
1 
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

( z konsumentem )  

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) odnoszą się do umów sprzedaży 

dokonywanych przez Marcina Panasiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Clean&Eco Marcin Panasiuk ( dalej Sprzedawca) w warunkach sprzedaży konsumenckiej   i 

stanowią pełną, wyczerpującą regulację warunków stosunku obligacyjnego pomiędzy stronami w 

tym zakresie. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują oraz stanowią integralną część wszystkich 

ofert cenowych i ofert składanych przez Clean&Eco Marcin Panasiuk.  

 

 

I. DEFINICJE 

1. Określenia: „OWSiD”, „OWS” „Warunki”, „niniejsze Warunki” „ Regulamin” 

„niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają 

niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.  

2. Określenie „towar handlowy” „towar” oznacza produkty wymienione w Potwierdzeniu 

Zamówienia lub innej Umowie. Towarem są także poszczególne partie, jeżeli towar jest 

dostarczany partiami będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.  

3. Określenie „Sprzedający” lub „Strona Sprzedająca” oznacza Marcin Panasiuk prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą Clean&Eco Marcin Panasiuk 

4. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.  

5. Oferta – oferta handlowa określająca zasady zakupu na jakich Sprzedawca zobowiązuje 

się dostarczyć Towary Kupującemu. Jakiekolwiek katalogi, foldery reklamowe, cenniki, 

ogłoszenia i publikacje Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 63 KC. 

6.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o chęci zakupu Towarów Sprzedawcy 

przekazane w jednoznacznej i czytelnej formie do rąk upoważnionych przedstawicieli 

Sprzedawcy lub drogą elektroniczną, faxem lub pocztą. 

7. Dostawa – każda dostawa na miejsce docelowe wskazane przez Kupującego w Umowie 

lub wydanie Towarów Kupującemu lub wskazanemu przez niego przewoźnikowi na 

terenie zakładu produkcyjnego Sprzedawcy. 

8. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy o chęci sprzedaży Towarów 

na rzecz Kupującego złożone w formie elektronicznej, faxem lub pocztą, stanowiące 

odpowiedź na Zamówienie. 
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9. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę względem Kupującego, w 

szczególności usługi serwisu Sprzedawcy 

10. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku 

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi 

stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta. 

11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi 

zmianami. 

12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i 

zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. 

13. Konsument lub Kupujący  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z 

jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego. 

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do 

odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie. 

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod 

adresem. 

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 

2014 poz. 827.). 

18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy. 

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy. 

20. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy. 

21. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu 

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i 

umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 

roku w przypadku Kupujących. 

22. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna. 

23. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: 

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, 
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c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy 

zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 

przeznaczenia; 

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; 

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te 

zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający 

ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według 

instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; 

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub 

osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności 

gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej 

nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się 

jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając 

rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję 

Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed 

zawarciem umowy. 

24. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest 

obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub 

rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

 

II . WARUNKI OGÓLNE 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym 

regulaminem. 

2. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do potencjalnych Kupujących  nie 

stanowią oferty.  

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy 

wolne od wad. 

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są 

cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, 

który określony jest w cenniku dostaw stanowiącym załącznik do w/w dokumentu lub 

jest indywidualnie ustalany z Kupującym  

5. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 
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6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych 

postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje 

w postaci: 

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail, fax  

zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu 

w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do 

samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; 

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca 

wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu. 

 

III  ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 

2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez 

Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia 

zamówienia. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z niezawarciem umowy i nie może 

stanowić podstawy odpowiedzialności Sprzedającego.  

3. W zamówieniu winny zostać określone wszelkie niestandardowe warunki montażu jeśli 

jest on objęty zamówieniem oraz docelowego miejsca pracy towaru. Brak podania 

niestandardowych warunków montażu oraz miejsca pracy towaru i faktyczne wystąpienie 

takich warunków dla danego towaru wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy  

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towar zgodnie z warunkami określonymi w 

Ofercie. 

5. Z wyprzedzeniem min 2 dni roboczych Sprzedawca ma prawo zmienić termin Dostawy 

Towaru po uprzednim pisemnym lub mailowym zawiadomieniu Kupującego. 

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po 

zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu 

płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie 

Sprzedającego. 

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub 

części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o 

wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem 

(płatnego przy odbiorze). 

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w potwierdzeniu 

zamówienia, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z 
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określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji 

zamówienia. 

9. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia 

zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami 

szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, 

aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów 

dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych 

przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty lub złożenia ważnego zamówienia i 

podania niezbędnych informacji oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów 

lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązań umownych podjętych 

wobec Kupującego przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany wymagane przez Kupującego 

mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy 

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną 

niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od 

Sprzedającego 

11. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym 

przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu 

miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonym potwierdzeniem zakupu 

12. Obowiązkiem Kupującego jest kontrola przy dostawie towarów zgodności dostarczonych 

mu Towarów z dokumentem dostawy (lub wydania Towaru) i w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości dokonanie w nim stosownego zapisu.  

 

IV. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia 

kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania 

rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod 

adresem https://uokik.gov.pl/download.php?id=78 lub w innej pisemnej formie zgodnej 

z Prawem konsumenckim. 

https://uokik.gov.pl/download.php?id=78
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4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu 

umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu 

wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny 

koszt i ryzyko. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej 

przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza 

konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci 

Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia 

rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób 

dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi 

dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. 

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, 

jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób 

płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do 

chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej 

odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub 

mająca krótki termin przydatności do użycia; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym 

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na 
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ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu; 

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu 

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w 

celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy 

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza 

rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub 

konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

 

V. RĘKOJMIA I REKLAMACJE 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w 

art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia). 

2. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni 

rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub 

naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany 

rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub 

usunięcia wady. 

3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać 

wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, 

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez 

Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze 

sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności 

kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej 

wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny 

sposób zaspokojenia. 

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę 

w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający 
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7. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany 

rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 

8. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: 

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy; 

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; 

d) żądania usunięcia wady. 

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie 

Konsumenta. 

9. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi 

10. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od 

wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie 

wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a 

jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu 

wydania rzeczy Konsumentowi. 

11. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności 

rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy 

Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy 

stwierdzone przed upływem tego terminu. 

12. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu 

rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego 

tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do 

wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna 

biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub 

bezskutecznego zakończenia mediacji. 

13. Sprzedający  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu 

gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie 

gwarancyjnej, jeśli gwarancja została udzielona. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje 

taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio 

w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

14. Wszystkie produkty sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad 

fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski 
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15. Niewielkie rozbieżności w wadze, kolorze lub wymiarach Towarów są naturalne i 

wynikają z uwarunkowań technologii, tym samym nie stanowią podstawy do roszczeń 

chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

 

VI. WYSYŁKA 

1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko 

przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania 

przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, Sprzedający nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, 

powstałych po tej chwili.  

2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze 

przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i rodzaju opakowania 

oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedawca może dowolnie, z 

zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu 

oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu na jego koszt. Opakowanie jego sposób i 

rodzaj - ponad zapewniany przez Sprzedającego – jest dodatkowo płatna przez 

Kupującego.  

 

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów jest 

Sprzedający. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia 

swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez 

Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili 

możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych 

wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce 

prywatności Sprzedającego 
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VII. ZMIANA REGULAMINU 

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin. Kupujący zostaną o tym powiadomieniu 

w komunikacie wyświetlanym na stronie internetowej Sprzedającego  przez 7 dni przed 

wejściem w życie nowego Regulaminu. 

2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z 

dotychczasową treścią Regulaminu. 

VIII. CENY 

1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami brutto. 

2. W przypadku, kiedy Kupujący nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie, Sprzedawca 

będzie uprawniony do naliczenia odsetek maksymalnych od ceny zakupu za okres od 

powstania wymagalności roszczenia do dnia rzeczywistego wpływu środków na rachunek 

Sprzedawcy. 

3. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może 

uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez 

Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie od umowy będzie w tej sytuacji 

traktowane jak odstąpienie z przyczyn leżących po stronie kupującego 

 

IX. PŁATNOŚCI 

1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie 

podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej 

gotówką lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności 

uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.  

2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana 

następnego dnia roboczego.  

3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.  

4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych 

dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że 

Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek.  

5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia 

(nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.  

6. Nie dopuszcza się żadnych zniżek z tytułu wcześniejszej płatności, chyba że Sprzedawca 

postanowi na piśmie inaczej.  
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X. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

1. Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego, prawo własności do Produktów zostaje 

przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub 

innymi opłatami związanymi z realizacja umowy).  

2. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany 

na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu 

dostarczony towar w całości.  

3. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły 

inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie 

realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego.  

4. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.  

