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VERMOP • PRZEDSIĘBIORSTWO

SYSTEM VERMOP
Czystość zapewnia bezpieczeństwo
Czy to szpital, biuro, centrum handlowe, przychodnia, czy toaleta 
na lotnisku: wszędzie gdzie odczuwamy, że wszystko jest zadbane 
i utrzymane w czystości, tam czujemy się dobrze. O takie dobre 
samopoczucie i zdrowie dba firma VERMOP.
Jako jeden z wiodących producentów sprzętu i akcesoriów do 
utrzymania czystości firma VERMOP nie przestaje ustanawiać nowych 
standardów w zakresie wydajnego sprzątania. Nazwa firmy kojarzy się 
z wysokogatunkowymi, profesjonalnymi produktami i modułowymi 
systemami utrzymania czystości, które są nie tylko innowacyjne, ale 
przede wszystkim sprawdzone i trwałe. Swoją jakość zawdzięczają 
one ponad 80-letniemu know-how i gromadzonemu przez ten 
czas doświadczeniu. Jako partner handlowy firma VERMOP oferuje 
kompleksową obsługę, kompetentne doradztwo i absolutnie 
niezawodną współpracę. Dzięki filiom oraz przedstawicielstwom na 
terenie całej Europy zawsze jesteśmy blisko naszych klientów.

Wszystko z jednej ręki
Komponenty systemu podnoszące wydajność: w czasach wzrastającej 
presji oszczędzania przy ciągle rosnących wymaganiach w zakresie 
jakości dużym zainteresowaniem cieszą się kreatywne i skuteczne 
rozwiązania. Firma VERMOP już od dawna stawia sobie takie wymagania. 
Wszystkie nasze produkty i systemy są kompatybilne i zaprojektowane 
tak, aby zapewnić współpracę pojedynczych elementów. Idealnie do 
siebie dostosowane pozwalają na uzyskanie konkretnych oszczędności. 
Wraz ze zmianą warunków w obiekcie możemy szybko i tanio przerobić 
posiadane już urządzenia.

Individual
VERMOP Individual oferuje 
Państwu możliwość 
indywidualnego 
skomponowania systemu do 
sprzątania oraz chemii. 

Tools
Wykorzystując systemy do 
mycia podłóg, powierzchni 
ponadpodłogowych lub wózki do 
sprzątania w połączeniu z naszymi 

akcesoriami Tools stworzycie 
Państwo swój 
indywidualny 
system do 

sprzątania

Power
Innowacyjne systemy 

połączone z inteligentną 
elektroniką:  

nasze urządzenia 
elektryczne zwiększają 

wydajność w 
zarządzaniu obiektami.

Liquid
Z naszymi środkami 
chemicznymi zapewnicie 
sobie Państwo wyjątkową 
czystość i połysk 
czyszczonych powierzchni 
przy stosunkowo prostej  
obsłudze. 

Soft
Dla najlepszych wyników 
sprzątania wspieramy Państwa 
popartymi praktyką szkoleniami 
w naszym centrum szkoleniowym 
w Wertheim lub we wskazanym 
przez Państwa miejscu. 
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VERMOP Liquid Standard obejmuje asortyment środków czyszczących. 
Wszystkie są opracowane zgodnie z najnowszymi standardami również 
z punktu widzenia ekologii.

Skuteczna formuła
Silny, szybki i przyjazny środowisku produkt o wyższej zgodności 
materiału

Wyraźne 
oznaczenie 

Proste i łatwo zrozumiałe 
przedstawienie 

obszarów zastosowania, 
przetwarzania 

i dozowania za pomocą 
czytelnych piktogramów

System kodów QR
Wystarczy zeskanować 

kod QR i pobrać kartę 
charakterystyki UE

Redukcja odpadów
Redukcja ilości 

śmieci o ok. 80% 
dzięki zastosowaniu 

składanych opakowań 
uzupełniających

Bezpieczeństwo 
użycia

Trójkątna butelka 
VERMOP układa 

się dobrze w ręku i 
zapewnia dobry uchwyt 

również mokrymi rękami

Proste i logiczne dozowanie
Innowacyjna wstawka dozująca do butelki VERMOP o pojemności 1 
litra; po jednokrotnym przechyleniu zostaje dozowane 10 ml; 

