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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 

DEFINICJE I INTERPRETACJE 

Definicje i interpretacje zawarte w niniejszych Warunkach Współpracy są następujące: 

„Umowa” oznacza umowę zawartą między Kupującym a ZOJO, której to Umowy niniejsze 

Warunki Wspólpracy są integralną częścią, 

Niniejsze Warunki Współpracy regulują wszystkie oferty składane przez ZOJO oraz wszystkie 

zamówienia składane przez Kupującego a dotyczące Produktów ZOJO, dotyczy to zamówień 

obecnych, jak również ewentualnych przyszłych zamówień, 

ZOJO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych ustaleń w zakresie 

poszczególnych zamówień, takie dodatkowe indywidualne ustalenia będą stanowiły 

integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy,  

Kupujący oznacza osobę prawną lub fizyczną, zamawiającą Produkty ZOJO zgodnie z 

niniejszymi Warunkami Współpracy, 

ZOJO oznacza ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-120) 

przy ul. Złotej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000633933, NIP: 5252673741, REGON: 365250487, posiadającą kapitał 

zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, reprezentowaną przez: Martę Ravensdale – Prezes 

Zarządu, zwaną w dalszej treści Warunków Wspólpracy „Sprzedającym”, 

PREAMBUŁA: 

A. Sprzedający jest podmiotem działającym na rynku spożywczym i wprowadza do 

obrotu w Polsce akcesoria do jogi i fitness oraz środki spożywcze, w tym suplementy 

diety, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia (tj. Dz.U. 2017, poz. 149, dalej: „UBŻŻ”).  

B. Kupujący prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży, za 

pośrednictwem sklepów stacjonarnych oraz internetowych, szerokiej gamy 

produktów, w tym produktów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej 

Sprzedającego. 

C. Kupujący jest zainteresowany zakupem od Sprzedającego Produktów znajdujących 

się w ofercie Sprzedającego oraz ich sprzedażą i promocją za pośrednictwem sklepu 

stacjonarnego/ sklepów stacjonarnych, jak również za pośrednictwem sklepu 

internetowego/ sklepów internetowych, a Sprzedający zainteresowany jest 

sprzedażą Kupującemu Produktów na zasadach określonych w niniejszych 

Warunkach Współpracy. 

§ 1 

Warunki Wspołpracy 

1. Niniejsze Warunki Współpracy regulują prawa i obowiązki Stron w związku ze 

sprzedażą przez Sprzedającego Produktów Kupującemu oraz zapłaty przez 

Kupującego ceny Produktów, jak również wykonywanie innych obowiązków Stron 

określonych w niniejszych Warunkach Współpracy. 

2. W celu realizacji niniejszej Umowy Sprzedający ustanawia Kupującego swoim 

niewyłącznym dystrybutorem co do Produktów na terytorium Unii Europejskiej i 

udziela Kupującemu niewyłącznego prawa do dalszej odsprzedaży Produktów na 

terytorium Unii Europejskiej. 

3. Zakup Produktów przez Kupującego odbywa się na jego własne ryzyko i 

odpowiedzialność, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Współpracy 

oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Kupujący będzie sprzedawał Produkty we 

własnym imieniu i na swoją rzecz. 

§ 2 

Obowiązki i oświadczenia Stron 

1. Sprzedający oświadcza, że Produkty są wprowadzone do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wolne od wad, 

odpowiadają krajowym standardom, w oryginalnych fabrycznych opakowaniach oraz 

spełniają standardy bezpieczeństwa przewidziane przez mające zastosowanie 

przepisy polskiego prawa. 

