
Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzeda¿y przez kupuj¹cego towaru. Po up³ywie tego terminu sprzedawca mo¿e te¿, Reklamacje w przypadku niedoboru lub uszkodzenia
1. Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzeda¿y” - zwane dalej [OWS], maj¹ z zachowaniem prawa do odst¹pienia od umowy w ka¿dym czasie zmagazynowaæ 26. Postanowienia punktów 22 do 25 stosuje siê odpowiednio do przypadków 
zastosowanie do dokonywanych pomiêdzy stronami transakcji (zawieranych ten towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt kupuj¹cego i domagaæ siê zaistnienia niedoborów lub uszkodzeñ dostarczonego towaru.
umów), których przedmiotem bêdzie sprzeda¿ towarów - zwanych dalej wykonania przez kupuj¹cego umowy i zap³acenia owych kosztów magazynowania 27. Reklamacja dotycz¹ca zaistnienia niedoborów lub uszkodzeñ dostarczonego 
[towarami] lub [produktami]) dokonywana przez spó³kê pod firm¹ „BE Group” oraz kary umownej jak przy odst¹pieniu od umowy (30% ceny towaru). towaru powinna zawieraæ w szczególnoœci informacje o rodzaju i zakresie 
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Gdyni zarejestrowan¹ w Sprzedawca mo¿e dochodziæ te¿ odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona niedoboru lub uszkodzenia.
Rejestrze Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS przezeñ szkoda przekracza wartoœæ zastrze¿onej kary umownej.
0000006520, zwanej dalej [sprzedawc¹], na rzecz dowolnego podmiotu, który Odpowiedzialnoœæ sprzedawcy za wady towaru
dokonuje zakupu w celu zwi¹zanym ze swoj¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ (tj. nie Niewyp³acalnoœæ 28. Pod warunkiem dope³nienia wszystkich formalnoœci przewidzianych wy¿ej w 
jako „konsument” w rozumieniu art.384 § 3 k.c.) - zwanego dalej [kupuj¹cym], 15. Jeœli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, ¿e kupuj¹cy nie punktach od 22 do 27 sprzedawca udziela kupuj¹cemu gwarancji jakoœci 
stanowi¹cych przedmiot dzia³alnoœci handlowej sprzedawcy - o ile strony na mocy wywi¹¿e siê ze swojego zobowi¹zania p³atniczego, sprzedawca ma prawo ¿¹daæ - sprzedanych towarów. Udzielenie powy¿szej gwarancji oznacza, ¿e w wypadku 
pisemnego porozumienia nie dokona³y zmiany OWS lub nie sporz¹dzi³y aneksu, przed wydaniem towaru i niezale¿nie od ustalonego wczeœniej terminu p³atnoœci - zaistnienia wad towarów sprzedawca powinien w stosownym okresie  nie krótszym 
który rozstrzyga³by dan¹ kwestê w sposób odmienny ni¿ to unormowano w OWS. uiszczenia nale¿noœci gotówk¹ albo udzielenia przez kupuj¹cego okreœlonych jednak ni¿ siedem dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, podj¹æ decyzjê 

gwarancji lub zabezpieczeñ p³atnoœci. Jeœli nie nast¹pi to bezzw³ocznie, albo o usuniêciu wady albo o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego. W 
Propozycja sprzeda¿y sprzedawca ma prawo odst¹piæ od umowy bez zobowi¹zañ odszkodowawczych, przypadku nie poinformowania kupuj¹cego w terminie przez sprzedawcê o treœci 
2. Z³o¿ona przez sprzedawcê propozycja dokonania sprzeda¿y okreœlonych  o ile towar nie zosta³ jeszcze dostarczony. decyzji co do sposobu usuniêcia wad, uwa¿aæ siê bêdzie ¿e zosta³a podjêta decyzja 
produktów wa¿na jest 8 dni, jeœli nie zostanie podany inny termin. ¯adna taka o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego, chyba ¿e sprzedawca wyka¿e, 
propozycja, niezale¿nie od tego jak j¹ nazwano (w³¹czaj¹c w to nazwanie jej Zastrze¿enie prawa w³asnoœci i¿ podjêcie decyzji by³o w opisanym wy¿ej terminie niemo¿liwe lub nadmiernie 
