Umowa o sprzedaż usług w trybie „Postpaid”
(Aneks do Regulaminu FCN)
15.10.2015
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Nr …………/…./001/POSTPAID
Gdańsk, dnia ……………………..
§ 1. DEFINICJE
1. Na potrzeby Aneksu stosuje się definicje określone w aktualnym
Regulaminie Świadczenia Usług dostępnym na stronach
internetowych www.FCN.pl. Wersja Regulaminu Świadczenia Usług
obowiązująca na dzień zawarcia Aneksu stanowi Załącznik 2.
2. Na potrzeby Aneksu wprowadza się następujące definicje:
a. Limit Kredytowy – maksymalna dopuszczalna wartość brutto
wykorzystanych i nieopłaconych przez Użytkownika Usług, po
osiągnięciu której FCN ma prawo zawiesić sprzedaż i świadczenie
Usług Użytkownikowi do czasu uregulowania całości lub części
zobowiązań.
§ 2. STOSOWANIE
1. Aneks określa prawa i obowiązki Stron w zakresie przyznania
Użytkownikowi prawa do kredytu kupieckiego w wysokości Limitu
Kredytowego i dokonywania przez niego odroczonych płatności za
Usługi sprzedawane i świadczone przez FCN.
2. Aneks może zostać zawarty wyłącznie z Użytkownikiem, który
uprzednio zawarł umowę o korzystanie z platformy FCN poprzez
akceptację Regulaminu Świadczenia Usług („Umowa”).
3. Aneks jest integralną częścią Umowy i stanowi jej rozszerzenie w
zakresie wskazanym w ust. 1. W zakresie nieuregulowanym w
Aneksie stosuje się postanowienia Umowy, w szczególności
aktualnego Regulaminu Świadczenia Usług, oraz aktualnej Oferty.
4. Aneks może zostać zawarty wyłącznie w formie pisemnej. Z
chwilą pisemnej akceptacji Aneksu oraz wyłącznie na czas jego
obowiązywania do Umowy wprowadzane są zmiany określone
Aneksem.
5. Aneks wchodzi w życie do 3 dni roboczych od momentu
otrzymania przez FCN podpisanego Aneksu o sprzedaży usług w
trybie „postpaid”.
6. FCN ma prawo odmówić zawarcia umowy lub odstąpić od umowy
w terminie siedmiu dni od jej podpisania gdy użytkownik otrzymał
negatywną ocenę wiarygodności płatniczej dokonaną na podstawie
informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej.
§ 3. UŻYTKOWNIK
1. Na potrzeby realizacji postanowień Aneksu Użytkownik
oświadcza, iż faktury VAT za usługi sprzedawane i świadczone
przez Aiton Caldwell S.A. powinny być wystawiane na rzecz:
nazwa:
……………………………………
ulica:
……………………………………
kod i miasto:
……………………………………
NIP:
……………………………………

Użytkownik oświadcza ponadto i podane powyżej dane odpowiadają
danym wprowadzonym przez niego w Panelu Użytkownika.
2. Jako potwierdzenie poprawności danych z ust. 1. Użytkownik
dostarcza następujące dokumenty:
- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,
- potwierdzenie nadania numeru NIP,
- potwierdzenie nadania numeru REGON,
kopie, których to dokumentów, podpisane zgodnie z reprezentacją
Użytkownika, stanowią Załącznik 1 do Aneksu.
3. W przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 1., Użytkownik
zobowiązuje się niezwłocznie, pod rygorem uznania korespondencji
wysyłanej na nieaktualny adres jako poprawnie doręczonej,
dokonać aktualizacji swoich danych w Panelu Użytkownika.
4.Na podstawie art. Art. 105 ust. 4a.i 4a¹ ustawy z dnia 19 sierpnia
1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2002 r. Nr. 72 poz.665 z późn.
zm.) w zawiązku z art.13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
udostępnieniu informacji gospodarczych I wymianie danych
gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530), użytkownik upoważnia
Aiton Caldwell S.A. do występowania i uzyskiwania dotyczących
firmy informacji gospodarczych z Biura Informacji Gospodarczej
InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4. oraz
do występowania do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej 21 o
ujawnianie informacji gospodarczych dotyczących firmy.
§ 4. OBOWIĄZYWANIE
1. Aneks zawierany jest na czas nieokreślony.
2. Aneks może zostać rozwiązany przez każdą ze Stron, bez
podania przyczyny, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca, na podstawie wypowiedzenia
przesłanego listem poleconym.
3. Umowa może zostać rozwiązana lub wygasnąć wyłącznie po
uprzednim rozwiązaniu lub wygaśnięciu Aneksu.
4. W terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Aneksu
Użytkownik zobowiązany jest do spłaty zobowiązań wobec FCN.
§ 5. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG
1. FCN przysługuje prawo zawieszenia sprzedaży i świadczenia
Usług Użytkownikowi poprzez zablokowanie możliwości realizacji
połączeń wychodzących w chwili, w której łączna wartość brutto
Usług wykorzystanych i nieopłaconych przez Użytkownika stała się i
pozostaje większa od Limitu Kredytowego.
2. FCN przysługuje prawo zawieszania sprzedaży i świadczenia
Usług Użytkownikowi poprzez zablokowanie możliwości realizacji
połączeń przychodzących po jednym miesiącu kalendarzowym od
chwili, w której łączna wartość brutto Usług wykorzystanych i
nieopłaconych przez Użytkownika stała się i pozostaje większa od
Limitu Kredytowego.
3. FCN przysługuje prawo zawieszania sprzedaży i świadczenia
Usług Użytkownikowi poprzez zablokowanie możliwości realizacji
połączeń przychodzących oraz wychodzących ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli Użytkownik opóźnia się z zapłatą części
lub całości faktury lub faktur, o których mowa w § 6, o co najmniej
14 dni od terminu zapłaty.

