Zasady i Warunki Użytkowania
NINIEJSZY DOKUMENT JEST DŁUGI I ZAWIERA WIELE WAŻNYCH PRZEPISÓW, KTÓRE DOTYCZĄ TWOICH
PRAW I ZOBOWIĄZAŃ. PRZYSTĘPUJĄC DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU INTERNETOWEGO „TAPETOMAT”
WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ NINIEJSZĄ UMOWĄ. ZACHĘCAMY DO WYDRUKOWANIA KOPII
NINIEJSZEJ UMOWY I DO ZACHOWANIA.
Niniejsza Umowa opisuje sposób korzystania z witryny TAPETOMAT, dostęp do logowania się, oraz wszystkich usług
oferowanych przez TAPETOMAT na lub za pośrednictwem witryny TAPETOMAT (witryna TAPETOMAT jak również
wszystkie usługi i wymienione użytkowanie, dla potrzeb niniejszej Umowy, zwane „Witryna”). „ „Witryna” TAPETOMAT
obejmuje moduły: Moduł Sprzedażowy, Moduł administracyjny, Moduły Icenter, sklep internetowy oparty na domenie
fototapetyxl.pl i inne moduły z udostępnione Użytkownikowi z poziomu administracyjnego „witryny” .
1. Opis Witryny i Użytkownika
Witryna dostarcza, poza innymi usługami, miejsce na rynku on-line, w którym można pobierać lub umieszczać treści. Poza
tym, Witryna jest podzielona ogólnie na dwie części: część publiczną i część prywatną. Część publiczna oferuje wszystkim
użytkownikom, między innymi, informacje ogólne, możliwość oglądania oferty, wyszukiwarkę umożliwiającą odnalezienie
Prac na Witrynie, możliwość oglądania i wysyłania możliwość oglądania i wysyłania zamówień towarów oraz formularze,
za pośrednictwem których odwiedzający mogą zarejestrować się jako użytkownicy, tak jak zostało to opisane poniżej.
Część prywatna oferuje Partnerom, między innymi, (poza wszystkimi usługami dostępnymi w części publicznej) możliwość
umieszczania informacji, szablonów komunikatów e-mailowych, pobierania lub umieszczania plików, oraz możliwość
dostępu do kont na Witrynie („Konto użytkownika”). Partner lub jego klient (konsument) rejestrowany jest przez JVD na
podstawie dokumentów założycielskich firmy i w ten sposób zostaje Użytkownikiem Witryny.
2. Warunki Ogólne i Umowy
Użytkowanie Witryny oznacza, że znasz i zgadzasz się na ogólne warunki niniejszej Umowy, oraz że będziesz
związany(a) warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej Umowy, prosimy nie
używać Witryny i usług proponowanych przez Witrynę. JVD sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania,
do modyfikacji warunków ogólnych niniejszej Umowy, w każdej chwili, w całości lub w części. Wszelkie naniesione zmiany
będą obowiązywały po zawiadomieniu użytkownika i publikacji tych zmian na Witrynie. Dalsze użytkowanie Witryny po
wprowadzaniu modyfikacji oznacza, że zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami do ogólnych warunków niniejszej
Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami ogólnymi niniejszej Umowy, po zmianach, nie możesz korzystać z
Witryny. Jeśli kiedykolwiek uznasz, że nie zgadzasz się na warunki ogólne niniejszej Umowy, modyfikowane lub nie, nie
korzystaj wówczas z Witryny. Usługi Witryny dostępne są jedynie dla osób fizycznych i prawnych mogących zawierać w
sposób legalny umowy i podlegających zastosowaniu przepisów prawa. Bez ograniczeń do powyższego, usługi Witryny
nie są dostępne dla osób niepełnoletnich (dla osób poniżej 18. roku życia), chyba że pod kontrolą osoby dorosłej,
matki/ojca lub opiekuna prawnego, wówczas matka/ojciec lub opiekun będzie odpowiedzialny za użytkowanie Witryny.