„ofert¹”) nie stanowi wi¹¿¹cej sprzedawcê oferty sprzeda¿y w rozumieniu 16. Dostarczony towar pozostaje w³asnoœci¹ sprzedawcy, dopóki zap³ata za niego utrudnione. Zobowi¹zanie sprzedawcy obejmuje poza tym odpowiedzialnoœæ za 
przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie propozycjê z³o¿enia przez potencjalnego nie zostanie uiszczona w ca³oœci. W przypadku przetworzenia towaru lub jego konieczny transport wadliwego lub wymienionego towaru. Jeœli sprzedawca 
Kupuj¹cego zamówienia. Proponowana przez sprzedawcê cena nie obejmuje po³¹czenia albo pomieszania z innymi rzeczami (lub mas¹ maj¹tkow¹), uwa¿aæ siê zaniecha usuniêcia w odpowiednim czasie wady lub dostarczenia nowego towaru 
kosztów ¿¹danych przez Kupuj¹cego atestów, certyfikatów lub badañ, które bêd¹ bêdzie, ¿e sprzedawca sta³ siê w³aœcicielem ca³ej rzeczy (lub masy maj¹tkowej) zamiast wadliwego, kupuj¹cy ma prawo ¿¹daæ odpowiedniego pomniejszenia ceny 
doliczone do ceny towaru  chyba ¿e strony ustal¹ inaczej. powsta³ej z przetworzenia, po³¹czenia lub pomieszania (tj. ¿e kupuj¹cy przeniós³ zakupu albo jeœli nadal istniej¹ca wada jest powa¿na, ma prawo odst¹piæ od umowy 

na sprzedawcê w³asnoœæ ca³ej takiej rzeczy lub masy maj¹tkowej) - niezale¿nie od tego¿ wadliwego towaru i towaru, który jest z nim bezpoœrednio zwi¹zany (z 
Zamówienia stosunku wartoœci tego towaru oraz rzeczy (lub masy maj¹tkowej), z któr¹ towar prawem sprzedawcy do wymiany w ka¿dym czasie towaru wadliwego na nowy, 
3. Przes³ane sprzedawcy przez kupuj¹cego zamówienie jest wi¹¿¹ce dla ten po³¹czono lub pomieszano. wolny od wad lub do usuniêcia wad). 
kupuj¹cego je¿eli dokonuj¹c zamówienia zna³ on lub móg³ z ³atwoœci¹ poznaæ ceny 17. W przypadku, gdyby wbrew powy¿szym zastrze¿eniom dosz³o do prawnie 29. Warunkiem obci¹¿enia sprzedawcy odpowiedzialnoœci¹ za wady towaru jest 
zamawianych towarów. W przypadku, gdy kupuj¹cy takich cen nie zna³, lub nie skutecznego przeniesienia na osobê trzeci¹ jakiegokolwiek prawa do samego profesjonalne (tj. z zawodow¹ starannoœci¹ i wiedz¹) obchodzenie siê przez 
móg³ ich z ³atwoœci¹ poznaæ, albo gdy znane mu wczeœniej ceny uleg³y zmianie, towaru lub do rzeczy (albo masy maj¹tkowej) powsta³ej z przetworzenia tego kupuj¹cego z towarem i u¿ywanie tego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. 
kupuj¹cy bêdzie zwi¹zany zamówieniem je¿eli nie anuluje go natychmiast po towaru albo jego po³¹czenia lub pomieszania, wzglêdnie samego posiadania tego Sprzedawca mo¿e odrzuciæ odpowiedzialnoœæ z tytu³u wad towaru, który mimo 
otrzymaniu od sprzedawcy informacji na temat tych cen. Sprzedawca nie jest towaru lub rzeczy (albo masy maj¹tkowej), uwa¿aæ siê bêdzie, ¿e jednoczeœnie stwierdzenia lub mo¿liwoœci stwierdzenia przez kupuj¹cego wady by³ przez 
zobowi¹zany do przyjêcia zamówienia i jego wykonania. W przypadku przyjêcia dosz³o do przeniesienia (przelewu) przez kupuj¹cego na sprzedawcê wszelkich kupuj¹cego nadal u¿ywany lub zosta³ przetworzony w sposób naruszaj¹cy jego 
przez sprzedawcê zamówienia z zastrze¿eniami, kupuj¹cy zwi¹zany jest treœci¹ roszczeñ (wierzytelnoœci) mog¹cych przys³ugiwaæ kupuj¹cemu w zwi¹zku z stan pierwotny.  Gwarancja na dany towar jest udzielana na trzy miesi¹ce od chwili 
tych zastrze¿eñ, o ile nie przedstawi on niezw³ocznie swoich ewentualnych uwag. przeniesieniem na ow¹ osobê trzeci¹ takiego prawa lub posiadania. Powy¿sze nie dostarczenia kupuj¹cemu (lub odebrania przez kupuj¹cego) tego towaru.
