
 

Porozumienie 
 
zawarte w dniu ______________  pomiędzy:  
 

Firmą:  

  

Adres: ul. 

  _ _ - _ _ _  

NIP:  

      zwaną dalej: Nabywcą 
 
      którą reprezentuje:  Pan/i .................................................................. 
 
a  
 

Firmą: Esco Polska Sp. z o.o.  

Adres: ul. Sterdyńska 1 

    03-797      Warszawa 

NIP: 952-00-15-627 
       zwaną dalej: Dostawcą 
 
       którą reprezentuje:    Bogdan Figat, Prezes Zarządu 

 
1. Niniejsze porozumienie reguluje współpracę handlową w zakresie oświadczeń woli składanych 

drogą elektroniczną  dotyczących zamówień i ich realizacji. 
2. Dostawca udostępnia Nabywcy serwis internetowy www.esco24.pl z możliwością składania 

zamówień na towary będące w ofercie handlowej Dostawcy. 
3. W celu zachowania maksymalnej poufności i bezpieczeństwa danych udostępnianych w 

ramach serwisu www.esco24.pl Dostawca przekazuje Nabywcy do bezpłatnego użytkowania  
token sprzętowy (urządzenie zabezpieczające podłączane do portu USB) (zwany dalej: token) 
służący do logowania się do systemu esco24 

4. Użytkownik tokena uprawniony jest do: 
 Dostępu do pełnej bazy danych towarów handlowych z informacją online dot. aktualnych 

stanów magazynowych Dostawcy 
 Dostępu do bazy towarów  objętych Promocją  
 Cen zakupu dla Nabywcy uwzględniający aktualne ustalenia z Działem Sprzedaży Dostawcy 
 Składania zamówień na towary handlowe w ramach uzgodnionych warunków płatności i limitów 

kredytowych dla Nabywcy 
 Wglądu do informacji w szczegółowe dane finansowe w zakresie aktualnego salda, wielkości i 

wykorzystania limitu kredytowego,  płatności przeterminowanych w zakresie obrotu z Nabywcą   
 Wglądu w stan realizacji zamówień Nabywcy oraz wglądu w dane dot. zamówień 

zrealizowanych w ostatnich 6 miesiącach dla Nabywcy  
 Pozostałych funkcji serwisu esco24 udostępnionych na zasadach ogólnych 
 



 

5. Nabywca uznaje ważność oświadczeń woli dot. składania zamówień i ich realizacji wysyłanych 
drogą elektroniczną.  Wszelkie inne oświadczenia woli poza zamówieniami, ich korektami, w 
tym reklamacje wymagają poza nadaniem ich drogą elektroniczną formy pisemnej i wywierają 
skutek od daty doręczenia dostawcy  pisma zawierającego oświadczenie woli Nabywcy.   

6. W sytuacjach spornych, podstawą do rozstrzygania sporów będzie wydruk  dokumentu 
potwierdzenia zamówienia, zawierający szczegółowe warunki sprzedaży i dostawy wystawiany 
przez Dostawcę i przesyłany  drogą elektroniczną do Nabywcy 

7. Token oznaczony jest obustronnie logo serwisu esco24 i wymaga przy logowaniu do systemu 
podania unikalnego Loginu oraz Hasła znanego tylko Użytkownikowi tokena 

8. Nabywca zobowiązuje się do dochowania tajemnicy handlowej dotyczącej wykorzystania 
wszelkich danych pochodzących z serwisu esco24 pod rygorem zablokowania dostępu do 
serwisu.  Dostawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesione 
straty, spowodowane: wykorzystaniem serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub  wbrew 
ustaleniom niniejszego porozumienia,  naruszeniem praw autorskich. 

9. Udostępnienie kolejnych tokenów jest objęte roczną opłatą abonamentową w wysokości: 30 
PLN netto za każdy następny token pozostający w użytkowaniu Nabywcy. Opłata płatna na 
konto Dostawcy w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. 

10. Token pozostaje własnością dostawcy. Dostawcy zastrzega sobie prawo żądania zwrotu 
urządzenia. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia tokena z winy użytkownika bądź odmowy 
zwrotu tokena Dostawca obciąży Nabywcę kosztami w wysokości 180 PLN netto. 

11. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* (*niepotrzebne skreślić) na otrzymywanie informacji 
dotyczących oferty esco na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie www.esco24.pl 

 

Nabywca Dostawca

 

 

  

Podpis osoby reprezentującej Nabywcę  Podpis osoby reprezentującej Dostawcę 
 
 

  

pieczątka firmy  pieczątka firmy 
 
 
 
 
Potwierdzam odbiór: 
 
1 sztuka:  Token sprzętowy esco24 wraz z oprogramowaniem instalacyjnym 
  Do bezpłatnego użytkowania 
 
..... sztuk:  Token sprzętowy esco24 wraz z oprogramowaniem instalacyjnym 
  Do odpłatnego użytkowania ( zgodnie z pkt. nr 9 niniejszego porozumienia) 
 
 
 
 
 
......................................................................   ............................................... 
Miejscowość, data       Podpis 


