OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ APP TREND SP. Z O.O.

§ 1. [Pojęcia umowne]
Ilekroć w dalszych postanowieniach
warunków świadczenia usług jest mowa o:

niniejszych

ogólnych

1) App Trend – rozumie się przez to spółkę pod firmą: App
Trend spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska 139, wpisaną w rejestrze
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000344621,
zidentyfikowaną nadanymi jej numerami NIP 7792369278
oraz REGON 301336052, posiadającą kapitał zakładowy
w wysokości 100.000,00 PLN.
2) Ogólnych warunkach – rozumie się przez to niniejsze ogólne
warunki świadczenia usług przez App Trend.
3) Stronach – rozumie się przez to Zleceniodawcę i App Trend.
4) Umowie - rozumie się przez to umowę o świadczenie usług, w
szczególności
usług
polegających
na
sporządzaniu
sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych (bądź
udostępniania Systemu Consolia do tych czynności), zawartą
pomiędzy Zleceniodawcą a App Trend, na mocy której
App Trend zobowiązuje się świadczyć uzgodnione ze
Zleceniodawcą
usługi
na
rzecz
Zleceniodawcy,
a Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić App Trend
wynagrodzenie z tytułu świadczenia takich usług. W razie
braku odrębnie zawartej Umowy na piśmie pomiędzy
Stronami,
zlecenie
złożone
przez
Zleceniodawcę
i potwierdzone pisemnie albo za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) przez App Trend jest uważane za
Umowę. W takim przypadku uznaje się, że Umowa została
zawarta przez Strony z chwilą doręczenia Zleceniodawcy
potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji na warunkach
określonych w takim potwierdzeniu. Jako Umowę traktuje się
również przyjęcie przez Zleceniodawcę oferty złożonej przez
App Trend. W takim przypadku uznaje się, że Umowa została
zawarta przez Strony z chwilą doręczenia App Trend na
piśmie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
oświadczenia Zleceniodawcy o przyjęciu oferty App Trend.
Jednakże przyjęcie oferty przez Zleceniodawcę, które różni się
od oferty App Trend, np. w zakresie należnego App Trend
wynagrodzenia, stanowi nową ofertę i wymaga potwierdzenia
ze strony App Trend pisemnie albo za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail). Brak reakcji ze strony App Trend
w żadnym wypadku nie oznacza, że oferta Zleceniodawcy
została przyjęta. Do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami
dochodzi również przez faktyczne przystąpienie przez App
Trend do wykonania zlecenia Zleceniodawcy, nawet w braku
jego wcześniejszego potwierdzenia przez App Trend.
5) Zleceniodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która zawarła z App Trend Umowę.

§ 2. [Poufność informacji; referencje]
1. App Trend zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie
informacje, jakie uzyskała od Zleceniodawcy w związku
z wykonywaniem Umowy, chyba że są to informacje
powszechnie znane lub ujawnienie przedmiotowych informacji
jest niezbędne do wykonania Umowy albo wykonania obowiązku
wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa.
2. App Trend jest uprawniona do zamieszczenia na swojej liście
referencyjnej, w tym dostępnej w Internecie, loga (lub znaku
towarowego) i nazwy Zleceniodawcy. App Trend jest uprawniona
do informowania o fakcie współpracy ze Zleceniodawcą.

§ 3. [Wynagrodzenie App Trend]
1. Wynagrodzenie App Trend jest obliczane
przepracowanego
czasu
pracy
przez

na podstawie
pracowników,

współpracowników lub Członków Zarządu App Trend
(tzw. rozliczenie godzinowe), chyba że Strony postanowiły
inaczej na piśmie albo w drodze wymiany korespondencji email.
Wynagrodzenie App Trend zostanie każdorazowo powiększone
o wartość podatku od towarów i usług, według obowiązującej
stawki.
2. Wynagrodzenie App Trend jest płatne na podstawie faktur VAT
wystawianych zgodnie z aktualnymi ustaleniami Stron,
nie później jednak niż w ostatnim dniu roboczym każdego
miesiąca kalendarzowego, z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów prawa podatkowego. Faktury mogą być doręczane
Zleceniodawcy drogą elektroniczną, jako załącznik w formacie
PDF do wiadomości email, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
3. Termin płatności określony na fakturach VAT będzie wynosił 14
(czternaście) dni od daty wystawienia danej faktury.
4. Czas poświęcony na podróże (przejazdy) pracowników,
współpracowników lub Członków Zarządu App Trend do miejsca
świadczenia usług, innego niż siedziba App Trend, uznaje się za
czas pracy App Trend.

§ 4. [Zwrot kosztów]
Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić App Trend uzasadnione
koszty przejazdów pracowników, współpracowników lub Członków
Zarządu App Trend - w przypadku przejazdów samochodem:
koszty przejazdu tam i z powrotem ustalone w oparciu o stawkę
0,8358 złotego netto za każdy kilometr przejazdu; w przypadku
przejazdu pociągiem: koszty biletów za przejazd w drugiej klasie
tam i z powrotem.

§ 5. [Ograniczenie odpowiedzialności App Trend]
Łączna i całkowita odpowiedzialność App Trend względem
Zleceniodawcy z tytułu realizacji Umowy oraz wszystkich
poszczególnych zleceń, ich niewykonania lub nienależytego
wykonania (wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu
utraconych korzyści Zleceniodawcy), w tym odpowiedzialność
odszkodowawcza App Trend, zostaje zgodną wolą Stron
ograniczona do kwoty faktycznie otrzymanego przez App Trend, w
okresie ostatniego roku poprzedzającego zgłoszenie szkody, od
Zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ale nie
więcej niż łącznie i maksymalnie 25 000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Powyższe postanowienia nie
obejmują przypadku wyrządzenia szkody Zleceniodawcy z winy
umyślnej App Trend.

§ 6. [Postanowienia końcowe]
1. W
sprawach
nieuregulowanych
Ogólnymi
warunkami
zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu
cywilnego. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Ogólnych
warunków okaże się nieważne, Ogólne warunki pozostają
w mocy co do pozostałych postanowień, a w miejsce
postanowień dotkniętych nieważnością stosuje się odpowiednie
przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć
na tle zawieranych Umów, w tym ich wykonania lub interpretacji
postanowień, jest właściwy wyłącznie sąd powszechny z
siedzibą w Poznaniu (jurysdykcja sądów polskich).
3. App Trend zastrzega sobie prawo dokonywania zmian treści
Ogólnych warunków z ważnej przyczyny. O ile App Trend
i Zleceniodawcę wiąże stosunek prawny, a w czasie jego trwania
doszło do zmiany treści Ogólnych warunków, nowa treść
Ogólnych warunków wiąże Zleceniodawcę po spełnieniu przez
App Trend przesłanek inkorporacji Ogólnych warunków do treści
istniejącego między Stronami stosunku prawnego, zgodnie z
przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

