Porozumienie o współpracy zawarte dnia …………………….. pomiędzy:
CAMINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z adresem ul Nowa 6,
05-500 Stara Iwiczna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000275970, NIP: 9512211064 , REGON: 140868365, z kapitałem zakładowym w kwocie 270000 zł,
zwaną dalej Camino,
reprezentowaną przez:
Beatę Zuchańską - Prezesa Zarządu zwaną dalej CAMINO.
a
Nazwa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ulica:……………………………………………………….. kod pocztowy: ………………………………………………………………..
miejscowość: …………………………………………………….. NIP: ……………………………………………………………………..
Regon: …..………………………………………………………….. KRS: ……………………………………………………………………..
Osoba reprezentująca: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Zwanym dalej SALONEM KOSMETYCZNYM
§1
Przedmiotem porozumienia jest partnerska współpraca handlowa pomiędzy CAMINO a SALONEM
KOSMETYCZNYM. SALON KOSMETYCZNY zobowiązuje się do zakupu, a CAMINO do sprzedaży
profesjonalnych kosmetyków do zabiegów.
§2
1.

CAMINO gwarantuje realizację dostaw kosmetyków marki DelaWell na podstawie złożonego
zamówienia, zgodnie z bieżącymi możliwościami ilościowo-asortymentowymi.

2.

Dostawy realizowane są systemem wysyłkowym z magazynu z Warszawy lub z Krakowa za
pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym. Termin realizacji: do 3 dni roboczych
od daty złożenia zamówienia. Koszt dostawy zamówienia powyżej 199 zł brutto pokrywa CAMINO.
W przypadku zamówienia o niższej wartości koszty wysyłki towaru są doliczane do zamówienia.
§3

1.

SALON KOSMETYCZNY zobowiązuje się utrzymywać pełen asortyment wybranej serii
kosmetyków marki DelaWell niezbędnych do wykonywania usług proponowanych w tym
salonie.
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2.

SALON KOSMETYCZNY zobowiązuje się do zakupu kosmetyków marki DelaWell za kwotę nie
mniejszą niż 5000 zł netto w ciągu roku kalendarzowego. W roku zawarcia umowy kwota roczna
jest obliczana proporcjonalnie.

3.

Jeżeli SALON KOSMETYCZNY prowadzi odsprzedaż kosmetyków DelaWell to zobowiązuje się do
prowadzenia odsprzedaży produktów marki DelaWell w cenach nie niższych niż ich wartość
rynkowa brutto, zawarta w aktualnym cenniku CAMINO. Zobowiązanie to dotyczy również
sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

4.

SALON KOSMETYCZNY przyjmuje do wiadomości, iż nie może odsprzedawać kosmetyków
DelaWell poza terytorium Polski.

5.

SALON KOSMETYCZNY zobowiązuje się do wprowadzania, jako pierwszy nowych kosmetyków
proponowanych przez firmę CAMINO w ciągu jednego miesiąca od daty wprowadzenia tych
produktów na rynek polski.

6.

SALON KOSMETYCZNY zobowiązuje się do regulowania płatności za zakupione produkty od
CAMINO w terminach płatności określonych fakturą VAT.
CAMINO umożliwi SALONOWI KOSMETYCZNEMU dostęp do prezentacji i szkoleń produktowych.

7.

§4
1.

Po podpisaniu porozumienia SALON KOSMETYCZNY może korzystać z następujących ofert:


Za jednorazowy zakup za minimum 500 zł (pięćset złotych brutto) SALON KOSMETYCZNY
może dobrać dowolne produkty* za kwotę maksymalnie 100 zł. (sto złotych brutto),
kwota 100 zł jest formą rabatu kwotowego.**



Za jednorazowy zakup za minimum 1000 zł (tysiąc złotych brutto) SALON KOSMETYCZNY
może dobrać dowolne produkty* za kwotę maksymalnie 300 zł. (trzysta złotych brutto),
kwota 300 zł jest formą rabatu kwotowego.**



Za miesięczne zakupy o łącznej wartości minimum 1000 zł (tysiąc złotych brutto) SALON
KOSMETYCZNY otrzyma bon o wartości 20% tych zakupów.**

* Pakiety promocyjne są wykluczone z promocji.
** O wyborze oferty decyduje SALON KOSMETYCZNY, oferty nie sumują się.
2.

