miejscowość: ................................., dnia: ............................

UMOWA SPRZEDAśY CZĘŚCI

Zawarta w dniu .............................. w Toruniu, pomiędzy TRYTON Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Szosa Lubicka 13,
reprezentowaną przez Andrzeja Sawickiego, zwaną dalej SPRZEDAWCĄ,
a .............................................................................................................................
z siedzibą w .............................................................................................................
reprezentowaną przez:
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
zwaną dalej KUPUJĄCYM
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ części do komputerów i urządzeń peryferyjnych.
§ 2. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy sprzedaŜy części będących jej przedmiotem moŜe odbywać się na podstawie pisemnego zamówienia doręczonego
SPRZEDAWCY (takŜe przesłanego pocztą, faksem lub za pośrednictwem Internetu) i dochodzi do skutku z chwilą pisemnego
potwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ.
2. W przypadku, gdyby SPRZEDAWCA nie był w stanie zrealizować potwierdzonego juŜ zamówienia z jakichkolwiek powodów
niezaleŜnych od SPRZEDAWCY, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie KUPUJĄCEGO. W takiej sytuacji KUPUJĄCY
moŜe w ciągu 24 godzin od otrzymania tej informacji odstąpić od umowy w całości. Brak oświadczenia KUPUJĄCEGO w tym zakresie
powodować będzie realizację umowy w zakresie moŜliwym do wykonania.
3. W przypadku nieodebrania przez KUPUJĄCEGO zamówionego towaru w terminie 2 dni od daty odbioru SPRZEDAWCA ma prawo
odstąpić od umowy i Ŝądać zapłaty kary umownej stanowiącej 100% wartości brutto (tj. z podatkiem VAT) nieodebranej części towaru.

§ 3. Zasady płatności
1. JeŜeli nie uzgodniono inaczej, płatność następuje przed odbiorem lub wysyłką zamówionego towaru.
2. PARTNER upowaŜnia TRYTON Sp. z o.o do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy w przypadku odbiorów towaru innych niŜ
osobiste.
3. W przypadku płatności przelewem towar moŜe być odebrany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek TRYTON Sp. z o.o.
4. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego TRYTON Sp. z o.o.
5. W przypadku opóźnień w zapłacie ceny przy sprzedaŜy z odroczonym terminem płatności PARTNER zobowiązany jest do zapłaty
odsetek w wysokości ustawowej.
6. Partner nie moŜe dokonywać płatności za towar kartami płatniczymi i kredytowymi.
§ 4. Rękojmia i gwarancja
1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony niniejszym wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
sprzedanej.
2. JeŜeli SPRZEDAWCA otrzymał od swojego dostawcy dokument gwarancyjny na jakiekolwiek części będące przedmiotem niniejszej
umowy, a dokument ten został przekazany KUPUJĄCEMU, to KUPUJĄCY moŜe dochodzić swych roszczeń z tytułu gwarancji wyłącznie od
gwaranta. SPRZEDAWCA moŜe pośredniczyć w dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych przez KUPUJĄCEGO, co nie oznacza przejęcia przez
niego jakiejkolwiek odpowiedzialności za gwaranta. W takiej sytuacji KUPUJĄCY jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby
SPRZEDAWCY wyłącznie tej części, która uległa awarii. W przypadku, gdyby zakupione części zostały następnie uŜyte jako elementy
większego urządzenia, KUPUJĄCY jest zobowiązany dokonać jego demontaŜu we własnym zakresie pod rygorem odmowy przyjęcia
reklamacji. Wraz z dostarczeniem wadliwej części kupujący jest zobowiązany dostarczyć oryginalne opakowanie, wraz z pełnym
osprzętem lub wyposaŜeniem dodatkowym (piloty, dyskietki, płyty CD, DVD, instrukcje, kable itp.), dowodem zakupu części będącej
przedmiotem reklamacji oraz pisemny opis usterki, a wszystko to pod rygorem odmowy przyjęcia reklamacji.
3. Koszty dostarczenia reklamowanej części do siedziby SPRZEDAWCY ponosi KUPUJĄCY.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo Sądowi w Toruniu.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
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Podpis KUPUJĄCEGO

..............................................
Podpis SPRZEDAJĄCEGO

