
– oświadczają zgodnie, że w dniu i w miejscu jak poniżej, zawarły jako strony:
UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ

§1.	 Umowa	niniejsza	realizowana	jest	w	Planie	Finansowym	COLWAY	dostępnym	na	www.colway.pl	
 1.	 COLWAY	oświadcza,	że	jego	celami	jest:	stworzenie	Sieci	Konsumencko	-	Dystrybucyjnej	produktów	wytwarzanych	w	oparciu	o	polski	kapitał	oraz	polską	myśl	naukową	i	technologiczną.
	 2.	 Stworzenie	jak	największej	ilości	osób	możliwości	zarobkowania,	dzięki	rozpowszechnianiu	metod	dystrybucji	awangardowych	rodzimych	produktów	mających	szansę	na	zdobycie	 

	 szerokiego	rynku	konsumenckiego	w	wielopoziomowym	marketingu	wyrobów	kosmetycznych	i	suplementów	diety.
§2.	 COLWAY	udziela	niniejszą	umową	Dystrybutorowi	prawa	nabywania	i	odsprzedaży	w	imieniu	własnym	produktów	COLWAY,	w	cenach	sugerowanych	przez	COLWAY	i	z	systemem	

rabatów	zawartym	w	niniejszej	Umowie.
§3.	 1.	 Dystrybutor	nie	jest	pracownikiem,	agentem	ani	przedstawicielem	COLWAY.	Odsprzedaje	on	produkty	COLWAY	na	własną	rękę	i	z	poszanowaniem	przepisów	prawa	nadrzędnych	 

 dla niniejszej Umowy.
	 2.	 Może	on	natomiast	zostać	przedstawicielem	COLWAY	uzyskując	status	Menedżera.
§4.	 Produkty	COLWAY	stają	się	własnością	Dystrybutora	od	momentu,	gdy	za	nie	zapłaci.
§5.	 Dystrybutor	nabywający	produkty	od	COLWAY	lub	jego	przedstawicieli	każdorazowo	otrzymać	powinien	fakturę	VAT	bądź	paragon	zakupowy.
§6.	 Dystrybutor	oświadcza,	że	dążył	będzie	do	uzyskania	statusu	Menedżera,	będąc	świadomy,	że	wymaga	 to	nakładu	 jego	pracy,	 inwencji	 i	 ryzyka	 towarzyszącego	każdej	działalności	

komercyjnej.
§7.	 1.	 COLWAY	gwarantuje	Dystrybutorowi	prawo	do	rabatów	zakupowych	od	sugerowanych	cen	detalicznych	netto	swoich	produktów	w	wysokości	nie	mniejszej	niż:
	 	 30%	–	 w	chwili	zawarcia	niniejszej	umowy	i	pobrania	materiałów	reklamowych,
	 	 34%	–	 od	momentu	osiągnięcia	w	dowolnym	czasie	pułapu	zakupów	2600	pkt,
	 	 38%	–	 od	momentu	osiągnięcia	w	dowolnym	czasie	pułapu	zakupów	5200	pkt,
	 	 42%	–	 od	momentu	osiągnięcia	w	dowolnym	czasie	pułapu	zakupów	7800	pkt.
	 2.		 O	wartości	punktów	obrotowych	(pkt)	Colway	powiadamia	stronę	umowy.	Zmiana	tej	wartości	wyrażona	w	realnej	liczbie	w	złotych	polskich	nie	może	nastąpić	częściej,	niż	raz	w	roku.
§8.	 COLWAY	gwarantuje	Dystrybutorowi	nominację	na	Menedżera,	upełnomocnionego	w	imieniu	COLWAY	do	wprowadzenia	do	sieci	Dystrybutorów	i	nabywającego	praw	do	prowizji	 

z	obrotu	miesięcznego,	liczonego	od	sugerowanych	cen	detalicznych	produktów	netto	zakupionych	przez	uczestników	całej	powstałej	pod	nim	struktury	sprzedaży,	do	siódmego	pokolenia	
Dystrybutorów	zwerbowanych	włącznie	–	od	momentu	osiągnięcia	w	dowolnym	czasie	pułapu	zakupów	10400	pkt.