LIQUID STANDARD

MOCNE
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LIQUID
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INDY WIDUALNE

Opracuj swój własny projekt!
Już od 400 litrów całkowitej ilości zamówienia produktu oferujemy 
możliwość aktywnego opracowania indywidualnego środka 
czyszczącego.
Na bazie naszego doświadczenia i w połączeniu z Twoimi wymaganiami 
opracujemy razem produkt, który będzie reprezentował Twoją firmę, a w 
szczególności będzie idealnie dostosowany do Twoich wymagań, 
współpracowników, obiektów i potrzeb.

Odkryj wielorakie możliwości Liquid Individual
Aby szybciej i skuteczniej uwzględnić specyficzne dla klienta życzenia w 
zakresie VERMOP Liquid Individual, do dyspozycji masz naszych 
przedstawicieli. Wspólnie z nimi stworzysz swój indywidualny produkt. 
Wesprzemy Cię przy tym również, jeśli chodzi o dokumentację 
techniczną produktu.
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Stal szlachetna       

Toalety, pisuary   

umywalki, ceramika

Tworzywo sztuczne, np. blat
*

Ramy okienne z eloksalu, aluminium i 
tworzywa sztucznego

Szkło, lustra

Szkło akrylowe

Lakierowane powierzchnie, np. emitory ciepła

Ściana i sufit  
3 4

Płytki gresowe

Wykładziny  
4

 
4

 
3

 
3

Płytki ceramiczne

Podłoża kamienne,  
nieodporne na działanie kwasów  

6

Kwasoodporne posadzki kamienne  
1

 
1

Beton  
6

 
1

Trawertyn  
6

 
1

Posadzki epoksydowe

Wielowarstwowe posadzki PCW

Posadzki powlekane powłokami PU i PUR  
1

Wymagające pielęgnacji posadzki elastyczne 
(PCW, linoleum, kauczuk) 

LIQUID • ZASTOSOWANIE
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umywalki, ceramika

Tworzywo sztuczne, np. blat
*

Ramy okienne z eloksalu, aluminium i 
tworzywa sztucznego

Szkło, lustra

Szkło akrylowe

Lakierowane powierzchnie, np. emitory ciepła

Ściana i sufit  
3 4

Płytki gresowe

Wykładziny  
4

 
4

 
3

 
3

Płytki ceramiczne

Podłoża kamienne,  
nieodporne na działanie kwasów  

6

Kwasoodporne posadzki kamienne  
1

 
1

Beton  
6

 
1

Trawertyn  
6

 
1

Posadzki epoksydowe

Wielowarstwowe posadzki PCW

Posadzki powlekane powłokami PU i PUR  
1

Wymagające pielęgnacji posadzki elastyczne 
(PCW, linoleum, kauczuk) 

ZASTOSOWANIE • LIQUID

Zalecenia zastosowań zgodnie z danymi dozowania podanymi w informacjach dotyczących 
produktów. Informacje odpowiadają naszym doświadczeniom i stanowi wiedzy. Nie 
stanowią one żadnych zobowiązań ani podstawy do roszczeń. Użytkownik powinien zawsze 
sprawdzić zgodność materiału przeznaczonego do użycia z produktem w nierzucającym się 
w oczy miejscu.

=  bardzo dobrze nadaje się do silnych zabrudzeń

=  bardzo dobrze nadaje się do lekkich zabrudzeń

=  nadaje się do silnych zabrudzeń w ograniczonym zakresie

=  nadaje się do lekkich zabrudzeń w ograniczonym zakresie

 

4 = powierzchnie odporne na działanie kwasów

5 =  powierzchnie odporne na działanie 

rozpuszczalników i alkaliów

6 = błyszczące

*Nie należy stosować na szkle akrylowym

1 = matowe/ wygładzone

2 =  powierzchnie odporne na działanie 

rozpuszczalników

3 =  powierzchnie odporne na działanie 

alkaliów

Legenda
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LIQUID STANDARD • CENNIK

Nr art. zł. / szt. opak.

