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1. ...................................................................................................................................................................... 
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zwaną/ym dalej Partnerem, a 

 

ProLine z siedzibą: 
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reprezentowaną przez Sebastiana Ponikowskiego, zwaną dalej ProLine. 

1. Przedmiot umowy. 

1.1. Na zasadach ustalonych w niniejszej Umowie Partnerskiej, strony zobowiązują się do współpracy w 
zakresie dystrybucji towarów oferowanych przez ProLine. Na mocy Umowy ProLine ma obowiązek 
udzielania Partnerowi nieodpłatnego wsparcia technicznego (telefonicznego i pocztą elektroniczną). 
Dodatkowo Partner moŜe uzyskać linię kredytu kupieckiego (odroczone terminy płatności cen za 
dostarczone towary), upusty cenowe, uczestniczyć w marketingowych programach partnerskich, a 
takŜe korzystać z usług świadczonych przez ProLine. 

1.2. Na zasadach ustalonych indywidualnie w odrębnych umowach, ProLine będzie zobowiązany do 
świadczenia na rzecz Partnera usług własnych z zakresu logistyki serwisowej, usług doradczych, usług 
pośrednictwa w obrocie sprzętem – gdzie ProLine będzie występował jako dystrybutor usług. 

2. Zamawianie towarów. 

2.1. Partner moŜe składać zamówienia w ProLine w drodze pisemnej (listownie lub osobiście), faksem, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. ProLine zastrzega sobie prawo 
przyjmowania zamówień pisemnych na niektóre towary. Po złoŜeniu zamówienia do ProLine, Partner 
nie moŜe wycofać takiego zamówienia bez zgody ProLine, ale niepotwierdzone zamówienie wiąŜe 
Partnera nie dłuŜej, niŜ przez okres 30 dni roboczych. 

2.2. Zamówienie powinno zawierać dane Partnera, specyfikację towaru, cenę, oczekiwany termin 
dostawy oraz miejsce dostawy. W przypadku braku wyraźnego wskazania miejsca dostawy będzie to 
adres domyślny z listy określonej w Karcie Partnera. 

2.3. Oferta cenowa ProLine stanowi zaproszenie do składania zamówień. ProLine dołoŜy starań, aby 
utrzymać pełną dostępność towarów zawartych w ofercie. ProLine będzie zobowiązany do dostawy 
towarów w terminie oczekiwanym przez Partnera w przypadku uprzedniego potwierdzenia zamówienia 
z takim terminem. Oferta cenowa ProLine nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.  

2.4. W przypadkach uzasadnionych przyczynami zewnętrznymi (jak np. zaprzestanie produkcji danego 
towaru, zagubienia przesyłek w transporcie itp.), ProLine moŜe odstąpić od juŜ potwierdzonego 
zamówienia, przy czym zawiadomi Partnera o przyczynie odstąpienia.  

2.5. W celu korzystania z modułu internetowego cennika hurtowego, Partner powinien uzyskać login i 
hasło dla kaŜdego ze swoich przedstawicieli. Dostęp do danych będzie następował po wprowadzeniu 
indywidualnego loginu i hasła. 

2.6. Ceny poszczególnych towarów Strony ustalają w oparciu o cennik ProLine, aktualny w chwili 
potwierdzenia zamówienia.  

2.7. Umowa sprzedaŜy danego towaru zostaje zawarta bądź z chwilą wystawienia faktury przez 
ProLine na ten towar, bądź z chwilą potwierdzenia zamówienia przez ProLine, odpowiednio do formy 
złoŜenia zamówienia – na piśmie, drogą faksową lub pocztą elektroniczną. 



 

 

 

3. Wydawanie towarów - dostawy. 

3.1. Strony ustalają, Ŝe w rezultacie zawarcia umowy sprzedaŜy danego towaru, ProLine będzie 
zobowiązany do wydania tego towaru przedstawicielowi Partnera wprost z magazynu lub do 
dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy przewozowej do miejsca wskazanego w zamówieniu. 
Ekspedycja towaru do Partnera odbywać się będzie niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaŜy. 

3.2. Koszty przewozu towaru obciąŜają Partnera. 

3.3. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika, Partner ma obowiązek 
niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostawy z przesłaną fakturą oraz sprawdzenie stanu towarów 
wchodzących w skład dostawy. Partner zawiadomi ProLine o ewentualnych zastrzeŜeniach w terminie 
jednego dnia roboczego od chwili odbioru towaru i od tego dnia przechodzi na Partnera ryzyko 
przypadkowego uszkodzenia towaru.  

3.4. Ryzyko przypadkowej utraty towaru oraz korzyści i cięŜary przechodzą na Partnera z chwilą 
odbioru towaru od przewoźnika – gdy przewoźnik zostanie wskazany przez ProLine, bądź z chwilą 
wydania towaru przewoźnikowi przez ProLine – gdy przewoźnik zostanie wskazany przez Partnera.  

3.5. Po odbiorze towaru od przewoźnika Partner zbada zgodność faktury ze złoŜonym zamówieniem, a 
ewentualne niezgodności zgłosi do ProLine w ciągu jednego dnia roboczego licząc od chwili odbioru 
dostawy.  