W wypadku ich przedstawienia, dla zwi¹zania sprzedawcy takim zamówieniem zwalnia jednak samego kupuj¹cego od osobistej odpowiedzialnoœci wobec 30. Odpowiedzialnoœæ sprzedawcy z tytu³u wad lub niedoborów towaru jest 
konieczne jest ostateczne ustalenie pomiêdzy stronami warunków umowy. W sprzedawcy. ograniczona wy³¹cznie do obowi¹zków opisanych w treœci powy¿szych punktów 
przypadku z³o¿enia ustnego (w tym telefonicznego) zamówienia przez 18. W przypadku nie otrzymania terminowej zap³aty sprzedawca mo¿e  wed³ug 27 i Kupuj¹cemu nie przys³uguj¹ wobec sprzedawcy ¿adne inne, nie opisane wy¿ej 
Kupuj¹cego, który pozostaje ze sprzedawc¹ w sta³ych stosunkach (maj¹cych swojego wyboru  domagaæ siê tej zap³aty od kupuj¹cego b¹dŸ odebraæ od wyraŸnie roszczenia zwi¹zane z zaistnieniem wad, niedoborów lub uszkodzeñ 
miejsce w szczególnoœci, gdy dane zamówienie jest co najmniej drug¹ transakcj¹ kupuj¹cego lub od osoby trzeciej towar albo rzecz powsta³¹ z jego przetworzenia, towarów lub ze skutkami takich okolicznoœci. W szczególnoœci, wobec udzielenia 
pomiêdzy stronami), sprzedawca mo¿e potwierdziæ przyjêcie takiego zamówienia po³¹czenia lub pomieszania (przy czym odbiór taki mo¿e byæ dokonany w³asnym kupuj¹cemu powy¿szej gwarancji nie stosuje siê przepisów o rêkojmi za wady 
w szczególnoœci faksem lub poczt¹ elektroniczn¹. Takie potwierdzenie wi¹¿e staraniem sprzedawcy, równie¿ bez uzgodnienia z kupuj¹cym) albo te¿ domagaæ rzeczy sprzedanej. Odpowiedzialnoœæ sprzedawcy nie obejmuje te¿ prawa do 
Kupuj¹cego je¿eli nie zg³osi on zastrze¿eñ najpóŸniej w terminie szeœciu godzin od siê zap³aty od owej osoby trzeciej (stosownie do treœci pkt 17). Sprzedawca jest jakiegokolwiek odszkodowania, w tym do odszkodowania obejmuj¹cego utracony 
chwili wys³ania przez sprzedawcê takiego potwierdzenia i nie póŸniej ni¿ przed upowa¿niony do wejœcia na teren nieruchomoœci lub lokali, w których znajdowaæ zysk, straty produkcyjne, utratê renomy rynkowej itp..