Twoje Konto Użytkownika na Witrynie nie może zostać ani odsprzedane ani przekazane innej osobie prywatnej lub
jednostce prawnej. Jeśli korzystasz z Witryny w imieniu jednostki prawnej, deklarujesz niniejszym i gwarantujesz, że
posiadasz odpowiednie upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy w jej imieniu.
3. Użytkowanie Prac-fotografii-grafiki
Możesz korzystać z treści z Witryny jedynie z zachowaniem warunków niniejszej Umowy i Umowy dotyczącej
Umieszczania lub Pobierania treści i prac. Nie możesz wykorzystywać, reprodukować, dystrybuować, pokazywać ani
tworzyć prac pochodnych opartych na Pracach dostępnych na Witrynie, chyba że w ramach odpowiedniej Umowy na
Pobieranie Plików, i jedynie zgodnie z warunkami tej Umowy. Uznajesz i zgadzasz się, że żadne prawo własności do
jakiejkolwiek Pracy nie może zostać przekazane, oraz że żadna sprzedaż Pracy nie może zostać zrealizowana na lub za
pośrednictwem Witryny. Na Witrynie lub za jej pośrednictwem nadawane są jedynie prawa sublicencji określone w
odpowiedniej Umowie dotyczącej Pobierania Plików dla firmy JVD sp. z o.o.. Uznajesz i zgadzasz się, że licencjodawcy
zachowują wszystkie prawa własności do Prac, oraz że dane Prace są chronione prawem autorskim, zastrzeżonym
znakiem towarowym lub innymi prawami własności intelektualnej banków zdjęć i innych podmiotów lub jego
licencjodawców.
4. Ograniczenia
Zgadzasz się, że nie będziesz używać Witryny w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy lub niezgodny z
prawem, przepisami lub kodeksem odpowiedniej jurysdykcji.Nie będziesz umieszczać lub wysyłać na Witrynę lub
korzystać z Witryny w celu przesyłania jakiejkolwiek Pracy lub innych materiałów lub plików chronionych prawem
autorskim, marki lub innymi przepisami prawa własności intelektualnej, chyba że posiadasz lub kontrolujesz te prawa lub
posiadasz wszystkie niezbędne zezwolenia. JVD i sub -licencjodawcy nie zezwalają na działania związane z naruszaniem
praw autorskich lub praw własności intelektualnej; JVD będzie usuwać wszystkie Prace lub ograniczać dostęp do treści,
które będą uznane za Prace naruszające prawa autorskie innej osoby lub jednostki. JVD zastrzega sobie prawo do
usuwania Prac bez uprzedniego powiadomienia. JVD przerwie dostęp użytkownika do Witryny, jeśli użytkownik
będzie uznany za osobę wielokrotnie naruszającą prawo. Osoba wielokrotnie naruszająca prawo to użytkownik,
który został powiadomiony o swoich działaniach naruszających prawo więcej niż dwukrotnie i/lub jeśli więcej niż
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dwa jego pliki zostały usunięte z Witryny z tej samej przyczyny. Nie możesz umieszczać lub wysyłać na Witrynę, lub
używać Witryny do przesyłania jakiejkolwiek Pracy lub innych materiałów lub plików o charakterze oszczerczym,
potwarczym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym. Nie możesz umieszczać ani wysyłać na Witrynę, ani użytkować Witryny
w celu przesyłania Prac oraz innych materiałów lub plików zawierających lub będących wirusami, robakami, Trojanami lub
innych szkodzącymi i/lub niszczącymi elementami. Nie będziesz starać się osiągać nieautoryzowany dostęp do
materiałów systemowych lub programowych, do sieci przypisanych Witrynie, ani nie będziesz starać się pozyskiwać usługi
lub informacje, do których uzyskasz przypadkowo dostęp przez JVD na lub za pośrednictwem Witryny. Nie będziesz
próbować osiągnąć nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika każdej innej osoby fizycznej lub jednostki prawnej,
ani w inny sposób ingerować w użytkowanie Witryny przez inną osobę lub jednostkę. Nie będziesz używać informacji
mylących lub nieprawidłowych (na przykład fałszywych nazwisk lub niepoprawnych adresów e-mail lub URL) w celu
korzystania z Witryny, w tym również bez ograniczenia, informacji dotyczących źródła pochodzenia Pracy i wszelkiego
innego materiału lub pliku, który umieszczasz oraz wszelkiej informacji osobowej na Twoim Koncie Użytkownika.
