U M O W A
W

S P R A W I E

B O N Ó W

T O W A R O W Y C H

NR …./ …..
zawarta w dniu ………….w Mota cu, pomi dzy
NETTO Spółka z o.o. z siedzib Motaniec 30, 73- 108 Kobylanka zarejestrowan w rejestrze
przedsi biorców Krajowego Rejestry S dowego prowadzonego przez S d Rejonowy w
Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000020322 reprezentowan przez
1 Kent Petersen – Dyrektor /Pełnomocnik
zwan dalej „NETTO”
a
………………………
………………………
………………………
………………………
reprezentowan przez
1 ……………………
2 ……………………
zwanym dalej „ZAMAWIAJ CYM”
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzeda bonów towarowych NETTO.
2. NETTO zobowi zuje si do wydania …….. sztuk bonów towarowych o jednostkowej
warto ci nominalnej…….. (słownie: …..………. zł.), za ł czn kwot …………… zł
(słownie: ……………………………… złotych) a ZAMAWIAJ CY do zapłaty
ł cznej kwoty warto ci bonów.
3. Bony towarowe uprawniaj okaziciela bonu do otrzymania towarów oferowanych do
sprzeda y we wszystkich sklepach sieci NETTO o ł cznej warto ci odpowiadaj cej
warto ci nominalnej przedstawionych bonów.
4. Ka dy z bonów mo e by wykorzystywany jednorazowo.

§2
1. Bony towarowe nie mog by przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi
do uzyskania wiadczenia s jedynie osoby fizyczne.
2. Bony towarowe zachowuj wa no do 6 m-cy i po tym terminie nie mog by
przedstawione do realizacji.
3. W przypadku gdy warto
zakupionych towarów b dzie ni sza od warto ci
nominalnej bonu, pozostała cz
(reszta) nie b dzie zwracana okazicielowi bonu

towarowego. W sytuacji gdy warto towarów b dzie wy sza od warto ci bonu
towarowego, jego okaziciel b dzie zobowi zany dopłaci ró nic .
4. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonu towarowego, duplikaty nie
b d wydawane.
5. Bony towarowe uprawniaj do dokonania zakupów bezgotówkowych we wszystkich
sklepach sieci NETTO
6. O postanowieniach ust 1-5 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJ CY jest obowi zany
poinformowa osoby, którym bony towarowe b d przekazane.
§3
1. Za wy ej wymienione bony ZAMAWIAJ CY zapłaci kwot …………
2. (słownie: ………………………..) na rachunek NETTO spółka z o.o. Nale no
zostanie uregulowana przelewem na rachunek w Danske Bank:
PL 26 2360 0005 0000 0045 5029 6834. Wydanie bonów towarowych po zapłaceniu
całkowitej kwoty na rachunek NETTO sp. z o.o. nast pi za pomoc (adres sklepu
Netto)…………………. Bony zostan odebrane przez ZAMAWIAJ CEGO.
3. Warunkiem wydania bonów jest umieszczenie numeru Umowy na poleceniu
przelewu.
4. Ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonów towarowych
przechodzi na ZAMAWIAJ CEGO z chwil ich wydania.
5. Przekazane bony towarowe nie podlegaj zwrotowi.
§4
1. Zamawiaj cy o wiadcza, e zapoznał si z warunkami oferowanymi przez inne ni
NETTO sieci sklepów oferuj cych bony i uznał, e oferta NETTO jest
najkorzystniejsza.
2. Zamawiaj cy o wiadcza, e osoby uprawnione do otrzymania bonów wyraziły zgod
na ich realizacj w sieci sklepów NETTO.
1.
2.
3.
4.

§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem
niewa no ci.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory wynikaj ce z niniejszej umowy b d rozstrzygane przez s dem
wła ciwym dla siedziby NETTO.
Umowa niniejsza została sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po
jednym dla ka dej ze stron.

…………………………
NETTO

…………………………
ZAMAWIAJ CY