CAMINO zobowiązuje się przedstawiać SALONOWI KOSMETYCZNEMU spersonalizowane pakiety
promocyjne spoza ogólnodostępnej oferty minimum 6 razy w ciągu roku kalendarzowego.
Decyzja o skorzystaniu z pakietu promocyjnego należy do SALONU KOSMETYCZNEGO.

3.

CAMINO udzieli SALONOWI KOSMETYCZNEMU 10% rabatu na asortyment spoza katalogu
kosmetycznego.
SALONOWI KOSMETYCZNEMU przysługiwać będzie pula katalogów produktowych według
rozdzielnika powiązanego z wartością obrotów.
W przypadku zakupu przez SALON KOSMETYCZNY pakietu startowego produktów do odsprzedaży
SALON KOSMETYCZNY otrzyma ekspozytor gratis.

4.
5.

§5
1.


CAMINO stwarza możliwości rozliczenia bonów rabatowych w następujący sposób:
Bon można rozliczać przy następnych zakupach kosmetyków oraz asortymentu z poza katalogu
kosmetycznego każdorazowo po jego otrzymaniu lub zatrzymać i zsumować wartość bonów z
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kilku miesięcy. Wartość rozliczanych bonów nie może przekraczać wartości dokonanych
zakupów i wystawionej faktury.
Bony można rozliczać za usługi zawarte w katalogu usług dodatkowych.
§6

1.

SALON KOSMETYCZNY realizujący niniejsze partnerskie porozumienie korzysta z dodatkowych
przywilejów uzależnionych od czasu trwania współpracy z marką DelaWell. Przewiduje się trzy
etapy takiej współpracy:






Po 6 miesiącach partnerskiej współpracy SALON KOSMETYCZNY otrzyma „certyfikat szkoleń
produktowych” oraz:


5 % stałego rabatu na produkty od ceny katalogowej, rabat sumuje się z pozostałymi
ofertami.



14 - dniowy termin płatności.

Po roku partnerskiej współpracy SALON KOSMETYCZNY otrzyma


7 % stałego rabatu na produkty od ceny katalogowej, rabat sumuje się z pozostałymi
ofertami.



21 - dniowy termin płatności.

Po kolejnym roku partnerskiej współpracy SALON KOSMETYCZNY, który zwiększy roczne
zakupy o minimum 10 % i terminowo regulował wszystkie płatności otrzyma:




Bonus o wartości 5 % rocznych zakupów w CAMINO (bonus naliczany jest wyłącznie od
wartości faktur uregulowanych w terminie płatności podanym na fakturze, przy czym za
datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego CAMINO). Bonus można
zrealizować na zakup produktów oferowanych przez CAMINO z katalogu produktów
kosmetycznych asortymentu poza kosmetycznego oraz katalogu usług dodatkowych.
Ostateczny termin realizacji przyznanego za zakupy w danym roku Bonusu upływa dnia
30 czerwca następnego roku. Bonus niewykorzystany w określonym wyżej terminie nie
podlega zwrotowi ani wypłacie w jakiejkolwiek formie, ani nie przechodzi na kolejny
okres rozliczeniowy.
Materiały reklamowe dedykowane specjalnie dla SALONU KOSMETYCZNEGO.
§7

Porozumienie o współpracy zostaje zawarte na czas nie określony. Każdej ze stron w dowolnym
momencie przysługuje prawo do rozwiązania porozumienia z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
§8
CAMINO zastrzega sobie prawo do nieudzielania rabatów oraz możliwość rozwiązania porozumienia
o współpracy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:
1.

Naruszania polityki cenowej CAMINO (odsprzedaż produktów w cenach niższych niż ich wartość
rynkowa brutto zawarta w cenniku).
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2.

3.
4.

Odsprzedaży klientom indywidualnym oraz przez Internet kosmetyków DelaWell nie
przeznaczonych do odsprzedaży dla klientów indywidualnych w dużych (ekonomicznych)
opakowaniach.
Niezachowania warunku określonego w §3 ust. 2,3,4,5.
Nieprzestrzegania terminów płatności.
§9

Niniejsze porozumienie zastępuje wszelkie wcześniej zawarte porozumienia o współpracy z firmą
Camino Sp. z o.o.
§ 10
Wynikłe w czasie trwania porozumienia spory, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności
uregulować na drodze polubownej. W przypadku powstania sporu sądem właściwym do jego
rozpatrzenia jest sąd właściwy dla siedziby Camino sp. z o.o.
§ 11
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………
Camino sp z o.o.

…………………………………………
Salon kosmetyczny

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Camino sp. z o.o. ze strony salonu.
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………………………..
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