momentem wystawienia faktury albo/i wydania zamówionego towaru. ¯adne siê bêdzie rzecz podlegaj¹ca odebraniu, przy czym mo¿e on w tym celu pokonaæ w 
zamówienie nie wi¹¿e Sprzedawcy, je¿eli nie potwierdzi on jego przyjêcia. dowolny sposób wszelkie zamkniêcia i zabezpieczenia. Takie zachowania Odpowiedzialnoœæ za szkodê spowodowan¹ przez towar
4. Przyjêcie zamówienia nie wi¹¿e sprzedawcy w szczególnoœci w sytuacji, gdy sprzedawcy nie bêd¹ uwa¿ane za naruszenie przys³uguj¹cego kupuj¹cemu 31. Poza opisan¹ wy¿ej odpowiedzialnoœci¹ z tytu³u wad towaru, Kupuj¹cy nie ma 
z przyczyn pozostaj¹cych poza jego uzasadnion¹ kontrol¹, w szczególnoœci z posiadania odbieranych rzeczy, nie powoduj¹ odpowiedzialnoœci Sprzedawcy ani prawa do odszkodowania za jak¹kolwiek szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt (w tym 
powodu si³y wy¿szej albo zachowañ kupuj¹cego lub osób trzecich (w tym nie rodz¹ dla Kupuj¹cego roszczenia o przywrócenie posiadania. Przejœcie na produkt niebezpieczny) lub w zwi¹zku z jego posiadaniem lub u¿yciem  za 
dostawców sprzedawcy) - dostarczenie i sprzeda¿ produktów jest niemo¿liwe, Kupuj¹cego w³asnoœci albo wejœcie przezeñ w posiadanie towaru albo rzeczy wyj¹tkiem obowi¹zkowej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej bezpoœrednio z bez-
nadmiernie utrudnione lub wi¹¿e siê dla sprzedawcy ze stratami wy¿szymi ni¿ 10% powsta³ej z jego przetworzenia, po³¹czenia lub pomieszania, zmierza jedynie do wzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa w odniesieniu do produktów 
(dziesiêæ procent) wartoœci netto produktów, których to dotyczy. pokrycia s³u¿¹cych sprzedawcy wierzytelnoœci i nie stanowi niedop³atnego wytwarzanych przez nabywcê albo w odniesieniu do produktów, których czêœæ 
5. Przyjêcie zamówienia nie wi¹¿e sprzedawcy równie¿ w sytuacji, gdyby ³¹czne œwiadczenia na jego korzyœæ, zaœ w przypadku zbycia tego odebranego towaru lub sk³adow¹ s¹ produkty nabywcy, albo w odniesieniu do szkody w nieruchomoœci lub 
d³ugi kupuj¹cego wobec sprzedaj¹cego przekroczy³y kwotê kredytu kupieckiego rzeczy przez sprzedawcê zwróci on kupuj¹cemu nadwy¿kê otrzymanych z tytu³u ruchomoœci spowodowanej przez te produkty w zwi¹zku z towarem. 
(o ile takowa kwota zosta³a pomiêdzy stronami ustalona) albo w przypadku gdyby tego zbycia œrodków ponad wartoœæ przys³uguj¹cych sprzedawcy wierzytelnoœci 32. Jeœli osoba trzecia wystêpuje przeciwko kupuj¹cemu z jakimikolwiek 
kupuj¹cy opóŸnia³ siê z zap³at¹ na rzecz sprzedawcy jakichkolwiek nale¿noœci. i kosztów zwi¹zanych z ich realizacj¹. roszczeniami mog¹cymi pozostawaæ w zwi¹zku ze sprzedanym kupuj¹cemu przez 

sprzedawcê towarem lub z towarami, do których wytworzenia u¿yto towarów 
Tolerancje Powiadamianie o opóŸnieniu sprzedanych kupuj¹cemu przez sprzedawcê, kupuj¹cy powinien o tym natychmiast 
6. Do tolerancji w zakresie wymiarów, d³ugoœci, wagi i innych, podobnie jak do 19. Dochowanie przez sprzedawcê terminu dostawy zachodzi w szczególnoœci, gdy powiadomiæ sprzedawcê, pod rygorem wy³¹czenia jakiejkolwiek odpowiedzial-
prawa sprzedawcy do zmiany masy dostawy w stosunku do okreœlonej w w terminie tym sprzedawca postawi³ towar do dyspozycji kupuj¹cego w ustalonym noœci sprzedawcy zwi¹zanej z owymi roszczeniami.