2. Sprzedający zobowiązuje się na warunkach i w zakresie określonym Warunkami 

Współpracy do: 

a. realizowania zamówień Kupującego składanych zgodnie z § 3; 

b. udzielenia Kupującemu zezwolenia na korzystanie ze znaków towarowych, 

którymi oznaczone są Produkty nabywane przez Kupującego w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne do prowadzenia ich sprzedaży przez Kupującego; 

c. udzielenia Kupującemu zezwolenia na korzystanie ze znaków towarowych w 

celu oznaczenia punktów sprzedaży oraz strony internetowej, w zakresie i w 

formie każdorazowo i uprzednio zaakceptowanej przez Sprzedającego; 

3. Kupujący oświadcza, że posiada wszelkie wymagane pozwolenia i zgody na 

prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej sprzedaż Produktów, i 

zobowiązuje się uzyskać na własny koszt inne pozwolenia i zgody, gdyby takie były 

wymagane w przyszłości na rynku, na którym działa, oraz, że posiada wystarczające 

doświadczenie, odpowiednie środki, infrastrukturę oraz odpowiednio 

wykwalifikowany personel, niezbędne z celu sprzedaży Produktów i ich promocji na 

zasadach ustalonych w Warunkach Współpracy.  

4. Kupujący zobowiązuje się do: 

a. wykonywania Umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz w sposób fachowy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności; 

b.  składania zamówień na Produkty Sprzedającego na zasadach opisanych w § 

3; 

c. magazynowania i transportowania Produktów w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem dodatkowych 

pisemnych lub ustnych instrukcji Sprzedającego, o ile takie instrukcje zostaną 

Kupującemu przekazane; 

d. zgodnego z postanowieniami Umowy korzystania z praw do znaków 

towarowych przekazanych w ramach Umowy oraz nienaruszania praw 

własności intelektualnej Sprzedającego, w tym do sprzedaży Produktów 

wyłącznie pod znakami towarowymi jakimi są opatrzone i niewprowadzania 

w jakimkolwiek zakresie zmian w opakowaniach Produktów, materiałach 

reklamowych oraz w ulotkach dostarczanych przez Sprzedającego, czy 

ewentualnych instrukcjach załączanych do Produktów; 

e. niezwłocznego przekazywania Sprzedającemu informacji o naruszeniu jego 

znaków towarowych, know-how lub innych praw majątkowych przez osoby 

trzecie oraz udzielania wszelkiej możliwej pomocy w podejmowaniu przez 

Sprzedającego działań w celu ochrony tych praw; 

f. niezwłocznie stosować się do poleceń Sprzedającego, co do  wycofania z 

obrotu wskazanych przez Sprzedającego Produktów w przypadku, gdyby 

zaistniała taka konieczność; 

g. niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, zawiadomienia 

Sprzedającego o powzięciu wiadomości o wadach jakościowych Produktów, 

w tym w wyniku zgłoszonych Kupującemu reklamacji. 

h. W miarę możliwości stosowania rekomendowanej przez Sprzedającego ceny 

handlowej (RRP) dla Produktów w sklepie stacjonarnym oraz w sklepie 

internetowym zgodnie z aktualnymi cennikami ZOJO.  

§ 3 
Zamówienia 

 
1. Kupujący zobowiązuje się składać zamówienia na Produkty w formie pisemnej: 

a. na adres: store@zojoelixirs.com z kopią do: 

marta.ravensdale@zojoelixirs.com  

2. Wzór zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Wspólpracy.  

3. Wszelkie oferty składane przez Sprzedającego są niewiążące a ZOJO zastrzega sobie 

prawo do ich zmiany, w szczególności gdyby było to konieczne w związku ze zmianą 

obowiązujących przepisów. ZOJO dostarczy produkty do Sprzedającego po cenach, 

jakie są aktualnymi cenami cennikowymi w momencie wysyłki zamówienia.  

4. Sprzedający jest zobowiązany zaakceptować albo odrzucić zamówienie na piśmie, 

mailowo lub telefonicznie w terminie 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu 

otrzymania zamówienia.  

