UMOWA UŻYCZENIA EKSPOZYTORA MARKIZETA HOME METRAŻ
zawarta dnia ………………............ w ............................................................................................... pomiędzy:
(data)

(miejscowość)

MARKIZETA Solarscy Spółka Jawna
ul. Jana Pawła II 128, 39-451 Skopanie
NIP: 8671931161
reprezentowaną przez ……………………..…..............................................................…………………….………………
(imię i nazwisko)

zwaną dalej UŻYCZAJĄCYM,

a ……………………..….................................................................................................................…………………….………………

(nazwa firmy)

……………………..…..............................................................…………...................................................………….….....……………
……………………..…................................................................................................................…………………….….....……………

(adres)

……………………..…..............……………….….....……………
(NIP)

reprezentowanym(ą) przez ............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zwanym(ą) dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA.

§1
UŻYCZAJĄCY użycza i daje w bezpłatne używanie BIORĄCEMU DO UŻYWANIA ekspozytor
wraz z zestawem próbników produktów metrażowych z kolekcji Markizeta home, zwany dalej
ZESTAWEM. ZESTAW jest własnością UŻYCZAJĄCEGO.

§2
UMOWA zawarta zostaje na okres ….…… miesięcy, od dnia ….…....…….........….... do dnia 31.05.2021.
Jeśli strony nie postanowią inaczej, po tym okresie UMOWA zostaje przedłużona na czas
nieokreślony. Gdy BIORĄCY DO UŻYWANIA nie chce przedłużenia umowy jest zobowiązany
do poinformowania swojego Przedstawiciela Handlowego oraz do zwrotu ZESTAWU
Przedstawicielowi Handlowemu.
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§3
BIORĄCY DO UŻYWANIA oświadcza, że przedmiot UMOWY jest nieuszkodzony, kompletny,
zdatny do użytku i że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

§4
1.

W zamian za użyczenie ZESTAWU, BIORĄCY DO UŻYWANIA będzie zobowiązany kupować
od UŻYCZAJĄCEGO produkty prezentowane w ZESTAWIE za kwotę 30.000 PLN netto
rocznie (obrót dotyczy pełnego roku kalendarzowego, jeśli okres używania ZESTAWU
nie przekroczy roku, obrót będzie rozliczany proporcjonalnie w liczbie pełnych miesięcy,
2.500 PLN netto/miesiąc).

2.

BIORĄCY

DO

UŻYWANIA

będzie

dokonywał

zakupów

kuponowych

wyłącznie

przez platformę iCenter. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Przedstawiciel handlowy
przeprowadzi indywidualne szkolenie w tym zakresie.
3.

Analiza obrotów będzie wykonywana na dzień 31 maja każdego roku.

§5
1.

UŻYCZAJĄCY będzie sprzedawał BIORĄCEMU DO UŻYWANIA produkty prezentowane
w ZESTAWIE zgodnie ze składanymi w toku współpracy zamówieniami.

2.

BIORĄCY DO UŻYWANIA będzie kupował od UŻYCZAJĄCEGO produkty prezentowane
w ZESTAWIE i odsprzedawał je Klientom w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej, w lokalu pod adresem: ………………………………………….…………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………………….....................................................................................................
§6

1.

W

celu

zapewnienia

Klientom

BIORĄCEGO

DO

UŻYWANIA

dostępnych

i najnowszych produktów, UŻYCZAJĄCY uprawniony będzie za pośrednictwem swojego
Przedstawiciela Handlowego do dokonywania zmian w ZESTAWIE, polegających
na wymianie, dodawaniu i usuwaniu próbników oraz kart informacyjnych. Dokonywanie
zmian odbywać się będzie w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla BIORĄCEGO
DO UŻYWANIA. Koszt dokonywanych zmian obciążać będzie UŻYCZAJĄCEGO.
2.

BIORĄCY DO UŻYWANIA wyraża zgodę na fotograficzne dokumentowanie ZESTAWU
przez Przedstawiciela Handlowego UŻYCZAJĄCEGO.

3.

BIORĄCY

DO

UŻYWANIA

wyraża

zgodę

na

zamieszczenie

adresu

działalności,

pod którym znajdować się będzie ZESTAW na stronach internetowych promujących markę
Markizeta home.
4. Strony będą czynić starania o budowanie pozytywnego wizerunku marki Markizeta home.
BIORĄCY DO UŻYWANIA ustawi ZESTAW w dobrze dostępnej dla Klientów, widocznej
i odpowiednio oświetlonej części sklepu. Nie będzie zasłaniał ZESTAWU innymi elementami
ekspozycji sklepowej. W ZESTAWIE znajdować się będą wyłącznie próbniki marki
Markizeta home.
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§7
1.

BIORĄCY DO UŻYWANIA zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad ZESTAWEM
oraz jego ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

2.

Wszelkie naprawy w czasie trwania użyczenia BIORĄCY DO UŻYWANIA prowadzi na własny
koszt oraz zwróci przedmiot UMOWY w niepogorszonym stanie.

3.

BIORĄCY DO UŻYWANIA jest odpowiedzialny za przypadkową utratę przedmiotu UMOWY,
jeżeli używał go w sposób sprzeczny z UMOWĄ lub przeznaczeniem.

4. Wartość ZESTAWU ustala się na 5.000 PLN netto + VAT. Wartość pojedynczego próbnika
ustala się na 45 PLN netto + VAT. Wartość ekspozytora ustala się na 500 PLN netto + VAT.
5.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia ZESTAWU lub jego części, BIORĄCY DO UŻYWANIA
wyraża zgodę na nabycie ZESTAWU lub jego części od UŻYCZAJĄCEGO.
§8

1.

UŻYCZAJĄCY zastrzega sobie prawo do rozwiązania UMOWY w trybie natychmiastowym.
W przypadku niewydania UŻYCZAJĄCEMU przedmiotu UMOWY w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty wezwania do zwrotu, UŻYCZAJĄCY wystawi fakturę na ZESTAW
o wartości określonej w ust. §7, pkt. 4. BIORĄCY DO UŻYWANIA zgadza się na jej wystawienie.

2.

BIORĄCY DO UŻYWANIA może zwrócić ZESTAW w dowolnym momencie, zgłaszając ten
fakt Przedstawicielowi Handlowemu, który odbierze stojak w ciągu 30 dni kalendarzowych
od daty poinformowania go o tym fakcie. Jeśli stojak zostanie zwrócony w stanie
niepogorszonym, nie zostaną pobrane żadne opłaty.

§9
1.

Strony ustalają, że w zakresie nieobjętym UMOWĄ, składanie i realizacja zamówień,
płatności, odbiór towaru, reklamacje, zwroty i pokrywanie kosztów transportu odbywać się
będą na podstawie regulaminu hurtowni internetowej iCenter Markizeta home.

2.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10
UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

§11
Zmiany w UMOWIE będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

.....................................................................................................
(Podpis UŻYCZAJĄCEGO)

.....................................................................................................
(Podpis BIORĄCEGO DO UŻYWANIA)
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