UMOWA O UDZIELENIE CERTYFIKATU
WIARYGODNY DOSTAWCA
PAKIET PODSTAWOWY/ROZSZERZONY/PEŁNY1
zawarta w dniu …………….. 2015 r. w …………………………… pomiędzy:
Lidią Olszewską prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GO-LEASING LIDIA
OLSZEWSKA z siedzibą przy ulicy Kołobrzeskiej 1 lok.3, 10-442 Olsztyn, NIP:
7392215904, REGON: 280184543, zwaną w dalszej części umowy „GO-Leasing”
a
(osoby fiz. prow. dz. gosp.)………………………………… z siedzibą przy ulicy
……………., ……………………, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki w CEIDG, NIP: ……………….., REGON:
……………..,
lub:
(spółki prawa handlowego) ………………………………… z siedzibą przy ulicy
…………., ……………………, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
Numerem ……………….……, NIP: ……………….., REGON: ……………..,
w imieniu którego działa:
………………………………
zwanym/ą w dalszej części umowy "Uczestnikiem”
zwanymi razem Stronami
§1
1. Zawarcie niniejszej umowy stanowi akceptację przez strony Regulaminu Programu
"Wiarygodny
Dostawca",
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
www.wiarygodnydostawca.pl.
2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu "Wiarygodny
Dostawca" znajdującym się na stronie internetowej www.wiarygodnydostawca.pl.
§2
GO-Leasing zobowiązuje się do:
1. Udzielenia certyfikatu „Wiarygodny Dostawca” poświadczającego wiarygodność i
rzetelność Uczestnika;
2. Dostarczenia materiałów reklamowych wykorzystujących znak graficzny Programu
"Wiarygodny Dostawca" zgodnie z wykupionym pakietem;
3. Udzielenia zgody na wykorzystywanie znaku towarowego „Wiarygodny Dostawca”
we wszelkich materiałach reklamowych, dokumentach, fakturach, ofertach, stronach
internetowych, wizytówkach, itp.;
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4. Zapewnienia Uczestnikowi możliwości wzięcia udziału we wspólnych
przedsięwzięciach promocyjnych i marketingowych w GO-LEASING;
5. Weryfikacji Uczestnika u klientów tego Uczestnika, którzy dokonali zakupu pojazdu
lub innego przedmiotu leasingu. Uzyskanie co najmniej 90 % opinii pozytywnych przy
zachowaniu szczególnej staranności gwarantuje Uczestnikowi uzyskanie i utrzymanie
Certyfikatu na czas trwania umowy.
§ 3.
Uczestnik zobowiązuje się do:
1. Udzielenia Kupującemu, Leasingodawcy lub Korzystającemu rzetelnych informacji na
temat historii sprzedawanego pojazdu lub maszyny;
2. Przekazania pełnej i kompletnej dokumentacji pojazdu lub maszyny;
3. Pisemnego zagwarantowania oryginalności przebiegu lub liczby przepracowanych
godzin przez pojazd lub maszynę;
4. Udzielenia gwarancji bezwypadkowości lub rzetelnego opisu dokonanych napraw
pojazdu lub maszyny;
5. Udzielenia co najmniej trzymiesięcznej pisemnej gwarancji na sprzedawany pojazd lub
maszynę;
6. Poinformowania GO-Leasing o zamknięciu, zawieszeniu bądź zmianie formy prawnej.
7. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się Certyfikatem wyłącznie w okresie
uczestnictwa w Programie i podczas obowiązywania Programu oraz wyłącznie w ramach
wykonywania sprzedaży przedmiotów leasingu.
§ 4.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia od
dalsze okresy roczne pod warunkiem utrzymania pozytywnej opinii GO-leasing
dotyczącej współpracy z Uczestnikiem. Przez cały okres posiadania Certyfikatu
informacja o Uczestniku oraz link do jego oferty widnieje na stronie głównej programu
www.wiarygodnydostawca.pl .
§ 5.
Opłaty związane z przyznaniem certyfikatu kształtują się w sposób następujący:
1. Opłata rejestracyjna (jednorazowa) z tytułu przystąpienia do programu wynosi 200 zł +
VAT.
2. Opłata roczna (abonament) z tytułu uczestnictwa w programie wynosi:
a) Pakiet podstawowy: 690 zł + VAT
b) Pakiet rozszerzony: 1290 zł + VAT
c) Pakiet pełny: 1890 zł + VAT
§ 6.
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1. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
w postaci aneksu do umowy.
2. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy musi zostać złożone
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
1. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, sądem właściwym dla
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby GO-Leasing.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jak również oświadczenia związane z jej
rozwiązaniem, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, stosuje się przepisy przepisy prawa
powszechnie obowiązującego oraz postanowienia Regulaminu programu “WiaryGOdny
Dostawca”, znajdującego się na stronie internetowej www.wiarygodnydostawca.pl.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
5. Załącznikiem do niniejszej umowy jest Regulamin Programu "Wiarygodny Dostawca".
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