5. W przypadku przyjęcia zamówienia Sprzedający jest zobowiązany zrealizować 

zamówienie w całości w ciągu 5 dni roboczych od chwili jego zaakceptowania i 

poinformować Kupującego o możliwości odbioru bądź dostawy Produktów na 

zasadach określonych w ust. 7 poniżej, z zastrzeżeniem i pod warunkiem otrzymania 

płatności za zamówienie zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2.  

6. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówienia, zgodnie z jego treścią. Jeżeli 

Sprzedający nie ma możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w 

terminie, o którym mowa powyżej, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia 

poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupujący nie sprzeciwi się niezwłocznie nowej 

propozycji realizacji zamówienia w terminie podanym przez Sprzedającego, 

zamówienie zostanie zrealizowane w ilościach i terminie określonych w 

potwierdzeniu zamówienia przekazanym przez Sprzedającego. 

7. Sprzedający umożliwia Kupującemu odbiór zamówionych Produktów w magazynie 

Sprzedającego mieszczącym się w: Warszawie przy Al. Wilanowskiej 7 lok. Usł. 19, w 

godzinach: 11.00 -  16.00, po upływie 3 dni roboczych od przyjęcia zamówienia 

zgodnie z ust. 3 powyżej. Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru zamówionych 

Produktów w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od otrzymania od Sprzedającego 

informacji o możliwości odbioru zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie 

zostaje anulowane. 

8. Na pisemne żądanie Kupującego, Sprzedający może wysłać Produkty pod adres 

wskazany w zamówieniu, na koszt i ryzyko Kupującego. W takim przypadku 

Sprzedający wyśle Produkty przesyłką kurierską na adres wskazany przez Kupuącego. 

W takim przypadku Kupujący ponosi koszty takiej przesyłki kurierskiej i zostaną one 

doliczone do faktury.  

9. Odbioru Produktów może dokonać wyłącznie osoba posiadająca pisemne 

upoważnienie od Kupującego. Przy odbiorze, osoby upoważnione przez obie Strony 

podpiszą protokół odbioru Produktów, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. Protokół będzie zawierał co najmniej nazwę Produktów, oznaczenie 

ilości Produktów oraz datę i godzinę odbioru. W przypadku gdy Produkty zostały 

wysłane przesyłką kurierską zgodnie z ustępem 8 powyżej, za stosowny protokół 

uważa się fakturę VAT zawierającą informacje odnośnie zakupionych produktów, 

przesłaną drogą mailową Kupującemu przez Sprzedającego.  

10. Przejście na Kupującego ciężarów związanych z Produktami oraz niebezpieczeństwa 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów następuje z chwilą odebrania 

Produktów z magazynu lub wysyłki Produktów do Kupującego. 

11. Przejście na Kupującego własności zakupionych Produktów następuje pod 

warunkiem i w momencie zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedającego wszelkich 

zaległych kwot w związku z przedmiotowym zamówieniem.  

12. Reklamacje Kupującego nie będą rozpoznawane, jeżeli nie zostaną zgłoszone w 

formie pisemnego zawiadomienia w terminie 3 dni od dnia odbioru/dostawy 

Produktów, a w przypadku wad ukrytych, w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia. Każde 

zgłoszenie reklamacji Produktów powinno dokumentować przyczyny składania 

reklamacji, w tym wady Produktów.  

13. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający w 

przypadku reklamacji co do ilości dostarczonych Produktów - uzupełni dostawę o 

brakującą ilość Produktów zaś w przypadku zgłoszenia wady Produktu wymieni 

Produkty dotknięte wadą na wolne od wad.  
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14. W przypadku gdy ZOJO nie jest w stanie zrealizować zamówienia, lub nie jest w stanie 

zrealizować go w całości ze względu na tzw. siłę wyższą, ZOJO nie będzie 

odpowiedzialne za wynikłe z tego tytułu szkody.  

§ 4 
Wynagrodzenie 

 
1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu ceny za Produkty ustalonej 

zgodnie z obowiązującym w dniu złożenia zamówienia cennikiem Produktów 

Sprzedającego. Ceny Produktów określone w cenniku są cenami netto i zostaną 

powiększone o należny podatek VAT. 

