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UMOWA AGENCJI NR ..... 
 

.......................................... 
miejscowość, dnia 

 

 
Zleceniodawca : 
 
..................................................... 
 imię i nazwisko/nazwa firmy 
  

..................................................... 
 adres 
 

..................................................... 
 kod pocztowy, miejscowość 
 

..................................................... 
 PESEL/NIP 

Agent : 
 
LADEX Chłodnictwo-klimatyzacja Sp. j 
 imię i nazwisko/nazwa firmy 
  

ul. Rzemieślnicza 15 
 adres 
 

62-081 Przeźmierowo 
 kod pocztowy, miejscowość 
 

Ireneusz Mydlarz – właściciel 
 reprezentowana przez 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest: …...……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Razem kwota : ___________  Słownie : ………………………………………………..... 

 

§ 2 

1. Zleceniodawca powierza Agentowi stałe zawieranie w jego imieniu umów 
sprzedaży na warunkach wyłączności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zleceniodawca udziela Agentowi stałego pełnomocnictwa do zawierania 
umów w jego imieniu i na rzecz umów, o których mowa w ust. 1 oraz do 
odbierania dla niego oświadczeń. 

3. Agent jest upoważniony również do przyjmowania zapłaty za świadczenie, 
które spełnia oraz do przyjmowania zapłaty za świadczenie, które spełnia oraz 
do przyjmowania świadczenia za które płaci, jak również do odbierania 
zaświadczeń o wadach oraz innych oświadczeń dotyczących wykonania 
umowy. 
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§ 3 

1. Agent jest zobowiązany do podejmowania czynności prawnych koniecznych  
i potrzebnych do należytego zabezpieczenia praw dającego zlecenie,  
w szczególności najkorzystniejszego dla niego negocjowania ceny. 

2. Przed zawarciem umowy Agent zobowiązany jest do przekonsultowania  
z dającym zlecenie istotnych postanowień tej umowy, chyba, że 
wynegocjowane postanowienia nie odbiegają od powszechnie przyjętych  
w obrocie zwyczajów. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja w wysokości 17% netto plus wartość 
obowiązującego podatku VAT, liczone od ceny sprzedaży urządzenia 
Zleceniodawcy. Prowizję tę Agent uprawniony jest do potrącenia z ceny 
sprzedaży. 

2. Prowizja, o której mowa w ust. 1 należy się Agentowi dopiero z chwilą 
wykonania umowy z osobą trzecią. Agent może również zażądać prowizji, 
jeżeli przyczyny dzięki którym nie doszło do wykonania zawartej już umowy 
leżą po stronie Zleceniodawcy. 

3. Reklamacje związane ze sprzedażą obciążają Zleceniodawcę. 

§ 5 

1. Agentowi przysługuje prawo do zwrotu wydatków związanych z wykonaniem 
niniejszej umowy, o ile były one uzasadnione i o ile ich wysokość nie 
przekracza zwykłej w danych stosunkach miary. 

2. Zdanie drugie przepisu § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 6 

1. Agent jest zobowiązany poinformować Zleceniodawcę o wysokości 
ewentualnych opłat skarbowych, podatków i innych opłat z tytułu umowy, którą 
w jego imieniu zawarł. 

2. Świadczenia te Zleceniodawca obliczy i odprowadzi we własnym zakresie. 

§ 7 

Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może 
rozwiązać umowę za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 8 

W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniodawcy w trakcie trwania negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy, o której 
mowa w § 2, Agentowi należy się równowartość utraconej prowizji, jak również zwrot 
poniesionych wydatków. 

 



 

Strona 3 z 3 
 

§ 9 

1. Agent nie może powierzyć wykonania swoich zadań innej osobie bez zgody 
Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.  

2. W razie naruszenia postanowienia ust. 1 Zleceniodawca może rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 10 

Mogące wynikać ze stosunku objętego umową spory poddaje się pod rozstrzygnięcie 
właściwego dla siedziby Agenta Sądu Gospodarczego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu 
Cywilnego.  
 
 

 
 

.......................................... 
podpis Zleceniodawcy 

 

 .......................................... 
podpis Agenta 

 
 

 