JVD zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji czy dana „TREŚĆ” jest właściwa i zgodna z niniejszą Umową, dotyczy to
działań naruszających przepisy inne niż prawa autorskie, jak na przykład treści o charakterze pornograficznym,
obscenicznym lub znieważającym. JVD może usunąć każdą taką Pracę i/lub zakończyć dostęp użytkownika do
umieszczania materiałów łamiących warunki niniejszej Umowy w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia i według
własnej woli.
Nie możesz korzystać z Witryny w nieuczciwy sposób, lub w inny sposób, do którego Witryna nie jest przeznaczona. Na
przykład, nie ograniczając się do ogólności powyższego oświadczenia, przede wszystkim Użytkownik nie będzie pobierał
plików w celu sztucznego zawyżenia rankingu danego Dostawcy oraz sztucznego podwyższania zarobków danego
Dostawcy.
5. Powiadomienia o Odszkodowaniach i Naruszeniach
Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub agentem posiadającego prawa i jeśli stwierdzisz, że któryś użytkowanik
Pracy lub innych materiałów narusza prawa autorskie, możesz wysłać zawiadomienie do JVD sp. z o.o. dostarczając nam
stosownych informacji zgodnie z poniższym wyszczególnieniem, na piśmie:
1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania na rzecz właściciela praw wyłącznych, które
zostały rzekomo naruszone;
2. Identyfikację pracy chronionej prawem autorskim, które zostało rzekomo naruszone, lub, jeśli dotyczy to kilku
prac chronionych prawem widniejących na pojedynczej stronie internetowej, zawiadomienie z listą tych prac na
stronie;
3. Identyfikację materiałów które są pozywane jako naruszające prawa lub będące przedmiotem naruszenia
przepisów prawnych, które powinny być usunięte lub do których dostęp powinien być ograniczony, jak również
wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą JVD na zidentyfikowanie materiałów;
4. Wyczerpującą informację pozwalającą JVD na kontakt z Tobą, w tym: adres zamieszkania, numer telefonu, i jeśli
dostępny, adres poczty elektronicznej;
5. Deklarację, w myśl której potwierdzasz, że masz poważne podstawy, aby uważać, że użytkowanie Pracy w
opisanych okolicznościach jest niedozwolone przez właściciela praw autorskich lub niedozwolone w ramach
obowiązujących przepisów prawnych;
6. Zarządzanie i Funkcjonowanie Witryny
Uznajesz i zgadzasz się, że JVD nie ma obowiązku sprawdzania Prac lub innych materiałów / plików umieszczonych lub
wysłanych na Witrynę oraz że nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z Pracami oraz żadnymi innymi materiałami
lub plikami. JVD zachowuje prawo, według własnej woli, do zatwierdzenia lub odrzucenia, usunięcia, przemieszczenia lub
edycji wszystkich Prac lub innych materiałów lub plików umieszczonych lub wysłanych na Witrynę. Jeśli umieszczasz lub
wysyłasz Prace lub jakiekolwiek inne materiały lub pliki na Witrynę, lub jeśli Prace lub jakiekolwiek inne materiały lub pliki
zostały umieszczone lub wysłane na Witrynę przy wykorzystaniu Twojej Nazwy Użytkownika lub z Twojego Konta
Użytkownika, pozostajesz odpowiedzialny(a) za te Prace lub inne materiały oraz pliki.
Uznajesz i zgadzasz się, że JVD nie będzie ponosić odpowiedzialności za materiały lub pliki na innych witrynach, które
dołączasz za pomocą hipertekstu, lub do których wchodzisz z Witryny, w tym również logowanie, komentarze na blogu lub
inne formy Witryny. Uznajesz i zgadzasz się, że JVD nie będzie odpowiedzialna za materiały lub pliki na witrynach, z
których można zostać przekierowanym z Witryny.