2. Jeśli nie ustalono inaczej, zapłata odbywa się przelewem bankowym w całości przed 

wysłaniem zamówienia.  

3. Zapłata ceny przez Kupującego nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania faktury, przelewem na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy 

Sprzedającego. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego 

Sprzedającego. W przypadku opóźnienia  w zapłacie, Sprzedającemu należą się 

odsetki ustawowe za okres opóźnienia.  

4. Brak terminowej płatności będzie skutkował naliczeniem przez Sprzedającego 

ustawowych odsetek za nieterminową płatność.  

5. W przypadku braku zapłaty faktury i rozpoczęcia przez Sprzedającego procedury 

windykakcyjnej, Kupujący wynagrodzi Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione w 

związku z wszczęciem takiej procedury windykacyjnej.  

6. Sprzedający jest uprawniony do zmiany cen Produktów lub wycofania poszczególnych 

Produktów, o czym zobowiązany jest poinformować Kupującego w terminie 14 dni 

przed wprowadzeniem zmiany. Sprzedający może wprowadzić nowy Produkt do 

Załącznika nr 1 w każdym czasie. Zmiana znajduje zastosowanie do zamówień 

składanych po dniu wejścia w życie zmian. W przypadku wstrzymania wprowadzania 

do obrotu bądź wycofania z obrotu któregokolwiek z Produktów ze względów 

bezpieczeństwa lub na podstawie odpowiednich przepisów prawa bądź ostatecznych 

decyzji właściwych organów administracji, zmiana wchodzi w życie z dniem 

wystąpienia jednego z wyżej wskazanych zdarzeń. W takim przypadku Sprzedający 

niezwłocznie powiadomi Kupującego o w/w zmianie. 

§ 5 
Czas trwania  

Niniejsze Warunki Współpracy regulują wszelkie zamówienia składane przez Kupującego a 
realizowane przez Sprzedającego.  

 
§ 6 

Gwarancje i odpowiedzialność 

1. ZOJO dostarcza produkt, zgodny ze specyfikacją .  

2. Ani ZOJO, ani żadna trzecia strona biorąca udział w procesie ustalania Warunków 

Współpracy, szczegółów zamówień czy dostawy, wzajemnych umów bądź rozliczeń, 

nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Kupującego 

ani żadną inną stronę biorącą udział w realizacji przedmiotu umowy, bez względu na 

przyczynę takich szkód.  

3. Niezależnie od powyższych postanowień, ZOJO nie będzie ponosić odpowiedzialności 

za: 

• Szkody dochodzone w związku z nieterminową dostawą lub jej brakiem; 

• Szkodą dochodzoną w związku z jakimikolwiek materiałami 

reklamowymi czy oświadczeniami w nich zawartymi; 

• Szkody powstałe w wyniku siły wyższej; 

• Inne szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; 

• Szkody powstałe z niezamierzonym działaniem na szkodę przez 

pracowników ZOJO lub Kupującego. 

4. Jeśli pomimo powyższych zastrzeżeń zdarzy się sytuacja, że ZOJO będzie 

odpowiedzialne za jakiekolwiek wynikłe szkody, ZOJO akceptuje taką 

odpowiedzialność pod warunkiem, że szkoda taka objęta jest ubezpieczeniem i tylko 

do wysokości kwoty wypłaconego ubezpieczenia. 

5. W przypaku gdy z jakiegoś powodu ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za taką 

szkodę, odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wysokości faktury 

dotyczącej przedmiotu szkody.  

6. Kupujący zwalnia  Sprzedającego z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 

z odpowiedzialnością Kupującego w stosunku do jakiejkolwiek strony trzeciej.  

7. Powyższe zwolnienia od odpowiedzialności nie obejmują przypadków celowego 

działania na szkodę lub nienalezytej staranności po stronie ZOJO. 

