
Porozumienie Handlowe 
dotyczące sprzedaży książki „Harry Potter i przeklęte dziecko" 

zawarte w dniu …………….. pomiędzy firmą: 

Ateneum Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, 

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515227, z 

kapitałem zakładowym w wysokości 6.334.019,55 zł, z siedzibą przy ul.  Nad Drwiną 10 w 

Krakowie (30-741) reprezentowaną przez: 

 Prezesa – Macieja Koguta   

nazwaną w umowie DYSTRYBUTOREM, a firmą 

 

…………………………………….., ………………………., ………………………, wpisaną 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………………………., 

…………Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS …………………….., NIP 

…………………., REGON ……………… reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………. 
 

nazwaną w umowie ODBIORCĄ. 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na mocy niniejszej umowy ODBIORCA zobowiązuje się do zakupu w Ateneum Sp. z 

o.o. Sp. K. ……. egz. książki „Harry Potter i przeklęte dziecko”, w tym …. egz. w 

oprawie miękkiej i …. egz. w oprawie twardej, zwanej dalej KSIĄŻKĄ. 

Oprawa miękka: ISBN 978-83-8008-228-1, cena katalogowa 39 złotych. 

Oprawa twarda: ISBN 978-83-8008-227-4, cena katalogowa 49 złotych. 

2. ODBIORCA zobowiązuje się do odbioru zamówionego nakładu własnym transportem 

i na swój koszt z magazynu wskazanego przez DYSTRYBUTORA w dniu 21.10.2016 

r. / ODBIORCA otrzyma książki kurierem w dniu 21.10.2016 r. (niepotrzebne 

skreślić) 

3. Datę rozpoczęcia sprzedaży detalicznej KSIĄŻKI dla wszystkich ODBIORCÓW 

DYSTRYBUTOR ustala na dzień 22.10.2016 r. ODBIORCA zobowiązuje się do 

przestrzegania wskazanej daty premiery sprzedaży KSIĄŻKI. Dla weryfikacji 

realizacji obowiązków normowanych w zdaniach 1 i 2 niniejszego punktu 

ODBIORCA na żądanie DYSTRYBUTORA zobowiązuję się przekazać 

DYSTRYBUTOROWI odpis rejestru sprzedaży VAT za okres od dnia wydania 

KSIĄŻKI do dnia wskazanego przez DYSTRYBUTORA w wezwaniu w terminie 

wskazanym w piśmie zawierającym żądanie nie później jednak niż w ciągu 3 dni. W 

przypadku braku realizacji przez ODBIORCĘ obowiązków normowanych w zdaniach  

1, 2 lub 3 niniejszego punktu ODBIORCA zapłaci na rzecz DYSTRYBUTORA  karę 

umowną w wysokości 50 000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde z 

dokonanych naruszeń. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdyby szkoda 

wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy poniesiona przez 

DYSTRYBUTORA przekroczyła wysokość kary umownej DYSTRYBUTOR ma 

prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej. 



 

§ 2 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. 

2. Stronom zostały nadane następujące numery identyfikacji podatkowej: 

DYSTRYBUTORA – NIP: 679 – 28 – 11 – 070   

ODBIORCY – NIP: ……………………….. 

W dacie zawarcia umowy strony mają otwarte rachunki bankowe: 

DYSTRYBUTORA: 

PEKAO SA 88 1240 4432 1111 0000 4734 0143  

ODBIORCA: 

........................................................................................................................................... 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania na piśmie  

o wszelkich zmianach danych ujawnionych w niniejszym porozumieniu oraz 

zmianach we właściwych rejestrach.  

4. ODBIORCA oświadcza, że jako podatnik podatku VAT jest zarejestrowany pod 

numerem NIP podanym w niniejszym paragrafie punkt 2, REGON …………… oraz 

że reprezentujący ODBIORCĘ przy zawarciu umowy są uprawnieni do skutecznego 

prawnie złożenia niniejszego oświadczenia. 

 

§ 3 

WARUNKI ZWROTU 

1. ODBIORCA kupuje KSIĄŻKI bez prawa zwrotu. 

2. DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do wymiany książek z wadami technicznymi. 

Zawiadomienie o wadach traktowane jest jako reklamacja towaru ze strony 

ODBIORCY na zasadach zawartych w umowie o współpracy z DYSTRYBUTOREM. 

 

 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieważność niektórych postanowień powstała na tle zmiany stanu prawnego nie 

oznacza nieważności całego porozumienia. Nieważne postanowienie zastępuje się 

nowym postanowieniem o treści najbliższej celowi porozumienia i woli stron. 

2. Obydwie strony będące przedsiębiorcami postanawiają, że ewentualne spory  

mogące wyniknąć na tle postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby DYSTRYBUTORA. 

3. Zmiany i uzupełnienia porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej strony. 

 

 

                   DYSTRYBUTOR:                                                                       ODBIORCA: 