JVD zastrzega sobie prawo, według swojej własnej woli, do zmiany lub przerwania w każdej chwili jakiejkolwiek lub
wszystkich usługi na Witrynie. Uznajesz i zgadzasz się, że JVD nie ma obowiązku prowadzenia lub utrzymywania Witryny
ani żadnej jej części lub podobnych udostępnionych Ci usług (czy jest to działanie umyślne czy nieumyślne ze strony
JVD). JVD zastrzega sobie prawo do, według własnej woli, przerwać lub anulować Twoje Konto Użytkownika w każdej
chwili, w tym również, bez ograniczenia, Twoją Nazwę Użytkownika (login) i Twoje Hasło
Uznajesz i zgadzasz się, że JVD może przechowywać dane osobowe i inne informacje dotyczące Twojego komputera w
formie „ciasteczek” (cookies). Funkcjonowanie Witryny wiąże się z użytkowaniem ciasteczek. Uznajesz i zgadzasz się, że
ograniczenie lub zabronienie pojawiania się ciasteczek na Twoim komputerze może przynieść negatywny skutek
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użytkowania Witryny. Uznajesz i zgadzasz się, że JVD może również przechowywać informacje osobiste dotyczące
Ciebie na komputerach w Polsce i poza jego granicami. Korzystając z Witryny, uznajesz i zgadzasz się, że JVD może,
według własnej woli, przechowywać lub udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli
jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania niniejszej Umowy, odpowiedzenia na zawiadomienia o
naruszeniach praw do Pracy przez strony trzecie, lub do ochrony praw, własności, bezpieczeństwa JVD, i jej
użytkowników publicznych.
7. Płatności
JVD nie odpowiada za treści umieszczone na Witrynie, które mają związek z regulowaniem zobowiązań płatniczych przez
konsumentów na rzecz Partnerów JVD, nawet jeżeli nieprawidłowości wynikają z mylnie umieszczonych treści przez
JVD - właściciela i administratora Witryny.
8. Konto Członkowskie
Uznajesz i zgadzasz się zachować w poufności Nazwę Użytkownika i dane Konta Użytkownika dostarczanego przez JVD
wybranego Hasła zatwierdzonego przez JVD do korzystania pod tą Nazwą z Konta Użytkownika. Twoja Nazwa
Użytkownika, Twoje Konto Użytkownika i Twoje Hasło są osobiste i nie mogą być przekazywane ani dzielone z żadną
inną osobą fizyczną lub jednostką prawną.
Uznajesz i zgadzasz się być jedyną osobą (jednostką) odpowiedzialną za wszelkie użytkowanie Witryny z Twojego Konta
Użytkownika, pod Twoją Nazwą i przy wykorzystaniu Twojego Hasła Dostępu. Uznajesz i zgadzasz się również, że JVD
może uznać użytkowanie Witryny z Twojego Konta, pod Twoją Nazwą i przy wykorzystaniu Twojego Hasła Dostępu jako
dowód Twojego użytkowania Witryny.
9. Oświadczenia i Gwarancje
Poza powyższymi oświadczeniami i gwarancjami obu stron, JVD i Użytkownik, oświadczają niniejszym i gwarantują, że
mają pełne prawo do bycia stronami w niniejszej Umowie.
10. Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić oraz utrzymywać nieszkodliwość względem JVD oraz podmiotów powiązanych,
zarządu, pracowników, właścicieli, przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (wspólnie nazwane
„Odszkodowania”) w przypadku roszczeń, wydatków (włączając w to koszty adwokackie) oraz innej odpowiedzialności z
Twojej winy naruszającej którekolwiek z oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań wynikających z treści niniejszej Umowy,
oraz przed jakimkolwiek Użytkowaniem Witryny (włączając w to użytkowanie, do którego doszło z Twojego Konta
Użytkownika lub pod Twoją Nazwą Użytkownika, za Twoją zgodą lub bez), w tym również bez ograniczenia, przed
jakimikolwiek roszczeniami lub działaniami naruszającymi lub pogwałcającymi prawa własności intelektualnej, w tym
zniesławienie, pomówienie lub inne znieważenie, prawo prywatności, prawo reklamowe, zniekształcenie lub przeróbkę czy
działanie nieumyślne. JVD zachowuje, według swojego uznania, prawo kontroli obrony przed roszczeniami, działaniami
lub kwestiami odszkodowawczymi, z adwokatem według własnego uznania. Będziesz współpracować w pełni z JVD w
celu obrony przed powyższymi roszczeniami, czynnościami lub kwestiami.
