
 

UMOWA KOMISU NR ……………………………………….. 

 

Umowa zawarta w dniu…………………. w Warszawie między DESIGN U KATARZYNA RYCHLEWSKA zwanym 

dalej Komisantem a …………………………………………………………………………… zwanym dalej Komitentem. 

1. Warunki ogólne 

a) Komitent może wstawić do Komisu wyłącznie biżuterię zakupioną w sklepie internetowym 

www.kateandkate.pl lub sklepie stacjonarnym Kate&Kate w Warszawie. 

b) Przyjęcie Towaru w Komis i ich sprzedaż odbywa się każdorazowo na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Komisantem a Komitentem. 

c) Komisant może odmówić wstawienia do komisu Towaru bez podawania przyczyny. 

2. Przekazanie Towaru 

a) Komitent zobowiązany jest do przekazania Towaru wolnego od wszelkich wad fizycznych i 

prawnych na swój koszt. 

b) Komitent może dostarczyć do Komisu Towar z wadą fizyczną poddając go procedurze naprawy. 

Koszt procedury pokrywa Komitent. Opis wady zawierany jest w opisie produktu na Protokole 

przyjęcia. Po zakończeniu procedury naprawy Towar wstawiany jest do Komisu. 

c) Komitent oświadcza, że Towary przekazane w Komis są używane i stanowią jej/jego własność, i 

nie są obciążone prawami osób trzecich. 

d) Przy przekazaniu Towaru Komitent otrzymuje Protokół przyjęcie (załącznik nr 1) produktów 

umieszczanych w komisie. Wysyłka Umowy ,wycena  i ostateczne przyjęcie do Komisu 

następuje w ciągu 14 dni od momentu przekazania Towaru Komisantowi. Komitent otrzymuje 

drogą mailową  na adres ……………………………………………………….Umowę oraz Załącznik nr 2 z listą 

wycenionych Towarów.  Odesłanie przez Komitenta skanu podpisanej Umowy wraz z 

Załącznikiem nr 2 na adres e-mail abrodzik@kateandkate.pl bądź dostarczenie jej na adres ul. 

Wspólna 50a/20, 00-684 Warszawa jest momentem podpisania Umowy Komisu. 

e) Komitent zobowiązany jest do odesłania skanu Załącznika najpóźniej w terminie 7 dni od daty 

jego otrzymania lub do odebrania Towarów. 

f) Komitent zobowiązuje się do odbioru Towaru który z decyzji Komisanta nie zostanie wstawiony 

do Komisu 

g) Komitent ponosi bezzwrotny koszt 50 zł za wstawienie każdego Towaru do Komisu.  

h) Towar zostanie wstawiony do komisu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy.  

3. Sprzedaż Towarów 

a) Komisant nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne bądź prawne towaru sprzedawanego 

w ramach Komisu. 

b) Towar przed wstawieniem do komisu zostaje odświeżony przez Komisanta na jego koszt.  

c) Sprzedaż komisowa odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego www.kateandkate.pl 

oraz w sklepie stacjonarnym Kate&Kate. 

d) Towary wstawione do Komisu na stronie internetowej www.kateandkate.pl oznaczone są 

etykietą Outlet oraz szczegółowo opisane.  

e) W czasie obowiązywania Umowy Komisu Komisant ma prawo do dysponowania Towarem 

również do przekazywania go osobom trzecim. Odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia 

Towaru w czasie obowiązywania Umowy ponosi  Komisant. 



4. Rozwiązanie umowy 

a) Komitent może rozwiązać umowę bez podania przyczyny. Chęć rozwiązania musi być zgłoszona 

drogą mailową na minimum 3 dni robocze przed planowanym odbiorem Towaru.  

b) Towar przyjmowany jest do Komisu maksymalnie na okres 12 miesięcy. Po tym okresie umowa 

zostaje automatycznie rozwiązana. Komitent ma obowiązek odbioru Towaru w przeciągu 7 dni 

roboczych od dnia wygaśnięcia umowy Komisu. 

5. Rozliczenie sprzedanego Towaru 

a) Komitent  zostanie poinformowany o sprzedaży Towaru wstawionego do Komisu nie później niż 

21 dni od dnia sprzedaży.  

b) Komitent otrzymuję po sprzedaży Towaru kwotę zawartą w Załączniku do Umowy w formie 

bonu wartościowego.  

c) Bon może być zrealizowany w sklepie internetowym www.kateandkate.pl lub Butiku Kate&Kate 

w Warszawie w terminie do 12 miesięcy od dnia wystawienia. 

 

 

 

Komitent (Klient)       Komisant (Sprzedawca)   