§ 7 
Poufność 

1. Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji dotyczących przedsiębiorstw Sprzedającego i Kupującego, w szczególności 

stosowanych cen, terminów płatności, obrotów, przebiegu negocjacji, polityki 

handlowej, zarówno tych informacji, które zostały im przekazane w celu realizacji 

zamówienia, jak i tych, które powzięli w inny sposób przy współpracy. Zobowiązanie 

to nie dotyczy ujawniania informacji pracownikom lub współpracownikom 

Kupującego lub Sprzedającego w celu realizacji zamówień zgodnie z niniejszymi 

Warunkami Współpracy. Strony zobowiązują się do wykorzystania uzyskanych 

informacji jedynie w celu realizacji zamówień.  

2. Strony powezmą odpowiednie środki ochrony dokumentacji zawierającej informacje 

o których mowa w ust. 1 powyżej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest 

ograniczony w czasie i trwa również po zakończeniu współpracy. 

 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie oświadczają, że nie ma między nimi konfliktu interesów. 

2. ZOJO ma prawo do wprowadzenia zmian lub dodatkowych postanowień do 

niniejszych Warunków Wspólpracy. 

3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Współpracy 

okaże się nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w zakresie 

dozwolonym przez prawo, zaś postanowienia nieważne zostaną zmienione i 

uzupełnione zgodnie z celem niniejszych Warunków Współpracy. 

4. Niniejsze Warunki Współpracy ani żadne umowy zawarte pomiędzy Stronami nie 

ustanawiają pomiędzy Stronami stosunku przedstawicielstwa, agencji ani też żadna 

ze Stron nie jest uprawniona do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw w 

imieniu drugiej Strony. 

5. Poza przypadkami opisanymi w  § 2 ust. 2 pkt b i c Warunków Współpracy, Kupujący 

nie ma prawa używać znaków towarowych bądź jakichkolwiek innych przedmiotów 

praw własności intelektualnej należących do Sprzedającego w celach promocyjnych 

bądź reklamowych, w tym w szczególności w korespondencji, materiałach 

promocyjnych bądź na stronach www, bez uprzedniego uzyskania pisemnego lub 

mailowego upoważnienia od Sprzedającego. 

6. Niniejsze Warunki Współpracy, wszelkie prawa, obowiązki, składane oferty i 

zamówienia podlegają prawu polskiemu i powinny być interpretowane zgodnie z 

prawem polskim, w szczególności z przepisami UBŻŻ. W sprawach, które nie zostały 

unormowane w Warunkach Współpracy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

7. Spory powstałe w związku z wykonaniem Umowy na podstawie niniejszych 

Warunków Współpracy poddaje się pod rozstrzygnięcie polskich sądów 

powszechnych. Sądem właściwym miejscowo będzie sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Sprzedającego. 

8. Warunki Współpracy zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W 

przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi rozstrzygająca jest wersja 

polska.  

 

Załącznik nr 1 -  wzór zamówienia na Produkty 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

WZÓR ZAMÓWIENIA 

Nazwa sklepu:   .................................................... 

Data złożenia:   ............................ 

Osoba kontaktowa:   ............................ 

Email do osoby kontaktowej:  ............................ 

Telefon do osoby kontaktowej:  ............................ 

 

 

ZAMÓWIENIE nr ...................  

Niniejszym zamawiam następujące Produkty: 

 

L.p. 

 

Nazwa 

produktu 

 

 

 

SKU 

 

 

 

Ilość 

 

Cena 

jedn 

 

Cena 

razem 

 

Potwierdzenie 

odbioru / Uwagi 

 

 

      

       

       

 

 

      

       

       

 RAZEM zł      

 

Termin realizacji:  .................................................... 

Sposób realizacji (odbiór osobisty z magazynu/kurier): 

.................................................................. 

Termin przyjęcia dostawy:  ................................................ 

 

  

KUPUJĄCY  
 

 