zamówieniu, odnosz¹ siê ogólnie w tej bran¿y stosowane normy dla miejscu. W przypadku, gdy stronie stanie siê wiadomym, ¿e nie bêdzie ona w stanie 
poszczególnych rodzajów wyrobów, o ile nie podano innych postanowieñ. Podana dotrzymaæ ustalonego umow¹ terminu dostawy lub odbioru towaru albo takie Informacja i obs³uga
przez sprzedawcê masa jednostkowa jest przybli¿ona. Próby nale¿y traktowaæ jako opóŸnienie wydaje siê jej mo¿liwe, powinna ona o tym niezw³ocznie 33. Wszelkie informacje w formie danych katalogowych albo informacji ze strony 
próby typowe, jeœli nie ustalono inaczej. Dopuszczalna bêdzie w szczególnoœci poinformowaæ drug¹ stronê, podaj¹c równoczeœnie przewidywany mo¿liwy termin personelu sprzedawcy przed i po zawarciu umowy s¹ udzielane bez zobowi¹zañ i 
tolerancja co najmniej +/- 5%. zrealizowania obowi¹zków, których dotyczy opóŸnienie. Dotyczy to równie¿ nie stanowi¹ oferty w rozumieniu przepisów art.66 i nastêpnych kodeksu 

wchodz¹cych w sk³ad dostawy dostaw czêœciowych. Dostawca nie ponosi cywilnego. 
Cena odpowiedzialnoœci za niezawinione przez siebie uchybienie terminowi. 34. Sprzedawca nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za posiadanie przez towar 
7. W przypadku, gdy stawki cen zostan¹ okreœlone w walucie innej ni¿ polski z³oty okreœlonych cech ani za przydatnoœæ dostarczonego towaru do po¿¹danych przez 
(PLN), kupuj¹cy zap³aci za przewidziany umow¹ rodzaj towaru cenê ( plus podatek Odst¹pienie od umowy w przypadku opóŸnienia kupuj¹cego celów (które z zasady nie s¹ sprzedawcy znane)  o ile sprzedawca nie 
VAT w obowi¹zuj¹cej wysokoœci) ustalon¹ przez sprzedawcê w potwierdzeniu 20. Jeœli zapowiedziane lub przypadkowe opóŸnienia w dostawie lub odbiorze udzieli kupuj¹cemu pisemnego zapewnienia, i¿ towar posiada okreœlone cechy albo 
zamówienia. Jeœli ju¿ po zawarciu umowy zostanie wprowadzona oplata poci¹gnie za sob¹ powa¿n¹ szkodê, strona która nie jest odpowiedzialna za ¿e jest on przydatny do po¿¹danych przez kupuj¹cego konkretnych celów. Za takie 
eksportowa lub importowa od towaru, podatek lub inna podobna dop³ata albo opóŸnienie ma prawo do pisemnego odst¹pienia od umowy. Jeœli opóŸnienie zapewnienie nie bêd¹ uwa¿ane w szczególnoœci dostarczane kupuj¹cemu przez 
nast¹pi¹ zmiany w ich wysokoœci, albo nast¹pi zmiana ceny surowca, albo zmiana dotyczy jedynie pojedynczego towaru w dostawie, mo¿na od umowy odst¹piæ sprzedawcê wraz z towarem certyfikaty i inne œwiadectwa jakoœci lub pochodzenia, 
kursu walut, sprzedawca mo¿e zmieniæ cenê w odpowiednim zakresie, nawet jeœli jedynie w odniesieniu do tego towaru. Jeœli termin dostawy zostanie odroczony z wystawiane przez ich producenta lub jakikolwiek podmiot inny ni¿ sam 
wprowadzenie dop³aty albo jej zmiana, albo zmiana ceny surowca albo kursu walut powodu okolicznoœci, za które strona nie ponosi odpowiedzialnoœci, w sprzedawca.
nie zosta³y uwzglêdnione w umowie. szczególnoœci okolicznoœci przewidzianych w treœci niniejszych Ogólnych 35. O ile strony nie uzgodni¹  na piœmie  inaczej, uwa¿aæ siê bêdzie, ¿e 
8. W przypadku, gdy stawki cen zostan¹ okreœlone w walucie innej ni¿ polski z³oty Warunków Sprzeda¿y, sprzedawca mo¿e przesun¹æ nastêpne dostawy w zobowi¹zanie sprzedawcy nie obejmuje ¿adnych innych œwiadczeñ poza 
(PLN)  uwa¿aæ siê bêdzie, ¿e takie stawki w innej walucie stanowi¹ jedynie proporcjonalny sposób. Jeœli zapowiedziane lub przypadkowe opóŸnienie dostawy wydaniem kupuj¹cemu towaru stanowi¹cego przedmiot umowy stron oraz 
podstawê ustalenia ceny. W takim przypadku cena na fakturze bêdzie ustalana w dotyczy towaru, który jest wykonany wed³ug specjalnych wskazówek nabywcy przeniesieniem na kupuj¹cego w³asnoœci tego towaru (w szczególnoœci 
oparciu o równowartoœæ w z³otych polskich danej stawki walutowej  wed³ug kursu i/albo jest to taki rodzaj towaru, którego sprzedawca zazwyczaj nie posiada w zobowi¹zanie to nie obejmuje obs³ugi technicznej odnoœnie wykorzystania 
sprzeda¿y danej waluty przez bank prowadz¹cy rachunek sprzedawcy z dnia magazynie i nabywca wiedzia³ albo móg³ wiedzieæ, nabywca mo¿e odst¹piæ od towaru). 
