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Warunki Współpracy 2020 

 

 

§ 1. 
Ogólne zasady i warunki sprzedaży firmy „ELMARK” w sezonie 2020 

 

 
1. „ELMARK” udzieli swoim Odbiorcom rabat, od cen katalogowych brutto, w zależności od ilości 

zamówionych rowerów w sezonie 2020 (od października 2019 do końca września 2020). 

 

 

2. ZAMÓWIENIA PRZEDSEZONOWE: 

 
Na zamówienia złożone do 31 grudnia 2019 roku, przy zamówieniu minimum 3 rowerów,  upust 

wynosi 40%, pod warunkiem wpłacenia zadatku w wysokości 10% wartości zamówienia (kwoty po 
upuście). Pozostałe 90% wartości zamówienia płatne w ciągu 30 dni od daty dostawy. 

 
3. PŁATNOŚCI 2020: 

 

• Na zamówienia złożone po 1 stycznia 2020 roku, przy zakupie minimum 3 rowerów, dajemy 

możliwość płatności w czterech transzach: 
o 10% wartości faktury – przedpłata lub gotówka w dniu dostawy 

o 30% wartości faktury – płatne do 5 marca 
o 30% wartości faktury – płatne do 5 kwietnia 

o 30% wartości faktury – płatne do 5 maja 

  

• Termin płatności za zamówienia w trakcie sezonu wynosi 21 dni od dnia otrzymania faktury.  
 

4. Firma „ELMARK” pokrywa koszty transportu przy zamówieniu : 

• Rowerów w ilości powyżej 2 szt.  

• Koszt transportu 1-2 szt.: = 60 zł netto/szt. – pokrywa odbiorca 

• Koszt transportu baterii oraz innych części = 20 zł netto/paczka – pokrywa odbiorca. 
 

§ 2. 
Zastrzeżenia 

 

1. Dostarczone towary do chwili zapłaty faktury pozostają własnością Dostawcy. 
 

2. Powyższe zastrzeżenie nie oznacza, że strony zawierają umowę komisu, ani w żaden sposób nie 

wyłącza, ani nie ogranicza obowiązku Odbiorcy zapłaty za towar. 
 

LICZBA ZAMÓWIONYCH SZTUK 
RABATY ROWERY 

OVERFLY 
UWAGI 

1 – 5 szt. 25%  

Jednorazowy zakup 5 szt. 30% 
dodatkowy rabat 5% na 1 rower 

testowy 

Każda następna sztuka 30% zakupy się kumulują 



3. „ELMARK” może każdorazowo odmówić akceptacji zamówienia w szczególności jeżeli:  
• ODBIORCA pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia w jakiejkolwiek części należnego 

z tytułu wykonania wcześniejszych zamówień lub  
• ODBIORCA pozostaje w opóźnieniu z zapłatą kar umownych w jakiejkolwiek części naliczonych 

na podstawie postanowień niniejszej umowy lub jest to uzasadnione względami zaopatrzeniowymi 
albo technicznymi. Odmowa przyjęcia zamówienia nie jest równoznaczna z odstąpieniem od 
umowy. 

 
4. Wszelkie materiały marketingowe tj. zdjęcia, logo marki Overfly itp. mogą być wykorzystywane 

wyłącznie po uprzedniej akceptacji i zgodzie Dostawcy. 

 

§ 3. 
Zobowiązania Dostawcy 

 
1. Dla zamówień przedsezonowych Dostarczenie rowerów w terminie od 15.10.2019r. do 01.04.2020r. 

w ilościach i asortymencie zamówionym przez Odbiorcę wg zamówienia przedsezonowego.  
 

2. Dla pozostałych zamówień dostarczenie rowerów w terminie do 7 dni w ilościach i asortymencie 
zamówionym przez Odbiorcę wg zamówienia. 

 

3. Umieszczenie adresów handlowych na stronie internetowej Dostawcy. 
 

§ 4. 
Zobowiązania Odbiorcy 

 

1. Odebranie zamówionych rowerów w ilościach zgodnych z zamówieniem w terminie maksymalnie 
7 dni oraz zapłacenie za nie w terminach wymagalności, pod rygorem wstrzymania kolejnych dostaw. 

 

2. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru z zamówienia zostaną odjęte rabaty przysługujące 
z tytułu wartości zamówienia i wystawiona korekta na różnicę wynikającą z tytułu nadania 

dodatkowego rabatu. 
 

3. Przygotowania roweru do sprzedaży zgodnie z zapisem w karcie gwarancyjnej. 

 

§ 5. 
Pozostałe ustalenia 

 

1.  Termin płatności jest ostateczny i nie podlega zmianie. 

 
2. Zgodnie z art. 106m, 106n oraz art.112 a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

i usług ( ost.zm. w dz.U.z.2013r. poz.1608 ) w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, 
zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 

skarbowej, niniejszym Odbiorca wyraża zgodę na: Przesyłanie przez ELMARK faktur VAT w formie 

PDF emailem na adres ............................................................................................................... 
Faktury będą wysyłane ze skrzynki biuro@overflybike.pl. 

 
 

             Odbiorca          Dostawca 

 
 

 
 ………………………….                      ……………………………. 


