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Ogólne zasady współpracy handlowej
obowiązujące w SKOFF sp. z o.o.

SKOFF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (Polska), ul. Legionów 243D, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego Sądu Rejonowego w Katowicach za numerem KRS 0000138916, o kapitale zakładowym wynoszącym 100 000,00 PLN, numer NIP 65213-77-590, numer REGON: 273385818, reprezentowana przez: Krzysztofa Skibę - Prezesa Zarządu oraz Dorotę Skibę - Zastępcę Prezesa Zarządu – z
których każdy uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki.
UWAGA ! Poniższe Ogólne Zasady Współpracy określające stosowane przez SKOFF Standardy Kontraktowej Współpracy Gospodarczej - nie stanowią
oferty w rozumieniu art. 661, 662 polskiego Kodeksu Cywilnego, Umowy, bądź innego dokumentu, którego akceptacja przez drugą Stronę w jakiejkolwiek
postaci mogłaby rodzić umowne prawa i obowiązki dla tej Strony lub dla obu Stron.
Dokument ów posiadający znaczenie informacyjne, nie wyłącza tym samym obowiązku zawarcia z Kontrahentem SKOFF stosownej, osobnej UMOWY,
opartej na poniższych Standardach.

1. Ogólne zasady współpracy
1.1.

Realizacja sprzedaży produktów SKOFF odbywa się na podstawie złożonego przez osoby upoważnione przez Kontrahenta, zamówienia, które
powinno zawierać:
•
•
•
•
•
•
•

Asortyment i ilość,
Termin i wielkość,
Miejsce dostawy towaru,
Numer zamówienia,
Dokładne określenie zamawiającego i jego dane,
Odbiorcę i jego dane,
Miejsce dostawy faktury VAT.

1.2.

Zamówienia przyjmowane są drogą mailową na adres: pok@skoff.pl, export@skoff.pl lub faxem pod numerem: /+48 32/ 215 65 05

1.3.

SKOFF ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ale jest zobowiązany poinformować składającego zamówienie o tym fakcie i jego przyczynach
w ciągu 24 godzin od odebrania zamówienia;

1.4.

Brak odmowy zamówienia przez SKOFF w ciągu 24 godzin skutkuje przyjęciem zamówienia i jego realizacją.

1.5.

Zamówienia złożone danego dnia do godziny 12:00 zostaną zrealizowane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone po godzinie 12:00
będą realizowane kolejnego dnia roboczego, chyba że Strony ustalą inaczej.

1.6.

SKOFF uprawniony jest do określenia w Umowie wartości minimalnej każdorazowego jednostkowego zamówienia, bądź też do uzależnienia od
wartości zamówienia strony dokonującej transportu produktu.

1.7.

W obrocie między SKOFF i Kontrahentem obowiązywać mogą rabaty od cen cennikowych jak i indywidualnie przygotowane ceny, które każdorazowo
są określone w stosownym załączniku do Umowy.

1.8.

Ceny podane w materiałach handlowych są do co zasady cenami EXW. Do cen SKOFF dolicza się podatek VAT w obowiązującej wysokości.
SKOFF jest czynnym płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

1.9.

Umowa z Kontrahentem może przewidywać, iż po 3 zamówieniach zrealizowanych na podstawie wcześniejszej przedpłaty, istnieje możliwość
ubezpieczenia transakcji i zmiany (wydłużenia) uzgodnionego terminu płatności.

