Umowa agencyjna
zawarta w dniu 4 lutego 2007 r. w Warszawie pomiędzy:
Michaels & Wolski International Warszawa SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy pod nr KRS 73223, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Budnickiego – członka zarządu,
Rodneya Michaelsa – członka zarządu,
zwaną dalej „Dającym Zlecenie”,
a
Jaanem Aegirsonem, zamieszkałym w Alborg (Królestwo Danii) przy ul. Skjord 11/12, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Aegirsson Agency na podstawie wpisu do rejestru nr 2493645,
zwanym dalej „Agentem”
łącznie zwani dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1
Agent zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego zawierania na rzecz Dającego Zlecenie umów, których przedmiotem będzie sprzedaż na rzecz osób trzecich, zwanych dalej „klientami”, wyrobów Dającego Zlecenie oraz do pośredniczenia przy zawieraniu tych umów, a także przyjmowania zamówień na wyroby Dającego Zlecenie, współpracy z dystrybutorami i sieciami sklepów oraz kontrolowania płatności klientów Dającego Zlecenie. 
Do zawierania umów w imieniu Dającego Zlecenie oraz do odbierania wobec niego oświadczeń woli Agent będzie uprawniony tylko wtedy, gdy otrzyma do tego wyraźne, odrębne pisemne umocowanie. 
Agent wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy wyłącznie na terytorium Królestwa Danii (dalej „rynek”). Agent nie posiada wyłączności do działania na rynku na rzecz Dającego Zlecenie. 
Agent ma prawo wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej umowy za pośrednictwem osób trzecich wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dającego Zlecenie. Agent za działania osób trzecich wykonujących jego obowiązki wynikające z niniejszej umowy odpowiada jak za działania własne.
§ 2
W ramach zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, Agent będzie w szczególności na rynku:
a)	organizował i nadzorował sprzedaż wyrobów Dającego Zlecenie;
b)	organizował i nadzorował akcje promocyjne związane z działalnością Dającego Zlecenie;
c)	na żądanie Dającego Zlecenie brał udział i reprezentował Dającego Zlecenie na targach i wystawach;
d)	poszukiwał klientów dla wyrobów oferowanych przez Dającego Zlecenie;
e)	wykonywał czynności zmierzające do zawarcia pomiędzy Dającym Zlecenie a poszczególnymi klientami umów sprzedaży, lub – w razie otrzymania stosownego pełnomocnictwa – zawierał umowy sprzedaży w imieniu Dającego Zlecenie;
f)	przekazywał Dającemu Zlecenie informacje potrzebne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym dokumenty dotyczące sprzedaży pomiędzy Dającym Zlecenie a poszczególnymi klientami;
g)	prowadził ewidencję sprzedanych wyrobów;
h)	sporządzał okresowe – miesięczne pisemne sprawozdania z wykonywanych czynności w ramach niniejszej umowy;
i)	niezwłoczne informował Dającego Zlecenie o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu niniejszej umowy;
j)	nadzorował prawidłowość dokonywania płatności przez klientów, a w razie opóźnień - wzywał dłużników do uregulowania należności;
k)	informował potencjalnych i istniejących klientów Dającego Zlecenie o wyrobach Dającego Zlecenie i odpowiadał na ich wszelkie zapytania;
l)	negocjował warunki umów Dającego Zlecenie z klientami z uwzględnieniem warunków wskazanych przez Dającego Zlecenie;
m)	informował na bieżąco – pisemnie raz w miesiącu - Dającego Zlecenie o podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną względem Dającego Zlecenie i o ich ofercie;
n)	informował na bieżąco Dającego Zlecenie o wszelkich potencjalnych propozycjach korzystnych dla Dającego Zlecenie;
o)	udzielał pomocy Dającemu Zlecenie w zakresie bezpośredniego kontaktu Dającego Zlecenie z klientem;
p)	w przypadku przyjazdu osoby wskazanej przez Dającego Zlecenie na teren Królestwa Danii udzielał wszelkiej pomocy takiej osobie;
q)	dokonywał na każde żądanie Dającego Zlecenia wszelkich czynności związanych z zabezpieczeniem, rejestracją, uzyskaniem praw autorskich związanych z wyrobami Dającego Zlecenie;
r)	odbierał i niezwłocznie przesyłał Dającemu Zlecenie wszelkie informacje dotyczące reklamacji wyrobów Dającego Zlecenie;
s)	dokonywał wszelkich wymaganych przez Dającego Zlecenie czynności związanych z postępowaniem reklamacyjnym wyrobów Dającego Zlecenie; 
t)	uzyskiwał każdorazowo pisemną zgodę Dającego Zlecenie na korzystanie z materiałów reklamowych Dającego Zlecenie oraz na prowadzenie akcji reklamujących wyroby lub markę Dającego Zlecenie;
u)	promował markę Dającego Zlecenie;
v)	doprowadzał rocznie do zawarcia przez Dającego Zlecenie umów na kwotę co najmniej 90.000 euro.