MYCIE POWIER ZCHNI
Środek do mycia okien

500 ml, butelka 731200202P 14,41 12
2 l, torba 731200205P 54,45 2

Wartość pH: 7 | tworzy się piana, zapewnia dobre prowadzenie, uzyskuje się efekt 
easy-to-clean

Kwaśny środek do mycia okien

500 ml, butelka 731200302P 17,01 12

Wartość pH: 2 | gotowy do użytku, tworzy się piana, usuwa osady z kamienia, 
usuwa zabrudzenia cementem

Środek do czyszczenia powierzchni

1 l, butelka 731200101P 16,72 12
5 l, torba 731200106P 71,10 2

Wartość pH: 7 | uniwersalny środek czyszczący, szybkoschnący, zmienne 
dozowanie

MYCIE POD ŁÓG
Środek do pielęgnacji podłóg

1 l, butelka 731400101P 20,12 12
5 l, torba 731400106P 85,45 2

Wartość pH: 9 | czyści, pielęgnuje i chroni, spełnia normę DIN 18032/2, zmienne 
dozowanie

Kwaśny środek czyszczący do czyszczenia gruntownego

1 l, butelka 731509101P 20,41
5 l, torba 731509106P 86,80 2

Wartość pH: 0.5 | usuwa osady z kamienia, usuwa zabrudzenia cementem, do 
średnich i mocnych zabrudzeń, zmienne dozowanie

MYCIE SANITARIATÓW
Środek do czyszczenia łazienek

1 l, butelka 731300112P 16,93 12
5 l, torba 731300106P 72,00 2

Wartość pH: 0.5 | allrounder do materiałów kwasoodpornych, efekt odpływu, 
zmienne dozowanie

LIQUID STANDARD
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CENNIK • LIQUID STANDARD

Nr art. zł. / szt. opak.

WC środek do czyszczenia sanitariatów

1 l, butelka 736201512P 17,26 12
5 l, torba 736201506P 70,75 2

Wartość pH: 0.5 | Powergel, wiskozowy, gotowy do użytku

C Z YSZC ZENIE OBIEK TÓW PR ZEMYS ŁOW YCH
Silny środek czyszczący

1 l, butelka 731504401P 20,08 12
10 l, kanister 731504410P 167,35 1

Wartość pH: 13 | do bardzo silnych zabrudzeń, rozpuszczalnik tłuszczów, 
rozpuszczalnik olejów, usuwa zabrudzenia popożarowe sadzy

C Z YSZC ZENIE KUCHNI
Środek czyszczący do kuchni

1 l, butelka 733200101P 20,92 12
5 l, torba 733200106P 86,80 2

Wartość pH: 13 | zgodny z HACCP, rozpuszczalnik tłuszczów, rozpuszczalnik 
olejów, rozpuszczalnik białka, zmienne dozowanie

ŚRODEK DO PR ANIA

Środek do prania

2 l, torba 732300105P 65,25 2
10 l, kanister 732300110P 300,95 1

Wartość pH: 11 | redukcja szarzenia, do zastosowania we wszystkich 
temperaturach prania, delikatny dla włókien

LIQUID STANDARD
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LIQUID • AKCESORIA DODATKOWE

Nr art. zł. / szt. opak.

