
UMOWA NR …………………… 

W ZAKRESIE DOSTĘPU DO PORTALU CARGO.PL 

 

Zawarta w Białymstoku, w dniu …………….. pomiędzy: 

1. CARGO PL sp. z o.o. z siedzibą ul. Józefa Marjańskiego 3/308, 15-402 Białystok. Zarejestrowana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519118, NIP: 5252590417, REGON: 147323232 
zwana dalej „Usługodawca” reprezentowana przez: ……………………………….. 

 
a 
 

2. ……………………………………. z siedzibą ………………………………… NIP: ………………………………….. zwana dalej „Usługobiorca” 
reprezentowana przez: ………………………………. 

Zwane dalej łączenie „Strona” lub „Strony” o następującej treści: 

 
 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy poprzez 

udostępnienie giełdy ładunków i transportu umożliwiającą dodawanie ładunków do transportu lub transportów dla 
ładunków, przeglądanie dostępnych ładunków lub transportów, udostępnienie firm w katalogu i ich przeglądanie, 
wystawianie towarów i usług na aukcji oraz komunikowanie się pomiędzy Usługobiorcami poprzez forum 
(komunikator).  

2. Warunki świadczenia usług oraz prawa i obowiązki Stron reguluje Regulamin znajdujący się na stronie www.cargo.pl, co 
niniejszym Usługobiorca akceptuje i wyraża zgodę, iż wszelkie zmiany Regulaminu oznaczają zmianę również niniejszej 
Umowy. 

 
§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy liczonych od dnia ……………………… 
2. Jeżeli żadna ze Stron nie wypowie Umowy na piśmie, pod rygorem nieważności, na 30 dni przed upływem okresu 

wskazanego w ustępie pierwszym Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu.   
3. Brak przesłania podpisanego egzemplarza Umowy przez Usługobiorcę w terminie 30 dni od daty otrzymania/pobrania 

jej egzemplarza uważa się za nie zawarcie Umowy z mocą wsteczną.  
 

§ 3 
1. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczania wszelkich opłat, w tym Opłat za Abonament zgodnie z warunkami 

wskazanymi w Regulaminie podanymi na stronie www.cargo.pl 
2. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz otrzymywanie 
faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru. 

 
 

§ 4 
1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
1. Sądem właściwym w zakresie ewentualnych sporów jest sąd właściwy we Wrocławiu, prawem obowiązującym jest 

prawo materialne i procesowe polskie.  
2. Strony wprowadzają pierwszeństwo zapisów Regulaminu nad zapisami niniejszej Umowy, za wyjątkiem § 2 Umowy.   

 
 

USŁUGODAWCA        USŁUGOBIORCA 


