Umowa Gwarancji
przypadającej po gwarancji producenta
Zawarta w dniu______ w ___________ , numer _________ , pomiędzy:
ITTC Piotr Ostrowski, z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-172), przy ul. Alfreda
Nobla 26, posługującą się numerem NIP: 957-084-09-60;
;
zwaną dalej „Arte Cafe”;
reprezentowaną przez: - Piotr Ostrowski;
a
____________________________________________________________________________
__________.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________;
zwaną dalej „Nabywcą”;
a każda zwana osobno „Stroną”, a razem zwane „Stronami”.
§1.
Przedmiot Umowy
1. Arte Cafe oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, która obejmuje m.in. sprzedaż
nowych urządzeń w postaci ekspresów do kawy, dostępnych pod marką: Jura oraz świadczy
usługi w zakresie napraw tychże urządzeń.
2. Arte Cafe na mocy niniejszej umowy udziela Nabywcy, jako nabywcy fabrycznie nowego
urządzenia
–
ekspresu
do
kawy,
opatrzonego
numerem
seryjnym:
__________________________________________ (dalej jako „Ekspres”), nabytego od
Arte Cafe na mocy umowy sprzedaży z dnia________________ r., gwarancji
przypadającej bezpośrednio po czasie trwania gwarancji udzielonej przez producenta
Ekspresu (dalej jako „Gwarancja”).
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3. Na mocy Gwarancji Arte Cafe zapewnia sprawne funkcjonowanie Ekspresu (zgodne z
instrukcją i przeznaczeniem przewidzianym przez producenta) przez czas trwania Gwarancji,
o którym mowa w ust. 6 poniżej w niniejszym paragrafie.
4. Gwarancja obejmuje następujące usługi:
a) wymianę Ekspresu na nowe urządzenie o następujących parametrach:
______________________, gdy skuteczna naprawa Ekspresu okaże się niemożliwa
albo nieopłacalna w kontekście kosztu wymiany Ekspresu na nowe urządzenie; w
przypadku wymiany Ekspresu na nowe urządzenie, Gwarancja odnosi się do tego nowego
urządzenia na warunkach art. 581 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19);
b) naprawę Ekspresu bez limitu tychże napraw, w trakcie trwania okresu Gwarancji;
c) profesjonalną i szybką pomoc w razie wystąpienia usterki - telefoniczne zgłaszanie potrzeby
wykonania naprawy Ekspresu;
d) bezpośrednią infolinię oraz informację o statusie naprawy Ekspresu;
e) konserwację i czyszczenie wewnątrz Ekspresu po każdorazowej naprawie, wywołanej
wadą (usterką) spowodowaną z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu (Ekspresie);
5. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP/Polski) i zostaje udzielona
wyłącznie na Ekspres, nabyty jako fabrycznie nowe urządzenie od Arte Cafe, na mocy
umowy sprzedaży z dnia _______________________________
r.
6. Gwarancja udzielana jest na okres 12 (dwunastu) miesięcy, jednak nie dłużej niż podanie
10000 (słownie: dziesięciu tysięcy) napoi, sporządzonych przy wykorzystaniu Ekspresu – w
zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze (okres/czas trwania Gwarancji). Gwarancja (jej
czas/okres trwania) rozpoczyna się licząc od dnia przypadającego po dniu ukończenia
obowiązywania gwarancji producenta, o której mowa w ust. 2 powyżej w niniejszym
paragrafie.
7. Warunkiem skuteczności Gwarancji jest zawarcie niniejszej umowy najpóźniej do terminu
90 dni liczonymi od dnia zakupu urządzenia, oraz serwisowania Ekspresu zgodnie z
zaleceniami producenta ekspresu – w autoryzowanym serwisie. Gwarancja może dotyczyć
wyłącznie ekspresów do kawy, nabytych od Arte Cafe.
8. Naprawy w ramach Gwarancji realizowane będą w systemie „door-to-door”, w serwisie Arte
Cafe, prowadzonym przez Arte Cafe (www.artecafe.pl). Przez system „door-to-door” należy
rozumieć, że Arte Cafe, po odebraniu zgłoszenia o usterce od Nabywcy, na koszt Nabywcy
odbierze od Nabywcy Ekspres i zwróci go na koszt Arte Cafe, po dokonaniu naprawy
bezpośrednio Nabywcy – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 13 poniżej w niniejszym
paragrafie. Powyższa usługa w ramach realizacji Gwarancji wykonywana będzie w granicach