3.6. Potwierdzeniem wykonania kaŜdej kolejnej umowy sprzedaŜy towarów będą: faktura ProLine oraz 
podpisane przez osobę działającą wówczas w imieniu Partnera dowód wydania magazynowego lub 
egzemplarz listu przewozowego dotyczący danej dostawy.  

4. Płatności cen za towary. 

4.1. Ceny za dostarczone towary, w wysokości określonej na fakturach ProLine, będą płacone przez 
Partnera gotówką do kasy ProLine, do rąk przewoźnika - w przypadku przesyłki „za pobraniem”, 
bądź po ustaleniu wysokości indywidualnej linii kredytu kupieckiego dla Partnera - na rachunek 
bankowy i w terminie wskazanych w fakturze. 

4.2. Partner posiadający obowiązującą umowę partnerską ma prawo starania się o linię kredytu 
kupieckiego. Linię kredytu kupieckiego moŜe uzyskać Partner, który spełni wszystkie warunki 
przedstawione na stronie www.proline.com.pl.  

4.3. Wysokość linii kredytu kupieckiego będzie kaŜdorazowo ustalana w drodze porozumienia Stron, 
zaleŜnie od kondycji finansowej Partnera, wielkości obrotu handlowego oraz terminowości 
dotychczasowych płatności na rzecz ProLine.  

4.4. Dla zabezpieczenia odroczonych płatności, Partner wystawi dla ProLine weksel in blanco. 
ProLine ma samodzielne prawo uzupełnienia tego weksla potrzebnymi elementami i sumą wekslową 
odpowiadającą wymagalnemu zadłuŜeniu Partnera. O uzupełnieniu weksla ProLine zawiadomi 
Partnera w uprzednim wezwaniu do wykupu z dodatkowym terminem zapłaty - 7 dni. Po uzupełnieniu 
ProLine skieruje Ŝądanie wykupu weksla do Partnera. Strony uzgadniają, Ŝe weksel zdeponowany w 
ProLine przed zawarciem Umowy staje się wekslem w rozumieniu niniejszego punktu, o ile złoŜone na 
nim podpisy zachowują aktualność. 

4.5. Opóźnienie Partnera z wnoszeniem płatności za dostarczane towary lub usługi, daje ProLine 
moŜliwość niezrealizowania innych zamówień (w tym zamówień potwierdzonych). W przypadku takich 
opóźnień Partner traci równieŜ prawo rezerwacji towarów. Nadto powtarzające się opóźnienie 
płatności daje ProLine moŜliwość rozwiązania Umowy z jedno miesięcznym terminem wypowiedzenia.  

4.6. Partner upowaŜnia ProLine do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako odbiorcy faktur.  

5. Gwarancja jakości towarów. 

5.1. ProLine zapewnia Partnera, Ŝe oferowane przez niego towary są wysokiej jakości. Nie dotyczy to 
towarów niepełnowartościowych i uŜywanych, które będą oznaczone taką informacją. 

5.2. Przy zastrzeŜeniu postanowień punktu 5.3., przy kaŜdej dostawie ProLine udzieli Partnerowi 
gwarancji jakości towaru w formie odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego. ProLine zastrzega sobie 
prawo udzielenia gwarancji zbiorczej.  

5.3. ProLine nie musi udzielać Partnerowi gwarancji jakości na towary, które będą posiadać 
gwarancję producenta i serwis gwarancyjny na terytorium Polski.  

5.4. Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność ProLine wobec Partnera z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne sprzedawanych towarów. 



 

 

 

6. Postanowienia końcowe. 

6.1. Umowa nie daje Partnerowi prawa do wyłącznej dystrybucji towarów i usług ProLine na terenie 
jego działalności. KaŜda ze Stron jest niezaleŜna w prowadzeniu swojej działalności i wyłącznie 
odpowiedzialna za wszelkie działania i zaniechania w tym zakresie.  

6.2. Partner zobowiązuje się składać zamówienia w ProLine na sumy nie mniejsze niŜ 10.000 zł netto 
w kwartale kalendarzowym. Nieosiągnięcie tej sumy zamówień daje ProLine moŜliwość rozwiązania 
Umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. 

6.3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Przy zastrzeŜeniu punktów 4.5. i 6.2., Umowa moŜe 
zostać rozwiązana przez kaŜdą ze Stron z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie 
Umowy nie wpływa na konieczność realizacji zawartych, a niewykonanych umów sprzedaŜy towarów. 
W dacie wypowiedzenia Umowy wierzytelności pienięŜne ProLine z tytułu wykonanych umów 
sprzedaŜy stają się wymagalne. 

6.4. Przedstawicielami upowaŜnionymi w imieniu Partnera (pełnomocnikami) do składania zamówień 
są osoby wymienione w Karcie Partnera.  

6.5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności zmiany. Wszelkie 
spory na gruncie Umowy i poszczególnych umów sprzedaŜy towarów i usług, Strony poddają pod 
wyłączne rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby ProLine.  

6.6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron. 
Umowa zawiera jeden załącznik – Karta Partnera.  
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