wystawienia faktury. umowy wy³¹cznie wtedy, gdy opóŸnienie by³o powa¿ne (tj. nie krótsze ni¿ 30 dni), 
9. Poprzez z³o¿enie danego zamówienia kupuj¹cy oœwiadcza, i¿ jest p³atnikiem a opóŸniany towar mo¿e byæ dostarczony nabywcy przez kogoœ innego ni¿ Podstawy do odst¹pienia od umowy
podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej, który powinien zostaæ sprzedawca w terminie wczeœniejszym ni¿ podany przez sprzedawcê mo¿liwy 36. Nastêpuj¹ce okolicznoœci mog¹ stanowiæ, bez konsekwencji dla stron, 
przekazany sprzedawcy, i upowa¿nia sprzedawcê do wystawiania kupuj¹cemu (nowy) termin realizacji dostawy tego towaru. Jeœli strona nie wykorzysta podstawê do odst¹pienia od umowy, jeœli wydarzy³y siê po zawarciu umowy i w 
faktur VAT (dotycz¹cych danego zamówienia) bez podpisu osoby upowa¿nionej do niezw³ocznie swojego prawa do odst¹pienia od umowy, podany w zawiadomieniu istotny sposób utrudniaj¹ jej wykonanie: konflikt pracowniczy i ka¿da inna 
podpisywania faktur w imieniu kupuj¹cego. o opóŸnieniu termin dostawy powinien byæ uznany za wi¹¿¹cy strony nowy termin okolicznoœæ, nad któr¹ strona nie panuje (np. si³a wy¿sza), taka jak w szczególnoœci 

dostawy. Jeœli nast¹pi odst¹pienie od umowy z powodu zapowiedzianego lub po¿ar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powo³ania do s³u¿by wojskowej, 
Dostawa przypadkowego opóŸnienia, strona nie ma prawa do innego odszkodowania za inne zdarzenia o podobnym zasiêgu lub donios³oœci, rekwizycje, zajêcia, restrykcje 
10. Jeœli nie zostanie postanowione inaczej, dostawa odbywa siê samochodem pod szkodê, ni¿ to, o którym mowa w punkcie 21 niniejszych OWS. walutowe, powstania i zamieszki, niedostatek œrodków transportu, ogólny 
wskazany adres za dodatkow¹ op³at¹ za transport, wed³ug stawek zaanga¿owanego niedobór towarów, kasacja czêœci produkcji albo œrodków trwa³ych lub 
przez sprzedawcê przewoŸnika lub spedytora. Je¿eli adres, pod który ma nast¹piæ Odszkodowanie w przypadku odst¹pienia od umowy z powodu zw³oki obrotowych, ograniczenia dotycz¹ce œrodków napêdowych oraz wady albo 
dostawa, nie zostanie wskazany przez kupuj¹cego w danym zamówieniu, uwa¿aæ 21. Odszkodowanie z powodu opóŸnienia wykonania umowy i/albo odst¹pienia od opóŸnienia lub uchybienia ze strony przewoŸników, producentów lub 
siê bêdzie, ¿e towar mo¿e byæ dostarczony  wed³ug uznania sprzedawcy - do niej mo¿e byæ wyp³acone jedynie wtedy, gdy zosta³o zawarte co do tego specjalne poddostawców towarów stanowi¹cych przedmiot sprzeda¿y albo innych osób 
dowolnego miejsca, w którym wykonywana jest dzia³alnoœæ przez kupuj¹cego lub porozumienie na piœmie, albo je¿eli takie odszkodowanie zosta³o wyraŸnie trzecich. Strona nie ponosi te¿ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek skutki bêd¹ce 
pod jego adres wpisany do w³aœciwego rejestru s¹dowego (lub do ewidencji zastrze¿one w treœci niniejszych OWS. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze wynikiem zachowañ drugiej strony lub osób trzecich, za które strona ta w œwietle 
dzia³alnoœci gospodarczej) albo do miejsca, do którego towary by³y przez powinny byæ przedstawione przez kupuj¹cego na piœmie najpóŸniej w dwa prawa nie ponosi odpowiedzialnoœci. Jeœli umowa nie mo¿e byæ wykonana w 
sprzedawcê dostarczane kupuj¹cemu ju¿ wczeœniej, w ca³oœci lub czêœciami. miesi¹ce od chwili, gdy dostawa wed³ug umowy powinna mieæ miejsce. Nie odpowiednim czasie, ka¿da ze stron ma prawo odst¹piæ od tej umowy w tej czêœci, 
 przedstawienie roszczeñ w tym terminie oznacza bezwarunkowe siê ich zrzeczenie. której wykonanie zosta³o utrudnione z przyczyn wymienionych powy¿ej.
