UMOWA PARTNERSTWA
Umowa
zawarta
pomiędzy:

we Wrocławiu ,

dnia

………………

EF GROUP SP.Z.OO
ul. SZWEDZKA 5A
55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE
NIP: 8992886145
w dalszej części umowy zwanym SpeedPak,
a
Nazwa……………………………………………….
Imię i Nazwisko……………………………………
Adres……………………………………………..
……………………………………………………..
NIP……………………………………………….
Nr telefonu……………………………………..
Adres mailowy………………………………..
Nr konta bankowego……………………………………………………………………………….
w dalszej części umowy zwanym Partnerem
O następującej treści:
§1
1. SpeedPak oświadcza, że jest właścicielem koncepcji na prowadzenie sieci Punktów Nadawania
Paczek SpeedPak o jednolitym wyglądzie, zasadach działania i jednakowym zakresie
oferowanych usług.

2. Usługi oferowane w ramach prowadzenia Punktu Partnerskiego to:
- nadawanie paczek krajowych i międzynarodowych,
- nadawanie palet krajowych i międzynarodowych,
- świadczenie usługi pakowania paczek,
- sprzedaż artykułów opakowaniowych.
3. Załącznikami do umowy o partnerstwie są:
- regulamin świadczenia usług pośrednictwa kurierskiego dostępny na stronie www.e-speedpak.net,
- oferta zawierająca warunki cenowe oferowanych produktów i usług.
§2

1. SpeedPak zobowiązuje się udostępnić Partnerowi:
- prawo do używania firmy i loga SpeedPak,
- grafiki do oznakowania lokalu,
- zasady szkolenia pracowników,
- udział w akcjach promocyjnych sieci SpeedPak.

2. Ponadto, SpeedPak zobowiązuje się do pomocy w prowadzeniu przedsiębiorstwa poprzez:

- pomoc przy urządzaniu i planowaniu wyposażenia Punktu partnerskiego, w tym do odpłatnego
wykonania obrandowania lokalu,

- doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,

- prowadzenie szkolenia 3 dniowego w siedzibie firmy SpeedPak oraz szkolenia online,
- umieszczenie na stronie internetowej SpeedPak danych adresowych partnera,
- informowanie Partnera o planowanych akcjach reklamowych i promocyjnych.
§3
Partner zobowiązuje się do prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia Punktu Partnerskiego SpeedPak wykorzystując przy tym udostępnione warunki, w tym
do:
1. Używania loga i nazwy SpeedPak,
2. Respektowania zapisów regulaminu stanowiącego załącznik do umowy,
3. Nie przenoszenia na podmioty trzecie praw do całości lub części warunków
przewidzianych w §2, chyba że za zgodą Speedpak
4. Nie przekazywania podmiotom trzecim know-how przekazanego przez SpeedPak,
5. Wykorzystywania uzyskanego na podstawie umowy know-how tylko i wyłącznie na zasadach
przewidzianych w niniejszej umowie,
6. Nie prowadzenia działalności konkurencyjnej względem SpeedPak, w szczególności do
nienabywania udziałów i akcji w spółkach prowadzących działalność podobną w okresie
obowiązywania umowy,
7. Udzielania SpeedPak informacji o naruszeniach know-how, jego logo i innych praw
majątkowych,
8. Zezwalania SpeedPak na przeprowadzenie oględzin lokalu, zwłaszcza w zakresie wyglądu
i oznakowania,
W razie przekazania podmiotą trzecim know-how w szczególności warunków cenowych
firmy Speedpak kara umowna w wysokości 50 000 zł słownie ( pięćdziesiąt tysięcy
złotych).

§4

1. SpeedPak i Partner rozliczają się poprzez doładowanie skarbonki (przedpłata).
2. Partner zobowiązuje się do doładowania skarbonki w kwocie 1000,00 zł, na podstawie
wystawionej przez SpeedPak faktury Proforma, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy,
w celu opłacania pierwszych składanych zamówień.
3. Partner zobowiązuje się do terminowego regulowania należności z tytułu usług wykonywanych
przez SpeedPak, w terminie nie przekraczającym 7 dni, od dnia wystawienia faktury VAT
z odroczonym terminem płatności.
3a. Partner zobowiązuje się do terminowego rozliczania pobrań ze swoimi klientami, w terminie
nieprzekraczającym 10 dni roboczych. O niewykonaniu tego obowiązku Partner musi poinformować
SpeedPak najpóźniej jeden dzień po terminie w którym pobranie stało się wymagalne.
Nieterminowy zwrot pobrań jest przesłanką do wypowiedzenia umowy partnerstwa ze skutkiem
natychmiastowym.
SpeedPak zobowiązuje się do rozliczania pobrań zgodnie z przelewami od kontrahentów
3b. Dokumenty sprzedażowe (faktura, specyfikacja) za wykonane usługi będą wystawiane
w tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych okresach rozliczeniowych. Zlecający ma
prawo do zgłoszenia w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania faktury VAT reklamacji
dotyczącej poprawności otrzymanego rozliczenia. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę
www.speedpak.pl/reklamacje/
Zgłoszenie pisemnej reklamacji nie zwalnia Zlecającego z obowiązku terminowego uregulowania
należności wynikającej z wystawionej faktury VAT.
4. Reklamacje z powodu błędnej realizacji usług przez przewoźnika (uszkodzenia, zaginięcia,
nieterminowości) oraz dopłat do faktur naliczonych przez przewoźnika należy składać za
pośrednictwem

SpeedPak

poprzez

formularz

reklamacyjny

www.speedpak.pl/reklamacje/

załączając wszystkie wymagane dokumenty. SpeedPak przekaże reklamację do przewoźnika
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.
5. Płatności regulowane będą w formie przelewu bankowego na rachunek SpeedPak wskazany na
fakturze VAT. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na konto.

6. W przypadku opóźnienia przez Partnera z zapłatą wynagrodzenia określonego fakturą VAT
przez okres dłuższy niż 7 dni, SpeedPak zastrzega sobie prawo do:
a) wstrzymania świadczenia usług,
b) naliczenia ustawowych odsetek,
c) zmiany formy płatności na gotówkę, oraz
d) zablokowania Partnerowi dostępu do konta Speedpak dla realizacji usług COD i do dokonania
kompensaty w ten sposób, że Speedpak należność przysługującą z tytułu niezapłaconych faktur
VAT pomniejszy o wartość kwot z pobrań znajdujących się na rachunku Speedpak bez wystawienia
dodatkowego wezwania do zapłaty.
7. Partner oświadcza, że upoważnia SpeedPak do wystawiania faktur VAT oraz korekt faktur VAT
bez podpisu i przesyłania ich do odbiorcy drogą elektroniczną na adres mailowy lub umieszczania
w systemie e-speedpak.

§5
Każda ze stron umowy może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Strony
mogą również wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeśli druga strona nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków. W takiej sytuacji wypowiedzenie musi zostać poprzedzone
wezwaniem strony do wykonywania obowiązków.
Po rozwiązaniu umowy Partner jest zobowiązany usunąć logo, nazwę firmy SpedPak oraz wszelkie
grafiki związane i kojarzące Partnera z firmą SpeedPak.
SpeedPak ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia tylko
z ważnych powodów, m.in. w przypadku:
- braku płatności za faktury,
- działaniu Zlecającego na niekorzyść SpeedPak,
- podejmowaniu działań negatywnie wpływających na wizerunek firmy SpeedPak.
§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Spory wynikłe z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę SpeedPak.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.
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