terytorium Polski (RP).
9. Czas trwania naprawy trwa do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych, przy czym w
przypadku konieczności dostawy części zamiennych (w tym od producenta), okres naprawy
może wydłużyć się do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych – licząc od dnia odebrania
Ekspresu od Nabywcy.
10. Usterki Ekspresu zostaną usunięte przez serwis Arte Cafe, jeżeli usterka Ekspresu
wystąpiła w okresie obowiązywania Gwarancji i jest wywołana wadą (usterką) spowodowaną
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z przyczyn tkwiących w samym Ekspresie. Wszelkie czynności naprawcze realizowane będą
według uznania serwisu Arte Cafe, tj. zgodnie z technologią producenta Ekspresu, poprzez
naprawę lub wymianę wadliwych części.
11. Wymienione części podczas naprawy Ekspresu przechodzą na własność Arte Cafe.
12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi
Ekspresu, do wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie oraz na
własny koszt (sprawdzanie działania oraz konserwacja Ekspresu, w tym jego bieżący serwis,
zgodnie z instrukcją/zaleceniami producenta).
13. Nieuzasadnione zgłoszenie usterki, wywołujące (inicjujące) procedurę naprawy w
systemie opisanym treścią ust. 8 powyżej w niniejszym paragrafie, spowoduje obciążenie
Nabywcy kosztami transportu i sprawdzenia Ekspresu, wedle cennika stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Przez nieuzasadnione zgłoszenie usterki w trybie
niniejszej umowy – Gwarancji – Strony rozumieją potrzebę naprawy, niewywołaną wadą
(usterką) spowodowaną z przyczyn tkwiących w samym Ekspresie.
14. Gwarancja wygasa z chwilą podjęcia się naprawy Ekspresu przez podmiot trzeci, tj. inny
serwis, niż ten zapewniany przez Arte Cafe.
15. Gwarancją nie są objęte:
a) usterki wywołane uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i
wszystkimi innymi uszkodzeniami, wywołanymi działaniem (np.: używanie niezgodne
z instrukcją obsługi, korzystanie z innych, od wskazanych w instrukcji obsługi
środków/materiałów eksploatacyjnych – np.: filtrów, itp.) lub zaniedbaniem
(zaniechaniem) Nabywcy, lub działaniem siły zewnętrznej (np.: przepięcia w sieci,
wyładowania atmosferyczne);
b) usterki
wywołane
uszkodzeniami,
powstałymi
wskutek
naturalnego
(eksploatacyjnego), częściowego lub całkowitego zużycia, zgodnie z właściwościami
Ekspresu;
c) usterki wywołane uszkodzeniami, powstałymi na skutek przeróbek i zmian
konstrukcyjnych, dokonanych przez Nabywcę we własnym zakresie;
d) usterki wywołane okolicznościami, za które nie odpowiada producent Ekspresu, lub
Arte Cafe, a w szczególności uszkodzeniami powstałymi na skutek niewłaściwej lub
niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania Ekspresu lub innych przyczyn leżących
po stronie Nabywcy;
e) usterki wywołane uszkodzeniami, powstałymi wskutek zakamienienia oraz
niewłaściwego (w tym niezgodnego z instrukcją) czyszczenia Ekspresu, w tym
użyciem niewłaściwej wody (np. mineralizowanej), mleka (np. kondensowanego)
lub kawy (np. aromatyzowanej), dopuszczenia do znalezienia się ciał obcych w młynku
(na przykład kamienie, śrubki, elementy drewniane).
16. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony niniejszej umowy przyjmują, że
ilekroć jest mowa o Nabywcy w niniejszej umowie, jego działaniu/zaniechaniu, Strony mają na
myśli również osoby trzecie (ich działanie/zaniechanie), korzystające, posługujące się
Ekspresem za wolą/wiedzą albo bez woli/wiedzy Nabywcy.
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§2.
Wynagrodzenie Arte Cafe / opłata gwarancyjna
1. Z tytułu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, Nabywca uiści Arte Cafe
wynagrodzenie w łącznej zryczałtowanej kwocie:
299 PLN netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) dla ekspresów o wartości do 5999zł brutto.
399 PLN netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) - dla
ekspresów o wartości powyżej 6000zł brutto.

