UMOWA PRZECHOWANIA
zawarta w Bytomiu w dniu ………………………….. r.
pomiędzy:
INTERSTAL S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 7 D, 30-733 Kraków, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy za nr KRS 0000289226, NIP 663-168-93-62, REGON Kapitał zakładowy:
142 230 zł
a
___________________________________________________________
nazwa firmy
___________________________________________________________
adres
___________________________________________________________
NIP i inne dane
___________________________________________________________
dane osoby uprawnionej do reprezentowania
zwanym dalej Składającym, o treści następującej:
§ 1. Składający potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży
INTERSTAL S.A. dostępne na stronie www.interstal.pl
§ 2. INTERSTAL S.A. przyjmuje na przechowanie i zobowiązuje się do zachowania w stanie
nie pogorszonym towary wymienione w załączeniu do umowy, które zostały zamówione
przez Składającego lecz nie zostały przez niego odebrane w umówionym terminie.
§ 3. Składającemu umożliwiono dokonanie oględzin przedmiotu przechowania i nie wnosi on
zastrzeżeń co do jego stanu, ilości ani sposobu przechowania.
§ 4. Miejscem przechowania jest magazyn INTERSTAL S.A. w jego zakładzie produkcyjnym
w Bytomiu przy ul. Fabrycznej 1.
§ 5 1. W zamian za przechowywanie przedmiotu przechowania Składający zobowiązuje się
zapłacić INTERSTAL S.A. wynagrodzenie w wysokości zgodnej z Ogólnymi Warunkami
Sprzedaży INTERSTAL S.A. dostępnymi na stronie www.interstal.pl (1 % wartości netto nie
odebranego towaru za każdy dzień składowania, nie mniej niż 100 złotych netto dziennie)
tzn. ………………………… zł netto. Do kwoty netto naliczony zostanie podatek VAT według
obowiązującej stawki.
2. Zapłata wynagrodzenia z tytułu przechowania nastąpi na rachunek bankowy i w terminie
wskazanym na fakturze VAT.
3. INTERSTAL S.A. według swego wyboru wystawi bądź jedną zbiorczą fakturę VAT za
przechowanie bądź też będzie wystawiać częściowe faktury VAT za minione okresy
przechowania.
§ 6. Ewentualne spory dotyczące przechowania Strony oddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla INTERSTAL S.A.
§ 7. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ogólne Warunki Sprzedaży INTERSTAL S.A.
INTERSTAL S.A.

…………………………………..

SKŁADAJĄCY:

…………………………………
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