
 

 

 

Kontrakt 
 
 

1.Wstęp 
Kontrakt handlowy dotyczy umowy zawartej z firmą Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Umowa dotyczy warunków  

promocyjnych dotyczących zakupów w firmie Klawiszedolaptopa.pl i nie zobowiązuje do składania zamówień.  

 Definicje: 

Zleceniobiorca – firma „Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof” 

Zleceniodawca – firma podpisująca kontrakt 

Strona internetowa (sklep internetowy) – www.klawiszedolaptopa.pl 

 

2.Zakres kontraktu 
Firma Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof zwana Zleceniobiorcą zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach 

promocyjnych o których mowa w pkt.4 dla Zleceniodawcy. Usługi polegają na sprzedaży towarów dostępnych na Stronie 

internetowej Zleceniobiorcy. 

 

3.Sposób dostarczenia towaru/usługi 
Towar zamawiany przez Zleceniodawcę dostarczony zostanie drogą wysyłkową. Zleceniobiorca jest zobowiązany do nadania 

przesyłki w terminie 1 dnia roboczego licząc od dnia zaksięgowania wpłaty. 

 

4.Cena, środek płatniczy i okres płatności 
Koszt towaru, środek płatniczy oraz okres płatności określone zostały na Stronie internetowej Zleceniobiorcy i stanowią obecnie 

obowiązujące ogólnodostępne: ceny, środki płatnicze i okres płatności. Zleceniodawca dodatkowo będzie  korzystał z warunków 

promocyjnych, tj 50% zniżki na cały asortyment dostępny w sklepie internetowym. Czas trwania warunków promocyjnych: do 

odwołania, ale nie krócej niż przez rok licząc od daty podpisania kontraktu. 

 

5.Dokumentacja techniczna 
Informacja na temat specyfiki technicznej zamawianych produktów przez Zleceniodawcę zawarta jest na Stronie internetowej 

Zleceniobiorcy. 

 

6.Okres gwarancyjny i warunki rękojmi 
Informacja na temat okresu gwarancyjnego i warunków rękojmi zawarte są na Stronie internetowej Zleceniobiorcy i stanowią obecnie 

obowiązujące ogólnodostępne warunki dotyczące okresu gwarancyjnego i warunki rękojmi. 

 

7. Zasady arbitrażu w wypadkach nieporozumień 
W przypadku nieporozumień Zleceniodawca będzie kontaktował się ze Zleceniobiorcą (lub Zleceniobiorca ze Zleceniodawcą) drogą 

telefoniczną, elektroniczną (e-mail) lub pocztową (list) w celu wyjaśnienia nieporozumienia. 

 

8.Warunki szczególne 
Z warunków promocyjnych i podpisania kontraktu skorzystać mogą tylko firmy związane z branżą IT. 

Aby przystąpić do warunków promocyjnych Zleceniodawca wypełnia i podpisuje niniejszy dokument oraz wysyła go do 

Zleceniobiorcy na adres e-mail: support@laptopkey.eu do dnia 31.01.2018, warunki kontraktu dostępne od momentu założenia konta 

przez Zleceniodawcę na stronie internetowej Zleceniobiorcy i aktywacji zniżki przez Zleceniobiorcę do 2 dni roboczych od założenia 

konta przez Zleceniodawcę. 

 

9.Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności 
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Zleceniodawca będzie kontaktował się ze Zleceniobiorcą (lub 

Zleceniobiorca ze Zleceniodawcą) drogą telefoniczną, elektroniczną (e-mail) lub pocztową (list) w celach informacyjnych. Do każdej 

nieprzewidzianej okoliczności Zleceniodawca i Zleceniobiorca będzie ustosunkowywał się indywidualnie. 

 

Kontrakt zawarty został między:  

Zleceniobiorcą: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, NIP: PL9910265125……………………………….. 

a Zleceniodawcą:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                      nazwa firmy                                        adres                                        NIP                                   data i  podpis 

mailto:support@laptopkey.eu