2. Płatność kwoty, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, dokonana zostanie
przelewem na konto Arte Cafe: 25 1140 2004 0000 3802 7487 0846 mBank S.A.,
zgodnie z poniższym harmonogramem:
3. Kwota wymieniona w §2 punkt 1, tytułem zaliczki wynagrodzenia za wykonywanie
przez Arte Cafe zobowiązań ujętych niniejszej umowy, zostanie zapłacona w drodze
przelewu w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Nabywcę faktury pro forma
od Arte Cafe. Arte Cafe wystawi fakturę proforma w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia
podpisania niniejszej umowy. Po zaksięgowaniu środków na koncie Arte Cafe w ciągu
7 (siedmiu) dni wystawi prawidłową pod względem formalnym i merytorycznym fakturę
VAT;
4. Arte Cafe oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, oraz posiada
NIP 9570840960.
5. Strony postanawiają, że wszelka korespondencja pomiędzy Stronami może odbywać się
zarówno w drodze poczty tradycyjnej, jak również w drodze środków komunikacji
elektronicznej. Oba wskazane powyżej sposoby komunikacji uważane będą za
równoważne.
6. Arte Cafe zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Nabywcy o każdej zmianie
swojego numeru rachunku bankowego.
7. Za dzień zapłaty uważa się każdorazowo dzień zasilenia rachunku bankowego Arte
Cafe.
8. W przypadku nierozliczenia jakiejkolwiek płatności przez Nabywcę wobec Arte Cafe w
terminie ustalonym treścią postanowień niniejszej umowy, Arte Cafe będzie miało prawo
po upływie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia Nabywcy wezwania do dokonania
zaległej zapłaty, do zaprzestania działań, do których jest zobowiązana treścią
postanowień niniejszej umowy, aż do momentu rozliczenia, bez ponoszenia
jakichkolwiek konsekwencji, w tym natury prawnej i/lub finansowej. Nabywca
zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych za każdy
dzień opóźnienia płatności.
9. W przypadku gdy Nabywca nie rozliczy swych zobowiązań, pomimo zaprzestania
realizacji przez Arte Cafe postanowień niniejszej umowy zgodnie z procedurą opisaną
powyżej w ust. 8 niniejszego paragrafu, Arte Cafe będzie miała prawo do wypowiedzenia
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niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy zachowaniu dotychczas
zainkasowanych środków, pobranych celem realizacji przez Arte Cafe przyjętych na siebie w
trybie postanowień niniejszej umowy obowiązków, oraz zwrotu kosztów poniesionych
celem wykonania przedmiotu niniejszej umowy w tym kosztów zobowiązań jeszcze
niewymagalnych, jednakże zaciągniętych celem prawidłowego wykonania niniejszej
umowy.
§3
Siła Wyższa
W przypadku niemożliwości wywiązania się z postanowień niniejszej umowy, wynikających
ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Stron (siła wyższa), tj.: wojny, powodzi, pożarów,
aktów terroru, strajków, decyzji lub veta organów administracyjnych, wirusa, epidemii,
lub innych przejawów siły wyższej, w tym uszkodzenia/kradzieży urządzeń naprawczych
Arte Cafe, Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie i/lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W przypadku
wystąpienia przejawu siły wyższej w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, uniemożliwiającego
wykonywanie naprawy przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami przez Arte Cafe,
Strony wspólnie w formie pisemnej uzgodnią zmianę sposobu, terminu lub miejsca realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
§4
Klauzula Salwatoryjna
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane przez
Sąd lub inną odpowiednią władzę za nieważne lub niepodlegające wykonaniu, wówczas takie
postanowienie uznane zostanie za usunięte z Umowy, zaś postanowienia pozostałe pozostaną w
mocy. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wspólnie dążyć do zastąpienia postanowień
uznanych za nieważne lub niepodlegające wykonaniu innymi postanowieniami ważnymi i
podlegającymi wykonaniu, które w jak największym możliwie stopniu będą oddawały
prawne, ekonomiczne i komercyjne cele postanowień usuniętych zgodnie z niniejszym
paragrafem.
§5
Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO” / „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
danych osobowych Stron, osób, wskazanych w niniejszej umowie, jako osoby
