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zwaną dalej BUDO-HURT S.A.
a
.........................................................................................................................................................
REGON...............................

NIP......................................

Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (lub nr KRS)....................................................
reprezentowaną przez:
.............................................................
.............................................................
zwaną(-ym) dalej ,,Partnerem Handlowym’’
1. 1. ŁCMB w Łodzi BUDO-HURT S.A. zobowiązuje się, w ramach swoich moŜliwości
dostaw, zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami SprzedaŜy BUDO-HURT
S.A., do dostaw Partnerowi Handlowemu zamówionych towarów do jego magazynu lub
na plac budowy wskazany przez Partnera Handlowego.
2. Jako podstawę działalności Partner Handlowy akceptuje aktualnie obowiązujące
Ogólne Warunki SprzedaŜy firmy BUDO-HURT S.A. (załącznik nr 1), stanowiące
integralną część niniejszej umowy.
3. Kondycje handlowe, w tym warunki do rozliczeń dla Partnera Handlowego, są
określane w drodze oddzielnych, indywidualnych uzgodnień lub porozumień z Partnerem
Handlowym, ustalonych na podstawie wzajemnych negocjacji.
4. Partner handlowy dokonuje zakupów w firmie ŁCMB w Łodzi BUDO-HURT S.A. w
obrębie przyznanych mu ram kredytowych.
5. 5. W przypadku przeterminowanych płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez
Partnera Handlowego, realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu
dokonania stosownych płatności.

6. Firma BUDO-HURT S.A. zobowiązuje się do: udostępnienia moŜliwości dokonywania
zakupów i składania zamówień drogą internetową po zarejestrowaniu Partnera
Handlowego w systemie obsługi internetowej.
7. Partner Handlowy oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do
otrzymywania faktur VAT.
8. Strony upowaŜniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
9. Niniejszą umowę zawiera się na czas nieokreślony, począwszy od chwili jej podpisania
kaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
10. Firma BUDO-HURT S.A. ma prawo, w przypadku zaistnienia waŜnej przyczyny, do
wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania jakiegokolwiek okresu
wypowiedzenia.
11. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

12. Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.

