UMOWA O WSPÓŁPRACĘ Z SERWISEM USBOX
Z DNIA ……………………., ZAWARTA POMIĘDZY:
USBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy
ul. Papiernia 6, 32-087 Januszowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000533042, reprezentowaną przez Andrzeja Partykę
zwaną dalej Administratorem
a
……………………………………………………………………….., NIP: ………………………..,
REGON: ……………..………...….., PESEL/KRS: …….....…………………, reprezentowany przez
………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Użytkownikiem
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy strony nawiązują stałą współpracę w zakresie świadczenia
usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu www.usbox.pl.
2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin serwisu internetowego USBOX,
który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Zamówienia na wykonanie usług świadczonych przez Serwis dokonywane są zgodnie
z warunkami określonymi w Regulaminie serwisu internetowego USBOX.
4. W kwestiach odmiennie uregulowanych w niniejszej umowie, jej zapisy mają pierwszeństwo
przez postanowieniami Regulaminu serwisu internetowego USBOX.
5. W dniu zawarcia niniejszej umowy Użytkownik ma obowiązek dostarczenia Administratorowi
następujących dokumentów:
a)

upoważnienie dla Agencji Celnej,

b)

kserokopia dowodu osobistego Użytkownika / Członków Zarządu lub Wspólników
uprawnionych do reprezentacji,

c)

aktualny wypis z KRS, lub wpis do Ewidencji Gospodarczej,

d)

zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,

e)

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

f)

zaświadczenie o nadaniu numeru EORI,
§2

1. Opłaty logistyczne za wykonane usługi płatne są z góry na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Administratora.
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2. Koszt opłat logistycznych naliczany jest zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie lub na
podstawie wyceny indywidualnej.
3. W razie opóźnienia w zapłacie opłat logistycznych Administrator wstrzymuje rozpoczęcie
realizacji zamówienia.
§3
1. Po realizacji minimum trzech transakcji na rzecz Użytkownika, Administrator może przyznać
Użytkownikowi

prawo

do

dokonywania

płatności

z

tytułu

opłat

logistycznych

z terminem płatności odroczonym do maksymalnie ……….. dni.
2. W razie opóźnienia w zapłacie przekraczającego ……... dni Administrator ma prawo
wstrzymania świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
3. W razie opóźnienia w zapłacie przekraczającego …….. dni Administratorowi przysługuje
prawo zastawu na towarach Użytkownika, które nie zostały mu dotychczas doręczone.
4. W razie opóźnienia w zapłacie Administrator naliczy Użytkownikowi odsetki za opóźnienie
w wysokości 14 % w skali roku.
5. Z uwagi na odroczenie terminu płatności za opłaty logistyczne Administrator może żądać
od Użytkownika udzielenia zabezpieczenia. Administrator ma prawo żądać udzielenia
zabezpieczenia lub zwiększenia zabezpieczenia już udzielonego także w trakcie trwania
niniejszej umowy.
6. Rodzaj zabezpieczenia uzależniony będzie od przewidywanej wartości zamówień składanych
przez Użytkownika.
§4
1. Użytkownik winien wypełnić dokumenty konieczne do dokonania odprawy celnej, które
zostaną udostępnione na platformie, na panelu klienta lub przesłane Użytkownikowi droga
mailową, w terminie 3 dni od przesłania ww. informacji na e-mail Użytkownika.
2. Przekraczające ….... dni opóźnienia w wypełnieniu dokumentów koniecznych do dokonania
odprawy celnej skutkować będzie obciążeniem Użytkownika dodatkowymi kosztami
magazynowania towarów, zgodnie z aktualnym cennikiem Agencji Celnej dokonującej
odprawy, udostępnianym droga mailową na wniosek Użytkownika w momencie gdy ładunek
znajdzie się w Agencji Celnej dokonującej odprawy.
3. Brak wypełnienia wymaganych dokumentów koniecznych do dokonania odprawy celnej
uniemożliwia dokonanie odprawy celnej przesyłki.
4. Po nadaniu przesyłki z Magazynu w kraju, z którego dokonywany jest import, do Agencji
Celnej w Polsce

Użytkownik informowany jest

o wysokości

należnych

opłat

publicznoprawnych ze wskazaniem rachunku bankowego na jaki winien dokonać zapłaty
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z tego tytułu. Użytkownik winien dokonać zapłaty opłat publicznoprawnych w terminie 3 dni
od przesłania ww. informacji na e-mail Użytkownika i przesłać potwierdzenie dokonania
zapłaty na e-mail Administratora. W razie opóźnienia w zapłacie opłat publicznoprawnych
Administrator wstrzymuje doręczenie przesyłki do Użytkownika.
§5
1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość zadeklarowanych parametrów
przesyłki, w tym wagi, wymiarów i zawartości.
2. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, Przewoźnika lub Agencje Celną,
na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia, że podane przez Użytkownika dane
są nieprawdziwe, zobowiązany on będzie do pokrycia wszelkich, powstałych z tego powodu,
dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w terminie 3 dni od wezwania
Administratora przesłanego na e-mail Użytkownika
§6
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia
na mocy porozumienia stron.
2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§7
1. Użytkownik wskazuję jako osobę do kontaktu: ………………………………………………,
tel: ………….………………………, e-mail: …….…………………………………….……..
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.
5. Do rozstrzygania sporów, wynikających z niniejszej umowy właściwy jest sąd właściwy dla
miejsca siedziby Administratora.

………………………………………
Administrator

………………………………………
Użytkownik
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