reprezentujące Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań
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wynikających z Umowy, określonych poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej
Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) numer telefonu, (iii) adres e-mail.
2. Dane osobowe osób, będących Stronami niniejszej umowy, przekazane wzajemnie sobie
przez Strony w procesie wzajemnej komunikacji przetwarzane są, zgodnie z dyspozycją
artykułu 6 ust. 1 lit. ”b” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu podjęcia
działań przed zawarciem oraz w celu realizacji Umowy (w tym ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych), a w przypadku
osób będących reprezentantami Stron niniejszej umowy oraz osób wyznaczonych do
kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy
zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust. 1 lit. ”f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
tj. w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, którym są wzajemne interesy
gospodarcze Stron.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Dane osobowe są przekazywane dobrowolnie, jakkolwiek ich przekazanie jest niezbędne
do wykonania Umowy.
5. Strony oświadczają, iż zatrudniają pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę, a
także, że posiadają środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną.
6. Strony oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych
osobowych zostaną indywidualnie zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, chyba że podlegają
odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
7. Strony oświadczają, że pracownicy, którymi będą się posługiwali zostaną przeszkoleni w
zakresie:
8. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych;
9. przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia
bezpieczeństwa danych osobowych.
10. 8. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i
realizację umowy, a także osoby będące Stroną umowy lub reprezentantami Stron umowy
posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Mają one również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza
przepisy RODO. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym ustępie, będą przetwarzane
dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania lub będzie trwał
prawnie uzasadniony interes drugiej Strony.
10. Każda ze Stron zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób, które zostały upoważnione
do przetwarzania danych osobowych.
11. Strona będzie przetwarzała dane osobowe drugiej Strony, jeżeli jest osobą fizyczną, celem
wypełnienia nałożonego na nią prawnego obowiązku, zgodnie z dyspozycją artykułu 6 ust.
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1 lit. ”c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości.
12. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych,
przetwarzane są przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy.
13. Ze względów rachunkowych czy podatkowych Strona posiada obowiązek prawny
przetwarzania danych osobowych podanych przez drugą Stronę, jako osobę fizyczną.
14. Z uwagi na konieczność zapewnienia sobie odpowiedniej organizacji prowadzonej przez
siebie działalności np. w zakresie bieżących spraw dotyczących działalności, jak również
w celu wykonania przyjętych na siebie wzajemnych zobowiązań, dane osobowe podane w
procesie wzajemnej komunikacji, mogą zostać przekazane następującym kategoriom
odbiorców:
a) partnerom handlowym/businessowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym,
bankom, operatorom pocztowym, przewoźnikom (kurierom), dostawcom usług
prawnych, doradczych i księgowych (np. kancelarie prawne, podmioty
windykacyjne).
15. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o prowadzonych w
stosunku do nich postępowaniach, w szczególności administracyjnych lub sądowych,
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz do wzajemnej pomocy przy
odpowiadaniu na żądania osób których dane dotyczą.
16. Strony zobowiązują się do usunięcia powierzonych im danych osobowych po upływie
okresu przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem, o którym mowa w ust. 2 i 10
niniejszego paragrafu.

