Umowa
Zawarta w ............................ w dniu .......................... roku pomiędzy:
Krzysztofem Pudłowskim, prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzony przez Referat Handlu i Usług Delegatury Łódź-Śródmieście Urzędu Miasta Łodzi
pod firmą „KRIS LINE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Al. Kościuszki 128/1-3 filia ul. Łowicka 89a 95-015
Głowno, NIP 725-198-90-70, zwanym w dalszej części umowy KRIS LINE
a
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zwanym w dalszej części umowy Sklepem o treści następującej:
1
Kris Line oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do materiałów promocyjno- reklamowych
w postaci zdjęć przedstawiających produkty Firmy Kris Line prezentowane przez modelki i modeli.
2
Mocą niniejszej umowy Kris Line udziela Sklepowi licencji do bezpłatnego używania przedmiotowych
materiałów promocyjno-reklamowych z informacją firmową Firmy Kris Line na następujących polach
eksploatacji:
1. strony internetowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem stron, na których prowadzona jest
sprzedaż w postaci aukcyjnej ( np.: allegro, eBay )
3
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu .....................................
4
Sklep zobowiązuje się do:
1. wykorzystywania materiałów objętych udzieloną licencją wyłącznie na opisanym w paragrafie 2 pkt. 1
niniejszej umowy polu eksploatacji,
2. nie dokonywania jakichkolwiek zmian w materiałach reklamowych z wyjątkiem zmian mających na celu
powiększenie detali ,
3. każdorazowego prezentowania materiałów reklamowych wraz z informacją przedstawiającą logo firmowe
Firmy Kris Line lub nazwę Firmy Kris Line
4. stosowania cenników na prezentowane wyroby w wysokości nie niższej niż ceny sugerowane przez
Producenta, tj.:
cena zakupu w Kris Line powiększona o 130% plus VAT na nowe modele i modele z kolekcji bazowej
cena zakupu w Kris Line powiększona o 70% plus VAT na modele, których produkcja rozpoczęta była
6 miesięcy wcześniej oraz produkcja modelu nie będzie kontynuowana
cena zakupu w Kris Line powiększona o 70% plus VAT na końcówki produkcyjne lub na modele z
drugiej części bazowego katalogu Kris Line
5
1. W przypadku naruszenia przez Sklep postanowień niniejszej umowy a zwłaszcza stwierdzenia
wykorzystywania przez Sklep materiałów na stronach aukcyjnych lub na stronach poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Sklep zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kris Line kary umownej w wysokości
50.000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.
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2. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty wezwania Sklepu prze Kris Line do zapłaty.
3. Kris Line zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonej przez
strony kary umownej .

6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
8
Ewentualne spory, mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpoznawane będą przez właściwy rzeczowo sąd
powszechny w Łodzi
9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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