 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji 

przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.  

2. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez 

Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada 

Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w 

przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.  

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec  Kupującego  za utracone korzyści oraz 

jakąkolwiek inną szkodę, jaką Kupujący poniesie w wyniku niezrealizowania 

umowy/Warunków lub zrealizowania jej w sposób nienależyty.  

4. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w umówionym terminie 

wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia lub braku zgłoszenia gotowości do odbioru 

Towaru w tym terminie, Sprzedawca prześle Kupującemu drogą pocztową lub mailową 

wezwanie do odbioru. Brak odpowiedzi Kupującego w ciągu 7 dni kalendarzowych 

upoważnia Sprzedawcę, do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 

równowartości ustalonego między Stronami wynagrodzenia ( ceny zakupu) . 

5. Jeśli Kupujący potwierdzi gotowość odbioru Towaru, a po jego dostarczeniu we 

wskazane miejsce lub przygotowaniu Towaru do odbioru nie odbierze Towaru, 

Sprzedawca ma prawo karę umowną określoną w p. 4 powiększyć o kwotę wynikającą z 

dodatkowego transportu lub przygotowania towaru. 
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XII. GWARANCJA, REKLAMACJE 

1. Okres gwarancji na Towary jest określany odrębnie dla każdego Towaru, a informacja o 

długości okresu gwarancji będzie podawana przez Sprzedawcę najpóźniej w chwili 

Dostawy. Okres gwarancji w każdym przypadku liczony jest od daty Dostawy do 

Nabywcy i biegnie osobno dla każdej dostarczanej partii Towarów.  

2. Szczegółowe warunki gwarancji opisuje dokument Karta Gwarancyjna 

3. Sprzedający wykona obowiązki gwarancyjne tylko po okazaniu przez Kupującego karty 

gwarancyjnej. Gwarancja nie przysługuje Kupującemu, jeżeli nie okaże on karty 

gwarancyjnej przy zgłoszeniu reklamacji.  

4. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania 

pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych. Towar odebrany przez 

Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.  

5. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie 

towaru za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę 

wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji 

wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, 

aby Sprzedający wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą 

odpłatną w każdym zakresie, w tym odpłatne są części, robocizna, dojazd i inne. Naprawa 

zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu przez Kupującego zaliczki na poczet 

przyszłej naprawy w wysokości szacunkowych kosztów naprawy.  

6. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku 

awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.  

7. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie produkty użytkowane oraz montowane w 

warunkach standardowych i normalnym użytkowaniu.  

8. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, 

a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że Towar nie jest uszkodzony 

albo wada lub uszkodzenie nie podlegają naprawie w ramach uprawnień z tytułu 

gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę oraz pokrycia 

kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Sprzedającego oraz 

z tejże siedziby do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego 

lub pokrycia kosztów transportu w obie strony w przypadku, gdy naprawa z 

jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana. Jeżeli nie było możliwości transportu 

towaru i naprawa winna zostać wykonana w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie koszt 

dojazdu serwisu do urządzenia z siedziby Sprzedającego do miejsca, gdzie znajduje się 
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towar pokryje Kupujący. Kupujący pokryje również koszt pracy serwisu i zużytych 

materiałów wg aktualnego cennika Sprzedającego. 

 

XIII KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ 

1. Strony mają prawo do powstrzymania się od Dostawy lub odbioru Towaru w 

przypadkach wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższa uznaje się zdarzenie zewnętrzne i 

niezależne od strony takie jak wypadki i awarie zakładu produkcyjnego, awarie sieci 

energetycznych, spory pracownicze, szczególne warunki pogodowe, które wyraźnie 

uniemożliwiające wykonanie obowiązków Strony. W takich przypadkach strony nie będą 

wysuwały względem siebie żadnych roszczeń. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnione wykonanie, 

jeżeli dane niewykonanie lub opóźnienie spowodowane jest przerwaniem procesu 

produkcyjnego Towaru 

 

XIV KLAUZULA SALWATORYJNA  

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży zostaną uznane za 

nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych 

działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają 

ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli 

postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży zostaną ostatecznie uznane za niezgodne 

z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych 

Warunków Sprzedaży, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni 

obowiązujące i skuteczne, a w zamian za wszelkie takie postanowienia uznane za 

niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym 

znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie 

dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa. 

 

XV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw 

Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku 

niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający 

deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce 

zakwestionowanego przepisu regulaminu. 
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2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, 

który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane 

sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

 


