Umowa upoważnia niżej podpisanego Klienta do uprzywilejowanej, priorytetowej opieki ze strony CHEMITECH Sp. z o.o.
dystrybutora produktów ADA Cosmetics. Umowa ta uprawnia Klienta do bezpłatnego używania dedykowanych uchwytów
ADA Cosmetics wyszczególnionych w umowie z uwzględnieniem warunków sprecyzowanych poniżej.
2 lata

Minimalny czas trwania umowy:

Data rozpoczęcia obowiązywania umowy:

1. Informacje o kliencie
Nazwa firmy / Imię i nazwisko klienta:

Rodzaj obiektu:
Liczba gwiazdek w kategorii obiektu:

Adres:

Liczba pokoi gościnnych w obiekcie objętym tą umową:

Kod pocztowy:

Miasto:

Czy podpisywali już Państwo umowę z CHEMITECH Sp. z o.o. lub ADA
Cosmetics:

Osoba kontaktowa:
Telefon:

TAK

Fax:

NIE

NIP:

2. Zapotrzebowanie klienta na produkty ADA Cosmetics
Kod uchwytu

Rodzaj uchwytu i
mocowania

Ilość
sztuk

Kod kosmetyku

Nazwa wybranego kosmetyku, rodzaj i pojemność

Roczny
zakup
wkładów
/uchwyt
5
5
5

3. Dystrybutor produktów

4. Klient

Nazwa i adres dystrybutora:
CHEMITECH Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
Tel: +48 /12/ 659 94 49
Fax: +48 /12/ 659 94 48

Data:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:
Email:
biuro@chemitech.com.pl

Adres oddziału obsługujący klienta:
CHEMITECH Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków
Opiekun klienta:
Potwierdzam, iż podane powyżej informacje są dokładne.
Podpis i pieczęć dystrybutora:

Załączniki: Druk - “Umowa”, Druk - ”Warunki Zakupu”

Zgadzam się na warunki umowy.
Podpis i pieczęć:

Warunki Zakupu
1.

Warunkiem promocyjnego przekazania uchwytów jest podpisanie przez Klienta umowy z dystrybutorem produktów ADA Cosmetics, firmą
CHEMITECH Sp. z o.o., na wyłączne i regularne używanie produktów ADA Cosmetics przez czas określony w umowie.

2.

Dedykowane uchwyty, wymienione w umowie, przekazane zostaną Kupującemu na okres obowiązywania umowy, w zamian za co Kupujący
zobowiązuje się uiścić jednorazową opłatę w wysokości 0,10zł/netto.

3.

Dystrybutor dokona montażu uchwytów na własny koszt.

4.

Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż, dostawy i nadzór realizacji warunków umowy, po jej pisemnym zaakceptowaniu przez strony, jest
dystrybutor ADA Cosmetics, firma CHEMITECH Sp. z o.o.

5.

Umowa wchodzi w życie po jej zatwierdzeniu i podpisaniu przez Klienta i obowiązuje od daty sprecyzowanej w umowie przez okres zawarty w
umowie (2 lata).

6.

W czasie trwania umowy Klient zobowiązuje się regularnie kupować od CHEMITECH Sp. z o.o. wkłady w postaci butelek do systemów ADA
Cosmetics w ilości 5 sztuk rocznie/uchwyt, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Klienta.

7.

Klient powinien podjąć wszelkie kroki, by zabezpieczyć uchwyty przed uszkodzeniem. W czasie trwania umowy CHEMITECH Sp. z o.o.
zobowiązuje się do wymiany dozowników uszkodzonych nie z winy Klienta.

8.

Po zakończeniu trwania umowy uchwyty przechodzą na własność Klienta.

9.

Dystrybutor CHEMITECH Sp. z o.o. w razie konieczności świadczy nieodpłatnie usługi profesjonalnego doradztwa. Ustalenia w tej kwestii
należy zapisać w pkt.11

10. W przypadku niedotrzymania warunków umowy poprzez używanie w uchwytach ADA Cosmetics produktów innych niż oryginalne marki ADA
Cosmetics lub zakupy wkładów w ilościach poniżej określonego w umowie minimum, firma CHEMITECH Sp. z o.o. jako dystrybutor artykułów
ADA Cosmetics określony w umowie, obciąży klienta fakturą na kwotę 99% wartości wszystkich uchwytów ADA Cosmetics wyszczególnionych
w niniejszej umowie. Wartość uchwytów będzie szacowana wg. cennika z dnia podpisania umowy.
Kod uchwytu

Rodzaj uchwytu

Cena netto – uchwyt Cena netto – uchwyt
przykręcany
przyklejany

PWHA010 / PWHA110

Uchwyt biały PRESS+WASH

25,41

31,60

PWHA011 / PWHA111

Uchwyt srebrny błyszczący PRESS+WASH

48,03

56,68

PWHA013 / PWHA113

Uchwyt srebrny matowy PRESS+WASH

50,51

57,01

PWHA012 / PWHA112

Uchwyt złoty błyszczący PRESS+WASH

113,14

116,56

SMHA010 / SMHA110

Uchwyt biały SMARTCARE

14,18

30,77

SMHA011 / SMHA111

Uchwyt srebrny błyszczący SMARTCARE

33,40

45,99

SMHA013 / SMHA113

Uchwyt srebrny matowy SMARTCARE

36,06

48,42

11. Ustalenia dodatkowe:
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................………………

…………………………………………...
Podpis i pieczęć Chemitech Sp. z o.o.

……………………………………………
Podpis i pieczęć Klienta