1.10. Kontrahent w zawartej Umowie upoważnia SKOFF do wystawienia faktury VAT bez podpisu na podstawie potwierdzonego przez osobę upoważnioną
dokumentu dostawy WZ (wydanie zewnętrzne).
1.11. Do każdej dostawy Produktów SKOFF dołącza kwit WZ, który zawiera dane zamawiającego, oraz oznaczenie zamawianych towarów
z wyszczególnieniem jednostki miary oraz ilości produktów.
1.12. W wypadku organizowanie dostaw przez SKOFF, w cenę sprzedaży produktów SKOFF wlicza koszty transportu, ujęte na fakturze VAT
w oddzielnej pozycji.
1.13. W przypadku wysyłki towaru na adres inny niż wskazany jest w zamówieniu, towar zostanie (wysłany/przesunięty) przez SKOFF do właściwej
lokalizacji w przeciągu 2 dni roboczych na jego koszt i zlecenie. W razie braku możliwości terminowej realizacji zamówienia przez SKOFF, Strony
uzgodnią sposób i przewidywanych termin realizacji zamówienia w zakresie brakujących Wyrobów.
1.14. Dostawy dokonywane przez SKOFF rozliczane są na podstawie wystawianych faktur VAT, płatnych na rachunek w Banku, w terminie ustalonym
w Umowie, a liczonym od daty wystawienia faktury.
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1.15. W przypadku opóźnienia płatności za dostarczone produkty SKOFF, przekraczające o 7 dni termin wskazany na fakturze VAT, SKOFF uprawniony
jest, niezależnie od uprawnienia odsetkowego, do wstrzymania dostawy do Kontrahenta.
1.16. Niezgodność dostawy z zamówieniem Kontrahent zobowiązany jest zgłosić SKOFF w formie pisemnej (faksem lub elektronicznie), jednakże
nie później niż w ciągu 2 dni roboczych liczonych od momentu dostawy produktów do miejsca siedziby odbiorcy, bądź innego miejsca dostawy.
Umowa może określać, iż niedotrzymanie tego terminu powodować może utratę przez Kontrahenta wszelkich roszczeń z powyższego tytułu oraz
stanowić może podstawę odmowy przyjęcia reklamacji.
1.17. SKOFF udziela gwarancji na zasadach przewidzianych w karcie gwarancyjnej Producenta.
1.18. W przypadku ujawnienia wady produktu należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego i tym samym uzgodnić warunki zwrotu w/w produktu do
SKOFF. SKOFF w terminie 14 dni dokona szczegółowej kontroli celem określenia przyczyny uszkodzenia lub niesprawności objętej zgłoszeniem
reklamacyjnym. Uszkodzenia powstałe z winy Kontrahenta (np. spalenie modułu świecącego w wyniku nieprawidłowego podłączenia opraw serii
Music Line) nie podlegają wymianie gwarancyjnej. Wymianie gwarancyjnej podlegają tylko i wyłącznie produkty, których uszkodzenia powstały
z przyczyn niezależnych od Kontrahenta (wada fabryczna).

2. Zasady Dobrego Partnerstwa stosowane przez SKOFF:
2.1.

Strony zawartej z udziałem SKOFF Umowy będą przestrzegać reguł dobrego partnerstwa , a wobec tego nie będą prowadzić wzajemnie względem
siebie żadnych działań dyskryminacyjnych i nielojalnych; a w szczególności powstrzymywać się będą od tych działań, jakie stanowić mogą czyn
nieuczciwej konkurencji

2.2.

SKOFF oraz Kontrahent zobowiązują sie do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych, o których dowiedzą się w trakcie współpracy,
w okresie obowiązywania umowy oraz przez trzy lata po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Informacjami poufnymi są w szczególności dane o cenach
zakupu towarów, wysokości upustów i premii oraz o wielkości obrotów między Stronami. Zastrzeżenie powyższe nie uchybia ochronie Wyrobów
oraz SKOFF, jakie określają przepisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności art.11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.3.

Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji w stosunku do działalności Stron takiej jak
produkcja lub sprzedaż wyrobów podrobionych, w szczególności do wzajemnego niezwłocznego przekazywania informacji o ingerencji osób
trzecich w prawa SKOFF, w szczególności w prawa własności przemysłowej przynależne każdej ze Stron, w tym znaki towarowe, oznaczenia
pochodzenia towaru oraz wszelkie inne przejawy nieuczciwej konkurencji.

2.4.

Kontrahent obciążony jest obowiązkiem podejmowania starań zmierzających do pełnej i efektywnej ekspozycji produktów marki SKOFF.

2.5.

Kontrahent zobowiązuje się dbać o wizerunek marki SKOFF poprzez:
• szanowanie, propagowanie i ochronę interesów SKOFF i dobrego imienia marki SKOFF na rynku;
• współpracę ze SKOFF w celu osiągnięcia i utrzymania jak najlepszych warunków sprzedaży, w szczególności w porównaniu z istniejącą na rynku
konkurencją w stosunku do SKOFF.

2.6.

Kontrahent zobowiązuje się do wykorzystania materiałów informacyjnych, reklamowych, itp. otrzymanych od SKOFF wyłącznie w celu, w jakim
zostały mu one udostępnione, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
• Kontrahent w ramach przyznanego mu, na podstawie Umowy, prawa może wykorzystywać pobrane lub przekazane materiały tylko i wyłącznie
do promowania i pokazywania produktów SKOFF oraz do kreowania pozytywnego wizerunku SKOFF i oferowanych produktów. Wszelkie
naruszenia praw autorskich wynikających z umowy skutkować będą jego odpowiedzialnością karną oraz cywilnoprawną, zgodnie z Ustawą
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.);
• Udostępnione materiały nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane, sprzedawane, odsprzedawane, dystrybuowane, przekazywane,
wyświetlane, przesyłane, przedrukowywane, sublicencjonowane oraz wykorzystywane w celach komercyjnych innych niż wynikających z umowy
oraz nie mogą stanowić podstawy do wykorzystania udostępnionych materiałów w jakiejkolwiek postaci przez inny podmiot, na jakimkolwiek
polu eksploatacji.
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Notatki
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ul. Legionów 243d
43-500 Czechowice-Dziedzice,
Poland
tel./fax: 32 215 28 93
e-mail: info@skoff.pl
web: www.skoff.pl

