
 

 

Umowa partnerska 

w ramach programu lojalnościowego „Okayka” 

 

zawarta w dniu ….............................. 2021 r.  w …............................................ pomiędzy:  

 

1. OKAY TAXI Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wincentego Witosa 170, 

43-300 Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod Nr 0000735790, NIP 

9372713505, REGON 380471943, zwaną dalej „OKAY TAXI”, reprezentowaną przez: Mariusz Kopytko 

 

 a 

 

2. ….............................................................................................................................................. 

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

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

(NIP / KRS ….......................................), zwanym dalej „Partnerem”, reprezentowanym przez: …....................................... 

/ działającym osobiście. 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie współpracy gospodarczej przez Strony  na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w 

Załączniku Nr 1 (Oferta/broszura nr …................................) (Przedmiot Umowy) 

 

§2 

1. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy OKAY TAXI zobowiązuje się świadczyć na rzecz Partnera usługi, których zakres, ilość i 

rodzaj, zostały wyszczególnione w Załączniku Nr 1 (Oferta/broszura wskazana w §1) do niniejszej umowy, a który to stanowi jej 

integralną część. 

2. Partner oświadcza, iż dokonał wyboru pakietu ….............................. (Załącznik Nr 1) z przedstawionych mu propozycji innych ofert, 

zawierającej zakres zobowiązań OKAY TAXI i warunki wzajemnej współpracy, a także, iż zapoznał się z treścią tejże Oferty przed 

dokonaniem jej wyboru i rozumie jej treść. 

3. OKAY TAXI oświadcza, iż jest zdolna do wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową i Załącznikiem Nr 1 (Oferta/broszura 

wskazana w §1), a także, że wykonanie tychże zobowiązań nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, wynikających w 

szczególności z orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej, tudzież stosunku zobowiązaniowego łączącego OKAY TAXI z innym 

podmiotem. 

 

§3 

1. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Partner zobowiązuje się do: 

a) rozprowadzenia otrzymanych w ramach Przedmiotu Umowy od OKAY TAXI smyczy wśród wybranych przez siebie klientów, 

uprawniających do otrzymania rabatu od Partnera, bacząc aby jedna osoba otrzymała nie więcej niż jedną smycz, 

b) udzielenia na rzecz każdej osoby rabatu w wysokości ..…........% przy dokonywaniu przez nią płatności za towar bądź usługę 

nabytą od Partnera, po uprzednim okazaniu przez nią smyczy uprawniającej do otrzymania tego rabatu, 

c) nieudzielania rabatów wynikających z posiadania smyczy OKAY TAXI osobom nieuprawnionym, w szczególności nie 

posiadającym tejże smyczy, 

d) umieszczenia w widocznym dla osób trzecich miejscu naklejek z logo OKAY TAXI w miejscu prowadzenia przez niego 

działalności gospodarczej, w szczególności na drzwiach lub oknach frontowych zakładu Partnera przez cały okres obowiązywania 

Umowy, 



 

 

 

e) zapłaty jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości …................... złotych (słownie: ….................................... .....................) w 

terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy na rachunek bankowy OKAY TAXI o numerze 16 1050 1070 1000 0090 3151 

7825 

f) comiesięcznej zapłaty opłaty abonamentowej w wysokości …....................... złotych (słownie: 

….....................................................) według Załącznika Nr 1 (Oferta/broszura wskazana w §1)  płatnej z góry do 10-tego 

każdego następującego po sobie miesiąca na rachunek bankowy OKAY TAXI o numerze 16 1050 1070 1000 0090 3151 7825 

g) udzielenia OKAY TAXI wyłączności poprzez niepodejmowanie współpracy z jakimkolwiek innym przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność konkurencyjną wobec OKAY TAXI lub przewoźnikiem. 

 

2. Partner oświadcza, iż jest zdolny do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz Załącznika Nr 1 

(Oferta/broszura wskazana w §1), w szczególności, iż posiada środki finansowe na jej wykonanie, a także, że wykonanie 

zobowiązań wobec OKAY TAXI nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, wynikających w szczególności z orzeczenia 

sądowego, decyzji administracyjnej, tudzież stosunku zobowiązaniowego łączącego Partnera z innym podmiotem. 

 

§4 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2. OKAY TAXI może rozwiązać niniejszą umowę za pisemnym jednomiesięcznym wypowiedzeniem.  

3. Partner może rozwiązać niniejszą umowę za pisemnym dwumiesięcznym wypowiedzeniem.  

4. Niezależnie od powyższych zapisów, każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w razie rażącego 

naruszania postanowień niniejszej Umowy i Załącznika Nr 1 przez drugą Stronę. OKAY TAXI może wypowiedzieć niniejszą umowę 

w trybie natychmiastowym - w szczególności - w wypadku nieudzielenia rabatu osobie do tego uprawnionej, czy w sytuacji zalegania 

w płatności za dwa pełne okresy abonamentowe. 

 

§5 

1. W razie naruszenia któregokolwiek z zapisów niniejszej umowy przez Partnera, OKAY TAXI może naliczyć Partnerowi karę umowną 

w wysokości 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc polskich złotych) za każdy przypadek naruszenia. 

2. W razie opóźnienia w zapłacie przez Partnera OKAY TAXI należności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt e) i f) OKAY TAXI może 

naliczyć Partnerowi od tychże kwot odsetki za opóźnienie w wysokości maksymalnej. 

 

§6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

 

§7 

Spory mogące powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony deklarują rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia 

rozstrzygnięcie zapadnie przed właściwym sądem powszechnym dla OKAY TAXI. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych umową Strony stosować będą przepisy Kodeksu Cywilnego  

 

§9 

Umowę oraz Załącznik Nr 1 (Oferta/broszura wskazana w §1) sporządzono łącznie w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu Umowy oraz Załącznika Nr 1 dla każdej ze Stron. 

          

 

OKAY TAXI PARTNER 