§9.	 Szczegółowe	zasady	przywilejów	wynikających	z	§8	określi	aneks	do	niniejszej	Umowy	nazywany	Umową	Menedżerską.
§10.	 Prawa	Dystrybutora	do	poszczególnych	poziomów	rabatowych	i	do	nominacji	menedżerskiej	są	niekwestionowalne,	po	okazaniu	przez	niego	dowodów	zakupu	produktów	w	dowolnym	

czasie.	Nominacji	dokonuje	COLWAY	na	wniosek	Menedżera.
§11.	 COLWAY,	w	swoim	Planie	Finansowym	gwarantuje	Dystrybutorom	i	Menedżerom	jednocześnie:
	 1)	 nieutracalność	osiągniętych	pułapów	zakupów	rabatowych,
	 2)	 nieutracalność	nabytych	praw	do	prowizji	od	obrotu	zbudowanej	struktury,	na	warunkach	określonych	Umową	Menedżerską,
	 3)	 możliwość	zbywalności	i	spadkodawstwa	wyżej	wymienionych	praw,
	 4)	 możliwość	zakupienia	przywilejów	menedżerskich	natychmiastowo,
	 5)	 prawo	do	dokonywania	zakupów	wspólnych,
	 6)	 nieingerowanie	w	nieregulowaną	niniejszą	Umową	działalność	Dystrybutorów,	włącznie	z	poszanowaniem	ich	działań	w	sieciach	konkurencyjnych,
	 7)	 prawo	do	eksportu	swoich	produktów	i	budowania	struktur	sprzedaży	poza	granicami	Polski	na	indywidualnie	negocjowalnych	warunkach,
	 8)	 prawo	do	zbywania	produktów	w	punktach	sprzedaży	detalicznej,	pod	warunkiem	zachowania	reguł	niniejszej	Umowy,
	 9)	 niepodwyższanie	nigdy	w	przyszłości	sugerowanych	cen	detalicznych	produktów,	ani	zmieniania	stosowanych	w	praktyce	rabatów	,	o	kwotę	wyższą	niż	wskaźnik	inflacji	publikowany	 

	 przez	Główny	Urząd	Statystyczny,
	 10)	 prawo	do	informacji	o	obrotach	handlowych	struktury	dystrybucyjnej	pod	nimi,	do	siódmej	generacji	menedżerskiej	włącznie,
	 11)	 respektowanie	przepisów	Ustawy	o	Ochronie	Danych	Osobowych	i	dodatkową	ochronę	tych	danych,
	 12)	 nieżądanie	nigdy	deklaracji	lojalnościowych,	weksli	in blanco	itp.,	ani	stosowania	w	realnie	zawieranych	transakcjach	cen	katalogowych,
	 13)	 prawo	do	tajemnicy	handlowej,	obejmującej	także	bazę	klientów,	na	każdym	poziomie	dystrybucji,
	 14)	 prawo	do	swobodnego	wyboru	kontrahentów	wg.	zasad	określonych	w	sposób	czytelny	i	jednoznaczny.
§12.	 1.	 COLWAY	jest	Spółką	Jawną,	w	której	zgodnie	z	polskim	prawem	udziałowcy	odpowiadają	za	wszelkie	zobowiązania,	także	wynikające	z	niniejszej	Umowy	–	całym	majątkiem 

	 osobistym.
	 2.	 Zmiany	formy	prawnej	prowadzonej	działalności	gospodarczej	również	nie	zwalniają	wspólników	COLWAY	z	zobowiązań	wynikających	z	niniejszej	Umowy.
§13.	 COLWAY	nie	 ponosi	 żadnej	 odpowiedzialności	 za	 oświadczenia,	w	 tym	za	 oświadczenia	 zdrowotne	 dotyczące	 suplementów	diety,	 a	 także	 za	 deklaracje	 i	 obietnice	 składane	przez	

Dystrybutora	jego	klientom	i	osobom	wprowadzanym	przez	niego	do	COLWAY,	jeśli	nie	były	one	zgodne	z	prawdą	lub	jeśli	kolidowały	one	z	obowiązującymi	przepisami	prawa.	
§14.	 Otrzymywać	prowizję	i	nabywać	produkty	bezpośrednio	od	COLWAY	w	Planie	Finansowym	może	tylko	menedżer	nominowany,	prowadzący	działalność	gospodarczą	i	będący	płatnikiem	VAT.
§15.	 1.	 Umowę	niniejszą	uważa	się	za	zawartą	również	wtedy,	gdy	rejestrujący	się	samodzielnie	na	www.colway.pl,	jako	Uczestnik	Sieci	Dystrybucyjnej	zaakceptuje	jej	warunki	i	poda 

	 w	formularzu	swoje	prawidłowe	dane	oraz	nr	identyfikujący	w	systemie	osobę	go	wprowadzającą.	
	 2.	 Dystrybutor	zawierający	niniejszą	Umowę	ma	prawo	zażądania	zawarcia	 jej	w	formie	drukowanej	z	podpisem	złożonym	przez	osobę	go	wprowadzającą.	COLWAY	oświadcza, 