Kranik

10 l, kanister 7335001 33,65 1

Nakrętka dozująca

1 l, do butelek z dużą nakrętką 7334001 10,04 12

dozownik 

ProMax 14l/min 7342120 * 1
ProMax 4l/min 7342130 * 1

*Cena na zapytanie | Wymiary:  10 x 12 x 22 cm  (szer, x gł, x wys,) | przepływ  
14l/min lub 4/min

Spryskiwacz ciśnieniowy

1000 ml, żółty 850305 79,75 1
1000 ml, zielony 850304 79,75 1

Spryskiwacz

250 ml, niebieski 850201 37,85 5
250 ml, czerwony 850202 43,20 5

Akcesoria dodatkowe
Etykieta „Produkt gotowy do użycia“, podłoga, zielony 0820W 50,15 15
Etykieta „Produkt gotowy do użycia“, powierzchnia, niebieski 0820O 50,15 15
Etykieta „Produkt gotowy do użycia“, sanitarny, czerwony 0820S 50,15 15

Etykieta "Produkt gotowy do użycia"

podłoga, zielony 0820W 50,15 15
powierzchnia, niebieski 0820O 50,15 15
sanitarny, czerwony 0820S 50,15 15

Wymiary:  6 x 6 cm 

LIQUID AKCESORIA DODATKOWE
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AKCESORIA DODATKOWE • LIQUID

Nr art. zł. / szt. opak.

Miarka

250 ml 8507 11,93 1
500 ml 8501 20,92 1

Wąż do nalewania wody
8506 125,15 1

Tablica ostrzegawcza "Uwaga śliska podłoga"
0705 92,55 6

Wymiary:  27,5 x 3,5 x 56,5 cm  (szer, x gł, x wys,)

Zawieszana tablica ostrzegawcza
0702 194,90 1

Drążek teleskopowy 760 mm - 1330 mm

LIQUID AKCESORIA DODATKOWE
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OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

Cennik 2016/2017 ważny do 31.12.2016 – podane ceny są cenami netto. – 
Wraz z ukazaniem się tego cennika wszystkie dotychczasowe tracą 
ważność.