2.	Agent zobowiązuje się, że zobowiązania opisane w niniejszej Umowie będzie wykonywać przez co najmniej 3 dni w każdym tygodniu.
3.	Agent zobowiązuje się do sumiennego i należytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o interesy Dającego Zlecenie. Przy ocenie wykonania powyższych obowiązków uwzględnia się zawodowy charakter prowadzonej przez Agenta działalności.
4.	Agent odpowiada wobec Dającego Zlecenie za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub/i nienależytego wykonania niniejszej umowy przez samego Agenta, jak i osoby, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§ 3
Dający Zlecenie zobowiązany jest przekazywać Agentowi swoją aktualną ofertę handlową wraz z cennikiem, a także z określeniem zasad dostawy i sprzedaży towarów. Dający Zlecenie zobowiązuje się również do przekazywania Agentowi informacji o zmianach powyższych danych.
Dający Zlecenie ma prawo nie zawierać umów zaproponowanych mu przez Agenta. 
§ 4
Agent nie jest upoważniony do przyjmowania dla Dającego Zlecenie zapłaty za wyroby sprzedawane za jego pośrednictwem.
§ 5
1.	Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Agentowi należy się wynagrodzenie w wysokości stanowiącej 3,5% ceny sprzedaży wyrobów dokonanej przez Dającego Zlecenie w wyniku wyłącznych działań Agenta. 
2.	Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie należne Agentowi wyłącznie, gdy płatność za dostarczone wyroby zostanie dokonana na rzecz Dającego Zlecenie w całości, zgodnie z warunkami umowy. Agent nie ma prawa do zaliczki.
3.	Agentowi nie przysługuje wynagrodzenie od transakcji zawartych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. 
4.	Wynagrodzenie będzie wypłacane Agentowi na postawie wystawionej przez niego raz w miesiącu faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne w walucie polskiej wg średniego kursu waluty umowy, do której zawarcia doprowadził Agent, ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia przez Agenta faktury.
5.	Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Agenta wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Dającego Zlecenie. Za dzień zapłaty będzie się uznawać dzień obciążenia odpowiednią kwotą rachunku bankowego Dającego Zlecenie.
§ 6
Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Agentowi nie przysługuje zwrot poniesionych przez niego kosztów. Wartość tych kosztów została uwzględniona przy ustaleniu należnego Agentowi wynagrodzenia, opisanego w § 5 niniejszej umowy.
§ 7
1.	Agent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszelkich informacji, w tym w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, dotyczących klientów Dającego Zlecenie, organizacyjnych i finansowych Dającego Zlecenie. Agent zobowiązuje się, iż przedmiotową tajemnicę zachowują również wszelkie osoby, za których pośrednictwem Agent będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 
2.	W przypadku naruszenia przez Agenta lub osobę, za której pośrednictwem Agent wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, opisanego w ust. 1 obowiązku, Agent będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Dającego Zlecenia karę umowną w kwocie 5.000 euro. Dający Zlecenie będzie uprawniony do dochodzenia od Agenta odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę zastrzeżonej kary umownej.
§ 8
Agent zobowiązuje się, że w dniu zakończenia świadczenia na rzecz Dającego Zlecenie usług określonych w niniejszej umowie zwróci Dającemu Zlecenie wszelkie należące do tego podmiotu mienie oraz wszelkie dokumenty i materiały dotyczące jego działalności, w tym w szczególności dane wszystkich klientów Dającego Zlecenie.
§ 9
1.	Agent zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie pośredniczył lub dokonywał we własnym imieniu transakcji sprzedaży lub udostępniania osobom trzecim na podstawie innych tytułów prawnych wyrobów konkurencyjnych wobec wyrobów Dającego Zlecenie. Agent zobowiązuje się, iż przedmiotowy zakaz będzie miał również zastosowanie do osób, za których pośrednictwem Agent wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
2.	W przypadku naruszenia przez Agenta lub osobę, za której pośrednictwem Agent wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, opisanego w ust. 1 obowiązku, Agent będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Dającego Zlecenia karę umowną w kwocie 30.000 euro. Dający Zlecenie będzie uprawniony do dochodzenia od Agenta odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę zastrzeżonej kary umownej. 
§ 10
1.	Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.	Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.	Dającemu Zlecenie przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Agent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
§ 11
1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące umowy agencyjnej.
3.	Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd w Warszawie.
4.	Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane na piśmie listem poleconym na adres Strony wskazany na wstępie. 
5.	Niniejszą umowę sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i duńskiej, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
6.	W przypadku rozbieżności w interpretacji umowy decydujące znaczenie będzie miała umowa sporządzona w języku polskim.
Dający Zlecenie	Agent

