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1. Strony zawieranej umowy 

Quali jest firmą o pełnej nazwie Quali Norge Brakowski z numerem organizacyjnym 916 779 607. 
Adres firmy to Charles Kings veg 7, 2066 Jessheim. Quali Norge jest firmą jednoosobową 
zarejestrowaną w Norwegii. Przez Klienta rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która podpisała 
umowę z Quali. 
 
2. Zawieranie umowy 

W momencie wysłania przez Klienta zamówienia do firmy, czy to za pomocą maila, poczty, czy za 
pośrednictwem strony internetowej, dochodzi do zawarcia umowy na dostarczenie usługi. Zawarcie 
umowy jest równoznaczne ze zgodą na poniższe warunki.  
 
Klient jest zobowiązany do wykonania trzech następujących rzeczy: 

1. komunikacji z Quali, 
2. uiszczenia opłaty za usługi Quali, 
3. dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. 

 
Firma Quali zastrzega sobie możliwość prawa do kontaktu w przypadku konieczności uzyskania 
dalszych informacji. Klient może wyrazić zgodę firmie Quali na przesyłanie ofert od innych firm oraz 
przekazywanie swoich danych innym firmom. 
 
3. Postanowienia dotyczące usługi 

Usługi świadczone przez Quali opierają się na sporządzeniu dokumentów niezbędnych do rejestracji  
lub zamknięcia firmy w Norwegii zgodnych z danymi, które zostały przekazane przez Klienta. 
Potencjalny Klient podpisuje umowę z firmą Quali. Quali zobowiązuje się do wykonania wszystkich 
czynności ujętych w umowie. Klient jest zobligowany do podania Quali prawdziwych informacji                        
i przejmuje za nie całkowitą odpowiedzialność.  

 
4. Zobowiązania klienta 

Klient Quali jest zobowiązany do: 
1. przekazania do Quali niezbędnych dokumentów w wyznaczonym terminie, 
2. uiszczenia określonej opłaty na rzecz Quali w wyznaczonym terminie, 
3. postępowania zgodnego z norweskim prawem i decyzjami norweskich władz. 

 
Quali zastrzega sobie prawo do zaprzestania wykonywania usług dla Klienta z powodu: 

1. niedostarczenia wymaganych informacji, pomimo licznych przypomnień, co uniemożliwia 
wykonanie usług objętych umową przez Quali, 

2. odkrycia prowadzenia nielegalnej działalności przez Klienta w świetle norweskiego prawa, 
3. nieuiszczenia opłaty za usługi Quali w wyznaczonym terminie. 

 
W sytuacji wystąpienia wyżej wymienionych problemów, Quali zobowiązuje się do poinformowania 
Klienta o zakończeniu świadczenia usług w trybie natychmiastowym. Informacja zostanie przekazana 
drogą telefoniczną lub mailową.  
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5. Opłaty i warunki płatności 

Klient jest zobowiązany do dokonania opłaty za usługę firmy Quali zgodnie z aktualnym cennikiem. 
Opłata jest realizowana z góry na podstawie wystawionej faktury, która ma 7-dniowy termin 
płatności. W sytuacji nieterminowego dokonania płatności, Quali ma prawo do zażądania odsetek na 
mocy obowiązującego prawa dotyczącego odsetek ustawowych. Quali może także zażądać pokrycia 
wydatków z tytułu pozasądowych roszczeń na mocy prawa windykacyjnego i przepisów 
windykacyjnych. 

 
6. Kredyty 

Quali może dokonać oceny zdolności kredytowej Klienta na podstawie pobranych informacji ze źródeł 
urzędowych lub za pośrednictwem firmy, która zajmuję się oceną zdolności kredytowej.  
W związku z tym Quali ma prawo nie przyjąć zamówienia od Klienta.  
 
7. Poufność 

Pracownicy, którzy reprezentują firmę Quali, zobligowani są do zachowania poufności w stosunku do 
rodzaju usług świadczonych dla Klienta. Informacje takie mogą zostać przekazane wyłącznie sądom, 
organom ścigania i innym urzędom, jeśli decyzja o ich wydaniu będzie miała podstawy prawne.  

 
8. Odszkodowanie 

Quali odpowiada za bezpośrednie straty Klienta, które wynikają z zaniedbań firmy Quali. Za 
bezpośrednie straty rozumie się konieczne i potwierdzone płatności, które Klient musi dokonać na 
skutek braku odpowiednich działań Quali. Ponoszenie konsekwencji przez Quali jest zawężone do 
sumy sprzedaży usługi dla konkretnego przypadku wyrządzonej szkody lub szeregu szkód 
wynikających z tej samej przyczyny. 

 
9. Użycie do celów komercyjnych 

Klient nie ma prawa do dalszej sprzedaży świadczonych usług bez pisemnej zgody Quali. 
 
10. Norweskie prawo obowiązujące w umowie 

Powstałe niezgodności związane z umową będę rozstrzygane przez sądy w Norwegii. Odpowiednim 
sądem na drodze postępowania jest Oslo Byrett. Umowa podlega pod prawo norweskie. 
 