1. Postanowienia ogólne. 
1.1 Sprzeczne warunki, forma pisemna . Niniejsze warunki sprzedaży mają za-
stosowane tylko wobec klientów prowadzących działalność gospodarczą. Bez 
wyraźnego sprzeciwu (odwołania się) klienta warunki niniejsze obowiązują bez 
ponownego powoływania się na nie również w dalszych stosunkach handlowych 
. W przypadku zastrzeżeń klienta do podanych warunków sprzedaży i uzasad-
nienia ich na piśmie, mogą zostać zastosowane odrębne warunki indywidualne. 
Klient może powoływać się na terminy dostaw, właściwości zobowiązania 
i przejęcie gwarancji lub odpowiedzialności na odmiennych zasadach niż 
określone w niniejszych warunkach tylko w porozumieniu z nami i po ich pisem-
nym potwierdzeniu. Z chwilą złożenia zamówienia lub podpisania faktury klient 
wyraża zgodę na stosowanie ogólnych warunków sprzedaży. 
1.2 Oferty, wprowadzanie zmian, przetwarzanie danych. Nasze oferty nie 
zobowiązują. Techniczne ulepszanie naszych wyrobów jest zastrzeżone. Na 
życzenie klienta oraz w celu realizacji przedmiotu umowy możemy przekazać 
najważniejsze dane w formie elektronicznej. 
1.3 Potrącanie, wstrzymywanie płatności. Potrącanie wzajemnych zobowiązań 
lub wstrzymywanie płatności przez klienta jest niedopuszczalne z wyjątkiem 
roszczeń bezspornych. 
1.4. Nagłe i małe zlecenia. Przy dostawach małych, realizowanych w ciągu 8 dni 
lub wartości zamówienia do 2000 PLN kopia faktury traktowana jest jako pot-
wierdzenie przyjęcia zamówienia a umowa dochodzi do skutku w chwili wysta-
wienia faktury sprzedaży w trybie art. 69 k.c. 
1.5 Miejsce wykonania umowy; właściwość sądu. Miejscem wykonania umowy 
jest nasza siedziba w Sosnowcu ul. Podjazdowa 25. Sądem właściwym wobec 
przedsiębiorców jest Sąd Rejonowy w Będzinie lub w Sąd Okręgowy Katowicach, 
w zależności od wartości przedmiotu sporu. Dla warunków umowy stosowane 
jest wyłącznie prawo polskie. 
2. Ryzyko, koszty wysyłki, ilości sztuk, odwołania, odmowa odbioru. 
2.1 W przypadku odbioru towaru przez Zamawiającego z magazynu w Sosnow-
cu, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta; ponosi 
on koszty transportu i ubezpieczenia aż do miejsca dostawy. Warunki dostawy 
wymagają odrębnych ustaleń. 
2.2 W przypadku zamówień specjalnych zamówiona ilość sztuk może ulec zmi-
anie o +-10%. Całą ilość zamówionego towaru należy odebrać w przeciągu 6 
miesięcy. 
2.3 Jeżeli klient nie odbierze towaru w oznaczonym terminie będzie obciążony 
kosztami jego składowania. 
3. Terminy dostaw, opóźnienie dostaw. 
3.1 Terminy dostaw obowiązują tylko w przybliżeniu i rozpoczynają się od mo-
mentu potwierdzenia wpłynięcia zamówienia klienta, po wyjaśnieniu technicz-
nych kwestii wstępnych i po otrzymaniu od klienta wyznaczonej zaliczki i doku-
mentów, a kończą się z chwilą wysłania przesyłki. Przekroczenie terminu realizacji 
o 2 tygodnie nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych. 
3.2 Siła wyższa oraz okoliczności niezależne od nas, jak strajki, lokauty, zakłócenia 
w pracy, brak surowców i środków roboczych lub dodatkowe wymagania klienta 
