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UMOWA ZLECENIE – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO GAZETKI 

 

 
Zawarta w dniu …...........................  w Mszanie Dolnej pomiędzy: 

HURTOWNIĄ SŁODYCZY  MAX   PRODUKCJA  DYSTRYBUCJA   

Marek Worwa 

ul. Fabryczna 8 

34-730 Mszana Dolna  

Tel. 18-33 10 180 

NIP: 735-213-79-60 

REGON: 492825794 

 

zwaną dalej Zleceniobiorcą,  

a     

 

 

zwanym dalej Zleceniodawcą. 

 

(proszę wypełnić powyższe dane) 

 

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się umieścić we własnej gazetce reklamowej 

indeksy towaru promocyjnego.  

Promocja będzie trwała przez okres od  ………………….. 

Termin promocji może ulec przesunięciu., o tym fakcie Zleceniodawca zostanie powiadomiony 

telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. 

Całkowitą odpowiedzialność prawną  za przeprowadzenie  promocji ponosi Zleceniodawca. 

§ 2 

Strony ustalają następujące warunki/indeksy promocjne : 

Lp. OPIS PRODUKTU GRAMATURA PROMOCYJNA CENA LUB 

DODATKOWY RABAT 

    

    

    

    

    

    

    

 

Jeden Moduł nie może zawierać więcej niż cztery promocyjne  

ceny/dodatkowe rabaty  i/lub czterech grup indeksów 
 

UWAGA ! 

Zdjęcia produktów prosimy przesłać na adres e-mail:firma@maxslodycze.pl w terminie do 

……….. z dopiskiem w temacie ”gazetka  MAX”.  Jeżeli zdjęcia nie zostaną przysłane do 
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czasu wyznaczonego terminu to Zleceniobiorca (Hurtownia Słodyczy MAX) obciąży 

Zleconiodawcę umowną kwotą Gazetki nie przeprowadzając akcji promocyjnej na 

wyznaczone produkty (z powodu braku zdjęć). 

 

                      Powyższe  artykuły  mogą zostać wyłączone z promocji w przypadku braku akceptacji 

przez Kierownictwo MAX HURT-DETAL 

 

§ 3 

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę …............................................ zł netto  lub %  

(słownie:............................................................................................) za indeksy umieszczone w 

w/w promocji na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę. 

 

2. Brak wpłaty należności w ustalonym terminie zobowiązuje Zleceniodawcę do zapłaty  

ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 

 Wszelkie zmiany powyższej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zleceniodawca :                                                                      Zleceniobiorca: 

(czytelny podpis) 

 

 
..........................................................                                 MAX PRODUKCJA DYSTRYBUCJA   

HURTOWNIA 

MAREK WORWA 

    UL. Fabryczna 8 

34-730 Mszana Dolna  

Tel. 18 33 10 180  

18 33 10 176 

NIP: 735-213-79-60  

REGON:492825794  

 

 

 

 

 

DODATKOWE UWAGI: 


