UMOWA NABYCIA KATALOGÓW 2021
MACMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bykowie, ul. Wrocławska 41, 55-095 Mirków, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144153,
kapitał zakładowy (wpłacony) 850.000, NIP: 8951782271, REGON 932846103, GIOŚ: E0021036WZBW; zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym, reprezentowaną przez: Pawła Rydzewskiego
a:
z siedzibą w:
zarejestrowaną w KRS pod nr.:
(lub w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej), zwaną w dalszej części umowy Kupującym, reprezentowaną przez:
1.								

2.
§1

KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ:
Nabyć w ramach pakietu promocyjnego

szt. katalogów Promotional Products and more 2021

stronami. Deklarowany obrót wynosi 			

wraz z dodatkowymi

PLN.

§2
Kupujący otrzyma rabat na katalogi i strony dodatkowe zależny od stopnia realizacji deklarowanego przez niego obrotu
wg zasady:
% realizacji deklarowanego
obrotu
100% i więcej
od 50% do 100%
poniżej 50%

Wysokość rabatu na katalogi
i strony dodatkowe
katalog + strony gratis
rabat proporcjonalny (50%-100%)
bez rabatu

Pula na wzory 2000 zł netto oraz dodatkowo po wykonaniu obrotu. 160 000 zł netto - korekta pod koniec roku na wartości 1000 zł netto. 240 000 zł netto - korekta pod koniec roku na wartość 2000 zł netto
§3
Rozliczenie za katalogi nastąpi w grudniu 2021 r. W przypadku niezrealizowania deklarowanej wartości obrotu
do 31.12.2021 zostanie wystawiona faktura Vat.
§4
SPRZEDAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ:
Dostarczyć na koszt własny

szt. katalogów wg. projektu Kupującego (ilość stron dodatkowych

na adres (wpisać jeśli inny niż adres siedziby)

)

WARUNKI REKLAMACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Reklamacje jakościowe i ilościowe przyjmujemy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia katalogów.
Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia katalogów niezwłocznie po ich dostarczeniu pod wskazany w zamówieniu adres. W przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować o zaistniałej sytuacji MACMA POLSKA Sp. z o.o.
w możliwie najszybszym terminie.
Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
Postawę do rozpatrzenia reklamacji stanowi fizycznie zwrócony towar, odesłany do siedziby MACMA POLSKA Sp. z o.o. Byków,
ul. Wrocławska 41, 55-095 Mirków.
Do każdej reklamacji obligatoryjnie musi zostać wypełniony formularz reklamacji, wysłany na adres mailowy opiekuna handlowego firmy.
Formularz dostępny jest na stronie www.macma.pl w Strefie dla Agencji w zakładce Dokumenty i Regulaminy.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty zwrotu katalogów.
Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie
z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
MACMA POLSKA Sp. z o.o. może naprawić, przyjąć jako zwrot lub wymienić reklamowany towar, chyba że strony wspólnie ustalą
odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji. Sposób rozstrzygnięcia danego zgłoszenia
reklamacyjnego określa MACMA POLSKA Sp. z o.o.
Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz MACMA POLSKA Sp. z o.o. za złożone zamówienie.
W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zamówienia na katalogi, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty
poniesione przez MACMA POLSKA Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
Każdy odbierający paczkę proszony jest o sprawdzenie, czy przesyłka jest kompletna i nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
W przypadku uszkodzeń w transporcie ważne jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji. Uszkodzenia stwierdzone
po odjeździe kuriera nie będą rozpatrywane.
W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku
porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby MACMA POLSKA Sp. z o.o.
Składając zamówienie na katalogi w MACMA POLSKA Sp. z o.o. Zamawiający akceptuje powyższe warunki Reklamacji i Zwrotów.

OFERTA NA DARMOWE PAKIETY KATALOGOWE W ROKU 2021
DEKLAROWANY OBRÓT NETTO

Ilość
katalogów

Okładka standard

Okładka indywidualna

Okładka indywidualna
+ 4 str. dodatkowe

Okładka indywidualna
+ 8 str. dodatkowych

25 szt.

8.000 PLN

13.000 PLN

18.000 PLN

23.000 PLN

50 szt.

12.000 PLN

17.000 PLN

22.000 PLN

27.000 PLN

100 szt.

18.000 PLN

23.000 PLN

28.000 PLN

33.000 PLN

150 szt.

25.000 PLN

32.000 PLN

37.000 PLN

42.000 PLN

200 szt.

35.000 PLN

40.000 PLN

45.000 PLN

50.000 PLN

250 szt.

45.000 PLN

50.000 PLN

55.000 PLN

60.000 PLN

300 szt.

55.000 PLN

60.000 PLN

65.000 PLN

70.000 PLN

500 szt.

65.000 PLN

70.000 PLN

75.000 PLN

80.000 PLN

ZAZNACZ WYBRANĄ OPCJĘ
Ilość
katalogów

Okładka standard

Okładka indywidualna

Okładka indywidualna
+ 4 str. dodatkowe

Okładka indywidualna
+ 8 str. dodatkowych

Cena katalogu:

8,90 PLN

9,90 PLN

12,90 PLN

14,90 PLN

SPRZEDAJĄCY (pieczątka, data i podpis)

KUPUJĄCY (pieczątka, data i podpis)

Administratorem danych osobowych jest MACMA POLSKA Sp. z o.o. Dane przetwarzane są na potrzeby wykonania usług świadczonych przez
Administratora danych takich jak dostawa katalogów oraz wszystkie czynności poprzedzające ww. takie jak odpowiedź na zapytanie dotyczące
oferty, lub przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, a także windykacja należności. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych przez Administratora.