odpowiednio wydłużają terminy dostaw. 
3.3 Również przy ustalonych terminach - opóźnienie w dostawie rozpoczyna 
się od daty doręczenia upomnienia przez klienta. Roszczenia klienta dot. zwłoki 
wymagają wyznaczenia ponownego terminu dostawy. Odpowiadamy tylko za 
zaniedbania powstałe z naszej winy lub winy naszych współpracowników oraz 
za szkody wynikające z opóźnienia. Odpowiedzialność ogranicza się do szkód 
przewidzianych przy zawieraniu umowy sprzedaży. 
4. Warunki płatności, zmiany cen, odszkodowania za przesyłkę zwrotną. 
4.1 Ustalone ceny obowiązują loco magazyn dostawcy, z zastrzeżeniem pkt 
2.1 zdanie drugie. Warunki płatności wymagają odrębnych ustaleń. Weksle lub 
czeki przyjmujemy  do realizacji tylko na koszt klienta. W przypadku wątpliwości 
wiarygodności kredytowej klienta możemy żądać zapłaty gotówką, zapłaty z 
góry lub świadczeń gwarancyjnych (kaucji, gwarancji, poręczenia). 
4.2 Ceny mogą być podwyższone proporcjonalnie do wzrostu naszych kosz-
tów, również w przypadku podwyższenia podatków, ceł w okresie między 
zawarciem umowy a realizacją zamówienia. W przypadku podwyższenia ceny 
powyżej 15% klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Przy dostawach na 
żądanie obowiązuje cena z dnia zamówienia towaru. Przy wprowadzaniu zmian 
ilościowych cena może być negocjowana. 
4.3. W przypadku wysyłki zwrotnej wadliwego towaru przyjmujemy tylko kom-
pletne ilości opakowań. 
4.4. Narzut do minimalnej ilości zamówienia. Do wartości towaru netto do 
równowartości 1000 PLN doliczamy narzut w wysokości równej 125 PLN. 
5. Zastrzeżenie własności, przelew (cesja) wierzytelności. 
5.1 Do czasu całkowitej zapłaty za dostarczony towar pozostaje on naszą 
własnością. Klient może zakupiony towar przed jego spłatą łączyć z innymi pro-
duktami tylko wtedy, gdy nie są one obciążone prawami osób trzecich. 
5.2 Jeżeli dostarczony towar zostanie zastosowany wraz z innym wyrobem, staje-
my się współwłaścicielami wytworzonego nowego produktu. Towar zastrzeżony 
klient przechowuje dla nas bezpłatnie. 
5.3 W przypadku zalegania z zapłatą klient może wydać towar z magazynu 
swoim odbiorcom tylko za pisemną naszą zgodą i pod warunkiem przelewu 
wierzytelniości z tytułu sprzedaży na rzecz naszej firmy. W przypadku przelewu 
wierzytelności należnych od swych klientów z tytułu sprzedaży naszych pro-
duktów, klient zobowiązuje się wskazać nabywcy wierzytelności naszą firmę 
i rachunek jako właściwy do przekazania należności za przelew do wysokości 
naszych roszczeń. 
5.4 Klient musi dokonywać dla nas każdorazowo przelewu wierzytelności 
własnych należności z tytułu sprzedaży towarów aż do umorzenia wszelkich 
naszych roszczeń. Klient musi zadbać o to by uregulować swoje zobowiązania 
względem nas również poprzez scedowanie własnych należności z innych 
tytułów. 
5.5 W przypadku zwłoki w płatnościach możemy domagać się od klienta zwrotu 
dostarczonego towaru, jego demontażu, zakazać dalszej odsprzedaży i żądać 
wyjaśnień. Odebranie towaru następuje do wartości uznanego rachunku. 