11. Ograniczenia i Zrzeczenie się Odpowiedzialności
Zgadzasz się, że ani JVD, ani żaden z ich poszczególnych administratorów, dyrektorów, pracowników, właścicieli,
przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (innych niż Użytkownik Pobierający) nie będą odpowiedzialni za
jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w następstwie użytkowania lub nieużytkowania
Pracy, nawet jeśli obie strony zostały powiadomione i ostrzeżone przed szkodami lub możliwością zaistnienia szkód.
ZA WYJĄTKIEM WYRAŹNIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, ŻADNA ZE STRON NIE OŚWIADCZA I NIE
GWARANTUJE, WYRAŹNIE LUB W SPOSÓB UKRYTY, PRZYDATNOŚCI DO POSZCZEGÓLNEGO
WYKORZYSTANIA. WITRYNY LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA WITRYNIE, PRAC LUB INNYCH MATERIAŁÓW LUB
PLIKÓW DOSTĘPNYCH NA , W TYM RÓWNIEŻ NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ, ZDOLNOŚCI
PRAWNEJ , PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO, STRZEŻENIA ZNAKÓW TOWAROWYCH LUB
INNYCH PRZPISÓW PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, USŁUG, PRAC LUB INNYCH MATERIAŁÓW LUB
PLIKÓW WOLNYCH OD WIRUSÓW, ROBAKÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB INNYCH ELEMENTÓW O
CHARAKTERZE SZKODLIWYM I/LUB NISZCZĄCYM.
JVD nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za Prace lub inne materiały lub pliki umieszczone lub przesłane na
Witrynę, w tym również bez ograniczenia, żadne materiały lub pliki umieszczone lub wysłane przez Użytkownika na
Witrynę na forum lub jako komentarz na blogu.
12. Termin i Rozwiązanie Umowy
Niniejsza Umowa będzie ważna, chyba że zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym Artykułem 12. JVD może, według
własnego uznania, rozwiązać niniejszą Umowę w każdej chwili, jeśli któreś z Twoich oświadczeń, gwarancji lub
zobowiązań płynących z treści niniejszej Umowy zostaną naruszone. Możesz rozwiązać niniejszą Umowę w każdej chwili
wchodząc na swoje Konto Użytkownika na Witrynie i wysyłając prośbę o rozwiązanie do JVD. W przypadku rozwiązania
Umowy przez JVD, zostaniesz o tym fakcie powiadomiony(a). JVD zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do
rozwiązania Konta Użytkownika w każdej chwili, w tym również bez ograniczenia, do usunięcia Twojej Nazwy
Użytkownika i Twojego Hasła.
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13. Skutek Rozwiązania Umowy
W chwili rozwiązania niniejszej Umowy:
1. Twoje Konto Użytkownika zostanie anulowane i zamknięte, Twoja Nazwa Użytkownika i Twoje Hasło Dostępu
zostaną zdezaktywowane;
2. wszystkie umieszczone przez Ciebie treści zostaną usunięte z Witryny; za wyjątkiem użytkowanych treści przez
JVD w wewnętrznych celach referencyjnych i archiwizacyjnych;
Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Cię ze zobowiązania pokrycia ewentualnych kosztów sprzed Rozwiązania
Umowy, ani z żadnego innego zobowiązania, które nie zostało rozwiązane w sposób celowy, takiego jak Umowa na
Umieszczanie Plików oraz Umowa na Pobieranie Plików. Postanowienia Artykułów 8, 10, 11, 13 i 15 pozostają ważne w
chwili rozwiązania niniejszej Umowy.