Opakowanie 
11. W przypadku, gdy w treœci pisemnych ustaleñ stron nie zawarto szczegó³owych Kontrola u odbiorcy, reklamacje towaru i odpowiedzialnoœæ za jego jakoœæ Rozstrzyganie sporów i prawo w³aœciwe
informacji w zakresie jakoœci i opakowania produktów, domniemywaæ siê bêdzie, 22. Kupuj¹cy zobowi¹zany jest skontrolowaæ w szczególnoœci stan przesy³ki 37. Do rozstrzygania wszelkich mog¹cych wynikn¹æ pomiêdzy stronami sporów 
¿e dostarczane winny byæ produkty o jakoœci odpowiadaj¹cej œrednim (³adunku) oraz jakoœæ, iloœæ i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po mog¹cych wi¹zaæ siê ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony 
wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju produktów, i ¿e winny one byæ ich dostarczeniu i dokonaæ w³aœciwej adnotacji na liœcie przewozowym a tak¿e umowach sprzeda¿y lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowa³yby 
opakowane lub pozbawione opakowania  wg obowi¹zuj¹cych przepisów oraz natychmiastowego zg³oszenia przewoŸnikowi (zgodnie z w³aœciwymi przepisami niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda¿y, wy³¹cznie w³aœciwy bêdzie S¹d powszechny 
standardów obowi¹zuj¹cych w przedsiêbiorstwie sprzedawcy lub w przedsiêbior- przewozowymi) i sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualnych zastrze¿eñ w tym rzeczowo i miejscowo w³aœciwy dla Gdyni.
cach jego dostawców. zakresie oraz umo¿liwiæ przedstawicielowi sprzedawcy zbadanie, w niezw³ocz-
12. Koszt opakowania, które jest konieczne lub którego za¿¹dano, obci¹¿a nym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez kupuj¹cego odbioru Stosowane prawo
kupuj¹cego po cenie kosztów w³asnych sprzedawcy, a opakowanie nie jest towarów bez ich zbadania lub nie zg³oszenie zastrze¿eñ natychmiast po zbadaniu 38. Do ka¿dej umowy sprzeda¿y, na mocy której sprzedawca dokona na rzecz 
zwrotne, o ile nie postanowiono inaczej. Kupuj¹cy mo¿e zostaæ obci¹¿ony równie¿ towarów bêdzie uwa¿ane za potwierdzenie, ¿e towary zosta³y dostarczone kupuj¹cego sprzeda¿y jakichkolwiek towarów, znajduj¹ zastosowanie niniejsze 
kosztami zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu. prawid³owo, we w³aœciwej iloœci i posiadaj¹ prawid³owe cechy i w³aœciwoœci. Ogólne Warunki Sprzeda¿y (je¿eli kupuj¹cy w jakiejkolwiek formie i 

23. Jeœli ze wzglêdu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest kiedykolwiek zosta³ o nich poinformowany lub móg³ siê z ³atwoœci¹ zapoznaæ z ich 
Zaplata i odsetki za zw³okê obiektywnie mo¿liwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, treœci¹ i je¿eli strony nie wy³¹czy³y na piœmie stosowania tych  wszystkich lub 
13. Zap³ata ma byæ dostarczona sprzedawcy najpóŸniej w dniu okreœlonym na kontrola przy odbiorze powinna obejmowaæ co najmniej list przewozowy, iloœæ i niektórych  warunków) jak równie¿ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
fakturze, nie d³u¿ej jednak ni¿ 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba ¿e stan opakowañ, dane dotycz¹ce oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody innych bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych. Poza odpowiedzialnoœci¹ 