	 że	nie	będzie	kwestionować	w	ewentualnych	sporach	prawnych	wiążącego	charakteru	tej	Umowy,	powołując	się	na	zastąpienie	na	niej	podpisu	odręcznego	przez	faksymile.
	 3.		 Umowa	niniejsza	nie	zostanie	przyjęta	przez	COLWAY,	jeżeli	nie	będzie	zawierać	numeru	który	identyfikuje	w	systemie	osobę	wprowadzającą	do	COLWAY	Dystrybutora.
§16.	 1.	 Umowę	zawarto	na	czas	nieokreślony.
	 2.	 Dystrybutor	może	wypowiedzieć	Umowę	z	zachowaniem	jednomiesięcznego	terminu	wypowiedzenia.
	 3.	 COLWAY	wypowiedzieć	może	Umowę	jedynie	w	wypadku:
	 	 a)	 podania	przez	Dystrybutora	fałszywych	danych,
	 	 b)	 przedłożenia	przez	Dystrybutora	fałszywego	dowodu	zapłaty	za	zakupione	towary,
	 	 c)	 podjęcia	przez	Dystrybutora	wobec	innych	osób	zarejestrowanych	w	systemie	COLWAY	działań	noszących	znamiona	nieuczciwej	konkurencji,
	 	 d)	 prób	przewerbowywania	osób	zarejestrowanych	w	systenie	COLWAY	do	innej	sieci,
	 	 e)	 innych	ważnych	naruszeń	niniejszej	Umowy	przez	Dystrybutora.
§17.	 Spory	powstałe	w	realizacji	niniejszej	Umowy	rozstrzygać	będzie	Sąd	Rejonowy	w	Gdyni,	bądź	też	sąd	właściwy	dla	miejsca	zamieszkania	strony	sporu.
§18. 1.	 Z	Umowy	niniejszej	nie	wynika	stosunek	podległości	osoby	ją	zawierającej	wobec	COLWAY,	ani	żaden	obowiązek	zakupowy,	czy	inwestycyjny.	Strony	traktują	się	jako	partnerzy	handlowi
	 2.	 Równość	traktowania	wzajemnego	oznacza	także	równość	w	obowiązku	znajomości	przepisów	dla	tej	Umowy	nadrzędnych.	Strony	Umowy	zgadzają	się	więc	na	to,	że	każdy	jej	 

	 zapis,	który	okaże	się	niezgodny	z	przepisami	zmieniającego	się	prawa,	a	w	szczególności	z	nowymi	przepisami	o	ochronie	konkurencji	i	konsumentów	oraz	z	nowymi	przepisami	 
	 o	ochronie	danych	osobowych,	przestaje	wiązać	strony	ze	skutkiem	natychmiastowym.

§19.	 Jeżeli	umowa	ta	zawierana	jest	w	formie	drukowanej,	to	sporządza	się	ją	w	trzech	egzemplarzach.	Jeżeli	Dystrybutor	akceptuje	jej	warunki	drogą	elektroniczną,	to	sam	archiwizuje	jej	treść	
dostępną	na	www.colway.pl.

 NR	IDENTYFIKUJĄCY	UCZESTNIKA	W	SYSTEMIE	

Imię ................................................. Nazwisko ..............................................................

Ulica ............................................................................................. Nr .............................

Miejscowość ............................................................................. Kod .............................
(wpisujemy	adres	rzeczywistego	pobytu	i	korespondencji)

Telefon kontaktowy: ......................................................................................................
E-mail:.............................................................................................................................

zwany(a) dalej: Dystrybutorem

Wspólnicy Col way Spółki Jawnej z siedzibą w:
84-207 Koleczkowo, przy ul. Hippicznej 2,
KRS 401587 Regon: 221563060,

reprezentowani przez Jarosława Zycha  
i zwani w dalszej części: COLWAY

Nr	identyfikujący	w	systemie	osobę	wprowadzającą	Dystrybutora	

Upoważniam	 COLWAY	 Sp.J.	 do	 wystawiania	 faktur	 VAT	 na	 dane	
przedsiębiorstwa	wpisane	na	początku	umowy	bez	mojego	podpisu,	jak	
również	do	administrowania	podanymi	danymi	osobowymi.

Upoważniam	 COLWAY	 do	 przetwarzania	 moich	 danych	 osobowych 
i	 publikowania	 materiałów	 marketingowych	 powstałych	 z	 moim	
udziałem.	

Data: ........................................... Miejscowość: ...........................................

......................................................
Podpis Dystrybutora
(imieniem i nazwiskiem)

......................................................
Czytelny podpis osoby wprowadzającej

(imieniem i nazwiskiem)

......................................................
Podpis osoby upełnomocnionej 

przez COLWAY

......................................................
Stempel firmowy

COL WAY Spółka	Jawna

Wygenerowany	
automatycznie	
przez	System

Tel.: 58 676 20 27
Fax: 58 676 04 78

colway@colway.pl
www.colway.pl 