14. Zawieszenie
JVD zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia Twojego Konta Użytkownika w każdej chwili po
wcześniejszym powiadomieniu i podaniu przyczyny zawieszenia. W przypadku zawieszenia Konta, nie będziesz mógł z
możliwości współpracy z Twoimi klientami. Możesz pobierać zamówienia składane przez Twoich klientów ale nie będziesz
mógł ich przesyłać do JVD. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości JVD nie będzie usuwać treści umieszczonych na
udostępnionych Ci Witrynie, które zostały umieszczone przed zawieszeniem.
15. Różne
Niniejsza Umowa podlegać będzie i winna być interpretowana w oparciu o obowiązujące prawo polskie nie biorąc pod
uwagę kolizji przepisów prawa. Wyłączną właściwość orzekającą w zakresie rozstrzygania sporów, różnic zdań lub
roszczeń powstałych w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią, lub też naruszenia jej warunków, posiadać będzie
jedynie Sąd Rejonowy w Lublinie, posiadający właściwość orzekającą .
Relacja między JVD a Tobą jest relacją stron niniejszej Umowy. W celu rozwiania wątpliwości, strony nie są połączone
spółką, agentem, przedstawicielem, pracodawcą ani pracownikiem. Strona użytkująca i korzystająca z systemu
administracyjnego TAPETOMAT jest partnerem handlowym i zamawiającym. Żadna ze stron nie jest związana ani nie
będzie z drugą stroną w żaden inny sposób niż wynikający z niniejszej umowy. Wyrażasz zgodę na ponoszenie
odpowiedzialności za wszelkie użytkowanie, sprzedaż, wartość dodaną lub podobne podatki lub cła narzucone przez
władze i prawo w związku Twoim użytkowaniem Witryny.
Nie ma możliwości zrzeczenia się przez JVD wykonania prawa, przywileju lub zadośćuczynienia na mocy niniejszej
Umowy. JVD nie będzie również zwlekać z wykonaniem takiego prawa, przywileju lub zadośćuczynienia. JVD zachowuje
prawo, według własnego uznania, do przekazania lub nadania jednego prawa lub wszystkich swoich praw oraz
zobowiązań otrzymanych na mocy niniejszej Umowy. Nie możesz przekazać lub nadać żadnych ze swoich praw lub
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa jest wiążąca dla JVD i Partnera, oraz ich odpowiednich następców. Niniejsza Umowa nie przewiduje, w
sposób dosłowny ani ukryty, konsultacji osób lub jednostek innych niż JVD i Partner, oraz ich odpowiednich następców w
celach przekazania praw, zadośćuczynienia, zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
Ilekroć wymaga tego kontekst, liczba pojedyncza zawierać będzie w sobie liczbę mnogą i odwrotnie.. Jeśli któryś z
warunków niniejszej Umowy jest nieważny, bezprawny lub niewykonalny, wszystkie pozostałe warunki niniejszej Umowy
pozostają ważne. Zawarte w Umowie nagłówki mają charakter czysto referencyjny i ich użycie nie powinno być
rozpatrywane w interpretacji niniejszej Umowy.
Polityka cenowa
Ceny brutto wykazane w systemie TAPETOMAT stanowią jedynie podstawę do obliczenia ceny zakupu dla Partnera
będącej wynikiem %-ego upustu przysługującego Partnerowi. Ceny brutto podane w systemie TAPETOMAT w żadnym
stopniu nie ograniczają Partnera w stosowaniu własnej polityki cenowej. Ceny detaliczne dla Konsumentów Partner
handlowy kształtuje samodzielnie. Warunki handlowe dotyczące Partnera i JVD tzn. formę płatności, terminy i limity
kredytu kupieckiego ustalane są odrębnymi uzgodnieniami pomiędzy JVD a Partnerem. Do każdego zakupu JVD
wystawia fakturę VAT zawierającą szczegóły operacji, datę zakupu i termin płatności).
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