1.

2.

3.

4.

§6.
Poufność
Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy i nieprzekazywania osobom
trzecim otrzymanych od drugiej Strony poufnych bądź przekazanych z zastrzeżeniem
poufności informacji, w tym dotyczących warunków niniejszej umowy,
przedsiębiorstwa drugiej ze Stron, polityki finansowej i marketingowej, informacji
technicznych, programowych, technologicznych, handlowych czy organizacyjnych, w tym
jego wewnętrznej organizacji i klientów, systemów informatycznych i
oprogramowania, (zwanych dalej Informacjami Poufnymi) pozyskanych dzięki lub w
związku z realizacją przedmiotu Umowy, o ile informacje takie nie są powszechnie
znane lub udzielenie tych informacji jest konieczne w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Jeżeli w toku realizacji Umowy zajdzie konieczność przekazania przez jedną Stronę
drugiej Stronie informacji z zastrzeżeniem poufności, Strona, której informacje zostają
powierzone zobowiązuje się:
przechowywać Informacje Poufne i chronić je przed ujawnieniem jakiejkolwiek osobie
trzeciej przy dołożeniu najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej działalności oraz dostępnych narzędzi i technologii; oraz
wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla celów realizacji Umowy.
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5. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę drugiej ze Stron,
zainteresowany zobowiązany jest zwrócić się do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej
wątpliwości.
6. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, których obowiązek
ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, lub których
ujawnienie następuje na żądanie organu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że
podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji.
7. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu
administracji państwowej do ujawnienia Informacji Poufnych albo konieczność ich
ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie
powiadomić o tym fakcie drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę informacji lub
materiałów o ich poufnym charakterze.
8. Obowiązek zachowania poufności ma zastosowanie zarówno w okresie
obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie 5 (słownie: pięciu) lat od dnia jej
rozwiązania lub wygaśnięcia.
9. Jakiekolwiek materiały dotyczące przedmiotu Umowy mogą być udostępnione osobom
trzecim wyłącznie za pisemną zgodą drugiej Strony.
10. Strony mogą ujawnić Informacje Poufne swoim pracownikom, zleceniobiorcom i
konsultantom związanym z Umową. Informacje Poufne mogą zostać przez Stronę
ujawnione także innej osobie, po uprzednim uzyskaniu zgody drugiej Strony na piśmie
pod rygorem nieważności i dopiero po podpisaniu z taką osobą umowy zapewniającej,
iż Informacje Poufne traktowane będą w sposób określony w Umowie. Strony zadbają
o to, by ich pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy realizowali
obowiązki wynikające z powyższych zasad poufności.

§7.
Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji i/lub wykonania niniejszej umowy w przypadku, gdy
nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie, zostaną przedłożone do rozpatrzenia przez
sąd właściwy dla siedziby Pozywającego.
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron, z których
każdy traktowany jest przez Strony jako oryginał.
3. Niniejsza umowa zawiera wszelkie ustalenia pomiędzy Stronami i jest nadrzędna
w stosunku do wcześniejszych ustaleń i negocjacji.
4. Strony oświadczają, że bieżąca komunikacja pomiędzy Nimi, dotycząca
wykonywania Umowy, a co do której nie została zastrzeżona forma pisemna, będzie
się odbywała w drodze komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu poniższych
adresów mailowych:
a) dla Arte Cafe: biuro @artecafe.pl;
b) dla Nabywcy:_____________________________________ ;
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wymiana komunikatów w powyższy sposób będzie uznana przez Strony za wiążącą, a
komunikaty za doręczone drugiej Stronie w dniu dostarczenia ich do skrzynki
mailowej adresata. W przypadku gdy w umowie zastrzeżona jest forma pisemna dla
danych czynności, forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
5. Strony wyznaczają do wzajemnego kontaktu poniższe teleadresowe w przedmiocie
realizacji postanowień niniejszej umowy:
a) dla Arte Cafe: 80-177 Gdańsk ul. Kalinowa 81 tel. 58 718 77 77;
b) dla Nabywcy:
_________________________________________________________;
6. Zmiana danych, wskazanych treścią ustępu 4 oraz 5 niniejszego paragrafu, nie wymaga
formy przewidzianej treścią ustępu 7 niniejszego paragrafu, a jedynie wzajemnego
pisemnego powiadomienia Stron na adres określony w komparycji niniejszej umowy.
7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy lub załączników do niej wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
9. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych
Umową zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia
2019.06.19).
10. Umowę uważa się za zawartą w momencie podpisania jej przez obie Strony.

Za Arte Cafe

……………………………………

Za Nabywcę

……………………………………….
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