Pieczęć firmowa
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§ 6. ROZLICZENIA
1.Użytkownik otrzymuje Limit Kredytowy w kwocie ……………. PLN
(słownie: …………………..). Bieżąca wartość Limitu Kredytowego
widoczna jest w każdej chwili w Panelu Użytkownika. Numer Grupy
Użytkownika w systemie FCN to ………………………..
2. FCN przysługuje prawo zmniejszenia Limitu Kredytowego w
przypadku, jeżeli Użytkownik opóźnia się z zapłatą części lub
całości faktury lub faktur, o których mowa w § 6, o co najmniej 14
dni od terminu zapłaty.
3. Użytkownik zobowiązuje się dokonywać płatności za faktury VAT
w terminach wskazanych na fakturach.
4. FCN jest uprawniona do wystawienia faktury VAT w dniu:
a. w którym wartość brutto Usług wykorzystanych i nieopłaconych
przez Użytkownika stała się równa lub większa od połowy Limitu
Kredytowego, lub
b. w którym upłynął miesiąc kalendarzowy od dnia wystawienia
poprzedniej faktury, niezależnie od wartości Usług wykorzystanych i
nieopłaconych przez Użytkownika w tym okresie, lub
c. w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Aneksu, lub
d. w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
5. FCN wystawi fakturę VAT zgodnie z następującą procedurą:
a. faktura zostanie wystawiona z 14 dniowym terminem płatności,
b. faktura zostanie wystawiona bez podpisu Użytkownika, na co
Użytkownik wyraża zgodę,
c. faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
6. Faktura VAT będzie dostępna do wydruku w Panelu Użytkownika
oraz zostanie przesłana do Użytkownika pocztą tradycyjną za
dodatkową opłatą zgodną z cennikiem FCN.

7. Użytkownik zobowiązuje FCN do zaliczania płatności Użytkownika,
niezależnie od tytułu płatności podanej na przelewie, na spłatę
zobowiązań w następującej kolejności:
a. kary umowne,
b. odsetki za zwłokę,
c. zaległe zobowiązania,
d. bieżące zobowiązania.
8. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego FCN.
9. Z tytułu nieterminowych płatności FCN nalicza odsetki ustawowe.
10. Na potrzeby realizacji postanowień Aneksu Użytkownik
oświadcza, że osobą kontaktową odpowiedzialnej za finanse i
płatności faktur VAT jest:
Imię:
………………………………….
Nazwisko:
………………………………….
Numer kontaktowy:
………………………………….
Adres email:
………………………………….
§7. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny,
zrozumiały i wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje
dotyczące Usług sprzedawanych i świadczonych przez FCN.
2. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Aneksu, rozumie
jego treść i akceptuje ją bez zastrzeżeń.

Data, pieczęć i podpis Użytkownika

Data, pieczęć i podpis Aiton Caldwell Spółka Akcyjna

Załączniki:
Załącznik 1 – dokumenty identyfikacyjne Użytkownika,
Załącznik 2 – Regulamin Świadczenia Usług
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