OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
ARTYKUŁ 1
Cała sprzedaż podlega aktualnym ogólnym warunkom sprzedaży, z którymi Kupujący musi się zapoznać. Wszelkie
odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz wszelkie zmiany w naszych ofertach, jeśli nie zostaną
wyraźnie przyjęte przez nas w formie pisemnej są nieważne.
Bezpośrednie zamówienia złożone za pośrednictwem brokerów, przedstawicieli handlowych i zobowiązania, które
podejmują, stają się prawomocnie wykonywane dopiero po wydaniu naszej pisemnej zgody. Nasze potwierdzenie
będzie jedyną ostateczną umową.
ARTYKUŁ 2
Wszystkie ceny podajemy netto, Kupujący ponosi odpowiedzialność podatkowa, z wyjątkiem wyraźnych przepisów
stanowiących inaczej. Czas dostawy produktów podajemy w przybliżeniu.
ARTYKUŁ 3
Towar jest dostarczany na ryzyko Kupującego, nawet jeśli Sprzedający ponosi koszty frachtu.
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towarów, po ich przybyciu i do bezpośredniego powiadomienia
przewoźnika o wszelkich szkodach lub niedoborach, które wystąpiły, gdy towary były w drodze.
Zwrotne opakowania lub opakowania wypożyczone bezpłatnie pozostają własnością Sprzedającego.
ARTYKUŁ 4
Nasza gwarancja w odniesieniu do naszych dostaw jest ograniczona do przestrzegania specyfikacji zawartych w
poszczególnych warunkach sprzedaży. Wszystkie dane przekazane w innej formie nie są dla nas wiążące.
Nie gwarantujemy adekwatności naszych produktów do realizacji celów i procesów, do których dąży Kupujący.
Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowej weryfikacji dostarczonych towarów, w momencie dostawy w celu
upewnienia się co do ich zgodności z zamówieniem. Każdą skargę należy kierować do nas najpóźniej w ciągu pięciu dni
po dostawie, po tym czasie nie będzie można reklamować.
W żadnym wypadku reklamacja nie będzie dopuszczalna w przypadku, gdy dostarczone towary zostaną zmieszane z
innym produktem.
ARTYKUŁ 5
Siła wyższa oraz wszelkie okoliczności, które uniemożliwiają, lub opóźniają produkcję bądź wysyłkę, lub które
powodują, że wykonanie naszych zobowiązań jest ponad normatywnie uciążliwe, upoważniają nas, w zależności od
przypadku, do złagodzenia naszych zobowiązań, zakończenia ich, lub przerwania ich wykonywania.
Za siłę wyższą uważa się takie przypadki jak : wojny, zamieszki, strajki, uszkodzenia lub zniszczenie maszyn, pożar,
niedostępność urządzeń lub sprzętu, surowców lub środków transportu, wszelkie ograniczenia nałożone przez władze
publiczne , każda decyzja wydana przez organy celne dotycząca towarów będących przedmiotem umowy handlowej
między Sprzedającym a Kupującym.
Jeżeli wykonanie umowy zostanie zawieszone na dłużej niż 30 dni, każda ze stron będzie miała prawo do rozwiązania
umowy listem poleconym, bez możliwości żądania odszkodowania od drugiej Strony na tej podstawie.

ARTYKUŁ 6
O ile nie przewidziano inaczej w formie pisemnej na fakturze, wspomniana faktura będzie płatna w gotówce w ciągu
jednego dnia rozpoczynającego się po dacie dostawy.
Bez konieczności dostarczenia formalnego zawiadomienia, kwoty niezapłacone w terminie zapadalności automatycznie
obciążają odsetki, które przekroczą o 3% stawkę EURIBOR obowiązującą na ten dzień, przy czym odsetki będą jednak
miały stawkę, która nigdy nie może być niższa niż stawki odsetek ustawowych obowiązujących w Polsce w tym samym
dniu.
W przypadku, gdy faktura jest wyrażona w walucie innej niż euro, straty z tytułu wymiany wynikające z braku płatności
w terminie zapadalności ponosi Kupujący. Towary można opłacać, płacąc cenę na jeden z rachunków wymienionych na
fakturze. Nasi agenci i przedstawiciele nie są uprawnieni do pobierania i otrzymywania płatności, ani nie są uprawnieni
do wyrażania zgody na rozładunek towaru.
W przypadku nie wypłacalności Kupującego, lub zmiany jego sytuacji prawnej lub finansowej zastrzegamy sobie
prawo do rozwiązania obecnych umów, lub anulowania zamówień.
Niedokonanie zapłaty w terminie zapadalności, automatycznie daje nam prawo do rozwiązania umów, które są w toku w
odniesieniu do wszystkich dostaw, które mają zostać zrealizowane, bez żadnych formalności, a Kupujący ponosi
odpowiedzialność za wszelkie powstałe z tego tytułu szkody.
Sprzedający zastrzega, ze w razie nieterminowej zapłaty za dostarczony towar, może odstąpić jednostronnie od
kontraktu i dostaw do Kupującego.
ARTYKUŁ 7
Jeśli płatność nie wpłynie w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do uznania anulowania sprzedaży bez
konieczności wypowiedzenia, lub niewywiązania się z płatności. Zachowujemy prawo własności towarów do momentu
otrzymania za nie pełnej zapłaty, nawet w przypadku przetworzenia towarów. Towary są przechowywane na ryzyko
Kupującego. Wszelkie wpłaty mogą być zaliczone przez Sprzedającego na poczet odsetek i powstałych z winy
Kupującego szkód.
Artykuł 8
Wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione, przez którąkolwiek ze
stron na jakąkolwiek osobę trzecią, o ile nie zostaną zatwierdzone na piśmie, przez drugą Stronę.
Artykuł 9
W przypadku, gdy Kupujący rezygnuje z zamówienia, lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający będzie miał
prawo do zachowania ewentualnej przedpłaty, i uzyskania odszkodowania w wysokości 40% wartości zamówionego
towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia wyższego odszkodowania, w przypadku gdy, działania
Kupującego przekroczą, wyrządzą szkodę o wartości większej niż wspomniana wyżej kwota.
Artykuł 10
W żadnym przypadku Kupujący nie będzie miał prawa żądać od Sprzedającego rekompensaty, za niewiązanie się, lub
zerwanie umowy, i usprawiedliwiać tym brak zapłaty za wystawione przez Sprzedającego faktury.
Artykuł 11
Prawo Polskie stosuje się do wszystkich naszych transakcji i reguluje całą sprzedaż, nawet jeśli Kupujący ma siedzibę w
innym kraju niż Polska . W przypadku jakiegokolwiek sporu wyłącznie sądy w Polsce, są właściwe do rozstrzygnięcia
sprawy. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do skierowania sporu do Sądu właściwego dla siedziby Kupującego.

