
WARUNKI UMOWY 

§ 1 

Firmą świadczącą usługi jest Meritu M.Ruminska z numerem organizacyjnym 923 466 053.            

Adres firmy to Ryenstubben 6A, 0679 Oslo. Meritu jest firmą jednoosobową zarejestrowaną            

w Norwegii. 

Klient to osoba fizyczna bądź osoba prawna, która podpisała niniejszą Umowę. 

§ 2 

Do zawarcia umowy na świadczenie usług przez Meritu dochodzi na skutek złożenia            

zamówienia pocztą, drogą mailową lub poprzez stronę internetową. Zawarcie Umowy jest           

równoznaczne ze zgodą Klienta na zawarte w niej warunki. 

Meritu zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu uzyskania dodatkowych            

informacji. 

Przesyłanie ofert innych firm i przekazywanie danych Klienta zachodzi na skutek wyrażonej            

przez Klienta zgody. 

§ 3 

Meritu świadczy usługi polegające na przygotowywaniu dokumentów wymaganych do         

rejestracji i zamknięcia działalności w Norwegii zgodnych z danymi przekazanymi przez           

Klienta. 

Podpisanie niniejszej Umowy zobowiązuje Klienta do podawania prawdziwych informacji,         

za które bierze całkowitą odpowiedzialność, a Meritu do wykonania wszystkich czynności,           

których dotyczy Umowa. 

§ 4 

W celu świadczenia usług przez Meritu Klient zobowiązuje się do przekazywania wszelkich            

wymaganych dokumentów oraz uiszczania określonych opłat w wyznaczonych terminach, a          

także postępowania w zgodzie z norweskim prawem i decyzjami władz. 



W przypadku nie wywiązywania się ze zobowiązań tj. braku lub nieterminowego           

dostarczania dokumentów i uiszczania opłat albo prowadzenia działalności nielegalnej         

według aktualnie obowiązujących norweskich przepisów, Meritu zastrzega sobie prawo do          

zakończenia świadczenia usług w trybie natychmiastowym. Informacja w tej sprawie zostanie           

przekazana drogą mailową bądź telefoniczną. 

§ 5 

Klient Meritu zobowiązuje się do dokonania opłaty za świadczone przez Meritu usługi            

zgodnej z aktualnym cennikiem. Opłata za usługi powinna zostać zrealizowana w ciągu 7 dni              

od daty wystawienia faktury. 

W przypadku braku lub nieterminowego dokonania płatności przez Klienta, na mocy           

aktualnie obowiązującego prawa dotyczącego ustawowych odsetek, Meritu zastrzega sobie         

możliwość zażądania zapłaty naliczonych odsetek, a na mocy prawa windykacyjnego          

pokrycia przez Klienta wydatków z tytułu pozasądowych roszczeń i przepisów          

windykacyjnych. 

§ 6 

Meritu zastrzega sobie prawo do oceny zdolności kredytowej Klienta – dzięki informacjom            

uzyskanym ze źródeł urzędowych bądź firmie świadczącej tego typu usługi – i odmowy             

nawiązania współpracy na tej podstawie. 

§ 7 

Meritu przyjmuje odpowiedzialność za straty Klienta wynikające z bezpośrednich zaniedbań          

związanych ze świadczonymi przez Meritu usługami. Straty rozumiane są jako wymagane,           

udokumentowane płatności, których musi dokonać Klient na skutek zaistniałych zaniedbań.          

Meritu ponosi konsekwencje jedynie w zakresie sumy sprzedaży usługi dla szkód           

spowodowanych tą samą przyczyną. 

§ 8 

Pracownicy firmy Meritu są zobowiązania do zachowania poufności w stosunku do rodzaju            

usług świadczonych dla Klienta i wszelkich informacji na jego temat. Jednocześnie Meritu            



zastrzega sobie prawo do udostępniania i przekazywania informacji urzędom, sądom i           

organom ścigania na podstawie wydania decyzji uzasadnionej przepisami prawa. 

§ 9 

Bez uzyskania pisemnej zgody Klient nie posiada prawa do wykorzystywania w celach            

komercyjnych świadczonych przez Meritu usług. 

§ 10 

Niniejsza umowa podlega pod prawo norweskie, dlatego jakiekolwiek niezgodności powstałe          

w związku z zawartą umową będą rozstrzygane przez norweski sąd. Właściwym organem na             

drodze postępowania jest Oslo Byrett. 