sprzedawca zastrzeg³ (np. w treœci potwierdzenia przyjêcia zamówienia) inne widoczne z zewn¹trz. Natychmiast, kiedy stanie siê to obiektywnie mo¿liwe, wyraŸnie okreœlon¹ w treœci niniejszych OWS, sprzedawca nie odpowiada za ¿adne 
warunki p³atnoœci. Za dzieñ dokonania zap³aty uwa¿aæ siê bêdzie dzieñ najpóŸniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, skutki lub szkody, które mog¹ byæ poniesione przez kupuj¹cego lub osoby trzecie, 
zaksiêgowania danej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy. Jeœli zap³ata nie powinna byæ przeprowadzona szczegó³owa, pe³na kontrola towaru. za wyj¹tkiem szkód wyrz¹dzonych przez sprzedawcê umyœlnie.
zostanie uiszczona w odpowiednim czasie zostaj¹ naliczane odsetki za opóŸnienie 24. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w 39. Niezale¿nie od treœci niniejszych Ogólnych Warunków Sprzeda¿y, umowa 
wed³ug stopy ustawowej  chyba, ¿e strony ustali³y inaczej. Akcept albo inne trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treœci¹ punktów poprzednich nie by³o  pomiêdzy stronami mo¿e ulec zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzglêdnie 
zobowi¹zanie nie s¹ traktowane jako zap³ata, dopóki zap³ata nie zostanie w ca³oœci przy zachowaniu najwy¿szej profesjonalnej starannoœci  mo¿liwe, wówczas termin obowi¹zuj¹cych aktów prawnych, z których treœci wynikaæ bêd¹ dodatkowe 
zaksiêgowana na rachunku bankowym sprzedawcy albo w granicach dopuszczal- zg³oszenia reklamacji wynosi dwa dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej obowi¹zki stron. W szczególnoœci sprzedawca mo¿e powo³ywaæ siê na wszelkie 
nych prawem  wp³acona do jego kasy. starannoœci, zauwa¿enie wady by³o mo¿liwe. zmiany przepisów i okolicznoœci, które to zmiany mog¹ poci¹gaæ za sob¹ zmianê 
14.Jeœli kupuj¹cy nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez sprzedawcê, 25. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od sprzedawcy jakichkolwiek kosztów dzia³alnoœci lub obci¹¿eñ o charakterze publicznoprawnym, a co za tym 
odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne œwiadczenia musz¹ byæ mimo to roszczeñ z tytu³u wad towarów lub niezgodnoœci dostawy z zamówieniem lub jego idzie zmianê warunków z³o¿onej przez sprzedawcê oferty albo ju¿ zawartej 
uiszczone tak, jakby dostawa odby³a siê zgodnie z umow¹. Jeœli kupuj¹cy nie potwierdzeniem - kupuj¹cy zobowi¹zany jest dope³niæ wszystkich formalnoœci pomiêdzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy.
zap³aci w ci¹gu trzech miesiêcy od koñca ustalonego terminu, sprzedawca ma przewidzianych wy¿ej w punktach od 21 do 24, w szczególnoœci dokonaæ 
prawo pisemnie odst¹piæ od umowy bez uprzedniego kierowania do kupuj¹cego zg³oszenia stwierdzonych nieprawid³owoœci sprzedawcy natychmiast po ich 
jakichkolwiek dodatkowych wezwañ.  W przypadku takiego odst¹pienia od stwierdzeniu, ale nie póŸniej ni¿ w chwili, w której stosownie do postanowieñ 
umowy kupuj¹cego obci¹¿a wobec sprzedawcy kara umowna w wysokoœci powy¿szych stwierdzenie nieprawid³owoœci by³o mo¿liwe.
obliczonej jako równowartoœæ 30% (trzydziestu procent) ceny nieodebranego 