6. Gwarancja, odszkodowania, odpowiedzialność za części zamienne. 
6.1 W przypadku zamówień indywidualnych klienta, gdzie klient dostarcza para-
metry techniczne zamawianego wyrobu, jest on zobligowany przed złożeniem 
zamówienia sprawdzić przydatność produktu, sprawdzić go pod względem 
bezpieczeństwa, a w szczególności, czy spełnia on wszystkie wymagane prze-
pisami warunki techniczne. Brak wcześniejszej kontroli przydatności towaru i 
pisemnych ustaleń wyklucza wszelkie roszczenia o odszkodowanie. W przypad-
ku, jeżeli klient posiada własne przepisy materiałowe lub konstrukcyjne nie 
mamy obowiązku badania i kontrolowania wytworzonego produktu. Wszelkie 
zamówienia na wyroby niestandardowe wymagają pisemnych uzgodnień, w 
przypadku ich braku klientowi nie przysługuje prawo reklamacji co do specjalny-
ch wymogów technicznych lub materiałowych zamówionego towaru. 
6.2. Jeżeli dostarczony towar nie zostanie skontrolowany zaraz po otrzymaniu 
a najpóźniej przed jego zastosowaniem, montażem lub dalszą odsprzedażą 
(również pod względem bezpieczeństwa produktu) i jeżeli pisemna informacja 
o ewentualnych wadach nie wpłynie w przeciągu 10 dni od daty wydania z 
magazynu, klient traci swoje prawa gwarancyjne lub możliwość ubiegania się 
o odszkodowanie za dostarczenie wadliwego towaru. W przeciwnym wypadku 
roszczenia te ulegają przedawnieniu (również w przypadku ukrytych wad) w 
przeciągu 12 miesięcy od momentu odbioru towaru. 
6.3. W przypadku reklamacji wadliwego produktu, nie nadającego się do użytku 
wskutek wadliwego sposobu produkcji, użycia do produkcji niewłaściwego 
materiału lub wadliwe wykonanie (z zastrzeżeniem punktu 6.2 ), jesteśmy 
w pierwszej kolejności zobowiązani do naprawy lub wymiany na towar 
pełnowartościowy, po uprzednim wyznaczeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. 
W przypadku nieuzasadnionej odmowy z naszej strony lub nieskuteczności 
powyższych środków gwarancyjnych - klient może żądać zamiany lub obniżenia 
ceny. Brak realizacji powyższych ustaleń daje klientowi prawo domagania się 
odszkodowania za poniesione straty. 
6.4 Pozostałe żądania klienta o odszkodowanie takie jak zawinione naruszenie 
wymogów, niedozwolone działania (w szczególności odpowiedzialność za 
produkt) lub z innych przyczyn prawnych (takich jak porada, instrukcje obsługi, 
konserwacja, zadłużenia przy zawieraniu umowy lub akceptacji gwarancji), 
istnieją wobec nas, tylko w przypadku działania umyślnego lub dużego przez nas 
zaniedbania, naszych kierowników lub pomocników przy produkcji. Roszczenia 
klienta są ograniczone do wyraźnie zadeklarowanych przy zawieraniu umowy i 
ograniczone są do przewidywanego przez nas zakresu. 
6.5 Gwarancja lub o odszkodowanie są wykluczone, w przypadku mechanicz-
nego uszkodzenia produktu, nieodpowiedniego zastosowania, konserwacji, 
niewłaściwej obsługi lub obróbki przez klienta lub osoby trzecie, szkodami trans-
portowymi oraz w przypadku części szybko zużywających się. 
6.6 Gwarancje lub roszczenia o odszkodowanie za części zamienne lub in-
ne usuniecie usterek -( według regulacji w pkt. 6 ) ulegają przedawnieniu z 
zakończeniem okresu gwarancyjnego. 
6.7 Do ceny zakupu naszych produktów nie jest wliczona ich utylizacja. Produ-
cent jednakże  może być do niej prawnie zobowiązany , jeśli obowiązek ten wyni-
ka z ustaw lub odrębnych  przepisów prawnych. O ile jest to prawnie dozwolone, 
strony ustalają, że utylizacja jest obowiązkiem klienta.    
6.8 Obowiązek dostarczenia części zamiennych ogranicza się do 1 roku od mo-
mentu dostawy. 
6.9 Nasze części zamienne stosować należy wyłącznie do produktów przez nas 
sprzedawanych. 
7. Ochrona danych 
Klient zostaje niniejszym poinformowany, że firma VERMOP Polska Sp. z o.o. 
gromadzi i przetwarza wszystkie informacje niezbędne do wystawienia faktury. 
Klient wyraża zgodę  na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych. 
Bez wyraźnej zgody klienta dane  nie będą przekazywane osobom trzecim. Dals-
ze istotne informacje na temat ochrony danych i polityki prywatności znajdują 
się pod adresem www.vermop.com   
8. Produkcja i prawa ochronne, narzędzia, zachowanie tajemnicy 
8.1 Wykonane przez nas i przekazane formy, wzorce, rysunki, dokumentacje 
techniczne, kosztorysy lub oferty stanowią naszą własność i posiadają wszelkie 
prawa ochronne i autorskie. Klient może je użytkować tylko w ustalony sposób. 
Przedmioty umowy nie mogą być produkowane, lub zlecane do produkcji bez 
naszej pisemnej zgody. 
8.2 Za produkty wykonane na życzenie klienta według dostarczonych rysunków, 
modeli i wzorców odpowiada w całości klient. W przypadku naruszenia prawa 
autorskiego lub innych praw osób trzecich pokrywa on wobec nas wszystkie 
szkody wynikające z takiego naruszenia prawa. 
8.3 Wyprodukowane i udostępnione przez nas formy, narzędzia lub inne 
urządzenia pozostają naszą własnością, również wtedy, gdy klient partycypował 
w ich kosztach ich powstania. 
8.4 Klient zobligowany jest do zachowania tajemnicy handlowej względem osób 
trzecich.



13Linia serwisowa +48 32 290 54 80 • info@vermop.pl • www.vermop.pl

NOTATKI



14 Linia serwisowa +48 32 290 54 80 • info@vermop.pl • www.vermop.pl

NOTATKI



15Linia serwisowa +48 32 290 54 80 • info@vermop.pl • www.vermop.pl

NOTATKI



VERMOP Polska Sp. z o.o. 
ul. Podjazdowa 25  
41-203 Sosnowiec

Tel. + 48 32 290 54 80 
Fax + 48 32 293 95 57 

info@vermop.pl 
www.vermop.pl

Zmiany techniczne i merytoryczne zastrzeżone.  
Nie odpowiadamy za pomyłki i błędy.
Wydrukowano na papierze z drewna 
pochodzącego z lasów objętych zrównoważoną 
gospodarką leśną.
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