BONY TOWAROWE „PRIM MARKET”
UMOWA WSPÓŁPRACY NR………….
zawarta w Ostrołęce w dniu .................................... pomiędzy:
firmą „.SPS. HANDEL” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194/91 wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069389 reprezentowaną przez Prezesa
Zarządu – p. Marek Szczepanek z jednej strony
oraz firmą:………………………………………………………………………………….............................
z siedzibą w ……………………………….przy ulicy ……………………………………............................
reprezentowaną przez ………………………… - …………………………………………………...............
prowadząca lokal w ……………………… przy ulicy……………………………........................................
oraz w ………………………………. ……przy ulicy..…………………………………tel.………………..
z drugiej strony, w treści umowy zwanej „Akceptantem”
o następującej treści:
§1

Niniejsza umowa reguluje zobowiązania i uprawnienia wynikające z akceptowania Bonów Towarowych
„Prim Market” przez Akceptanta i przekazywania należności za zrealizowane bony, oraz określa tryb
i warunki realizacji tych zobowiązań i uprawnień.
PRAWA I OBOWIĄZKI – KLIENTA - OKAZICIELA BONÓW TOWAROWYCH „PRIM
MARKET”
1. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
2. okazicielowi bonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość
towaru i usługi jest niższa niż nominał bonu, a także jest on zobowiązany do zapłacenia różnicy
gotówką, (lub inną formą płatności), gdy wartość towaru lub usługi jest wyższa niż nominał bonu.
§2

„SPS HANDEL” S.A. ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
1. wyemitowania bonów towarowych o nominałach 20, 30 i 50 zł.
2. poinformowania Akceptanta (przed wprowadzeniem do obiegu nowej emisji bonów) informacją
zawierającą wzory bonów, wysokość nominałów, rodzaje zabezpieczeń i okres ich ważności.
3. informowania klientów o punktach sprzedaży Akceptanta.
4. przekazania Akceptantowi należności za zrealizowane bony. Należność odpowiada wartości
nominalnej przedstawionych przez Akceptanta zrealizowanych Bonów Towarowych „Prim
Market”, pomniejszonej o prowizję w wysokości 4% wartości nominalnej bonów plus VAT.
§3

AKCEPTANT ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
1. zapoznania swego personelu z bonami „Prim Market”.
2. poniesienia odpowiedzialności za przyjęcie Bonów: uszkodzonych (podartych, zmiętych,
sklejonych, zbrudzonych w stopniu uniemożliwiającym identyfikację), lub sfałszowanych
(niezgodnych ze wzorem lub, na których stwierdzono brak zabezpieczeń określonych w załączniku
nr 1) oraz po upływie terminu ważności wskazanego na bonie.
3. realizacji i akceptowania każdej emisji Bonów Towarowych „Prim Market” w czasie trwania
umowy
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4. oznaczenia swoich punktów sprzedaży i usług w sposób widoczny dla klienta wywieszkami
(etykietami, naklejkami) z logo Bony Towarowe „Prim Market” informującymi o akceptowaniu
bonów „Prim Market” jako formy płatności za zakupione towary i usługi. Firma SPS HANDEL
S.A. dostarczy Akceptantowi w/w wywieszki na swój koszt.
5. poinformowania SPS HANDEL S.A. o zmianie punktu handlowego akceptującego bony,
o zakończeniu działalności, lub o przerwie w działalności dłuższej niż jeden miesiąc dla każdego
ze swoich punktów.
6. w celu rozliczenia:
a) należy uporządkować bony wg nominałów. Uporządkowanych bonów nie wolno zszywać,
ani sklejać,
b) bony muszą być podziurkowane (np. dziurkaczem), w taki sposób, aby była możliwość
odczytania kodu kreskowego i numeru serii.
§4

FORMA ROZLICZEŃ:
1.
Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się w Kasie SPS Handel SA w Ostrołęce przy ul.
Targowej 34 w czwartki i w piątki każdego tygodnia w godzinach 8.00-15.00
2. Akceptant obciąży „.SPS. HANDEL” S.A. notą księgową na wartość załączonych
posegregowanych bonów w pakietach.
3. Akceptant otrzymuje należność za sprzedane w zamian za bony towary i usługi, pomniejszoną
o prowizję należną SPS HANDEL S.A., w wysokości 4% i obliczoną od niej kwotę podatku VAT
(23%).
4. dostarczenie bonów przez Akceptanta do rozliczenia powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia
upływu terminu ważności poszczególnych bonów pod rygorem utraty prawa do otrzymania za nie
należności.
5. Bony przedstawione do rozliczenia po terminie określonym w punkcie 4, nie zostaną przez „SPS
HANDEL” S.A. rozliczone.
6. Bony nie odpowiadające normom wymienionym w § 3 punkt 2, nie będą uznawane za podstawę
do zwrotu należności Akceptantowi.
7. Akceptant ma prawo odmówić realizacji bonu okazanego przez klienta, jeśli nie odpowiada
on wzorom § 3 pkt2, jest podrobiony, zniszczony, uszkodzony w sposób nie pozwalający na jego
identyfikację jako Bonu Towarowego „Prim Market”.
§5

1. Niniejsza umowa zostaje podpisana na czas nieokreślony z możliwością 1-no miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, druga strona może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§6

1. Strony zobowiązują się do załatwiania wszelkich sporów związanych z umową polubownie
w drodze negocjacji.
2. Rozstrzygnięcie sporów wynikłych w związku z realizacją umowy należy do sądu w Ostrołęce.
§7
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

„SPS HANDEL” S.A. (podpis i pieczątka)

AKCEPTANT (podpis i pieczątka)
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