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1.

AKCEPTACJA I MODYFIKACJA WARUNKÓW
1.1
Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszelkich transakcji związanych z
rozporządzeniem przez Sprzedającego Towarami w szczególności sprzedażą towarów przez
Sprzedającego. Sprzedający publikuje niniejsze warunki na swojej stronie internetowej.
1.2
Żadne inne warunki lub modyfikacje tych Warunków nie są wiążące dla Sprzedającego, chyba
że upoważniony przedstawiciel Sprzedającego wyrazi na nie pisemną zgodę, odwołując się do
zmiany tych Warunków.

2.

DEFINICJE
2.1
W niniejszych Warunkach następujące terminy będą mieć odpowiadające im znaczenia:
„Umowa” oznacza umowę sprzedaży Towaru, umowę zamiany Towaru oraz umowę dostawy
Towaru (dla której zastosowanie mają niniejsze Warunki), bez względu na nazwę dokumentu
jaki potwierdza jej warunki.
„Towar” oznacza ruchomości oznaczone co do gatunku zbywane przez Sprzedającego.
„Kupujący” oznacza osobę, firmę lub spółkę, składającą zamówienie u Sprzedającego, za
wyjątkiem konsumenta.
2.2
Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach do jakiejkolwiek ustawy należy rozumieć jako
odniesienie do tej ustawy z późniejszymi zmianami, ponownie uchwalonego lub
rozszerzonego w odpowiednim czasie.

3.

SPECYFIKACJE
3.1
Wszelkie opisy, specyfikacje, rysunki, wymiary, pojemności, ceny, i inne dane oferowane lub
przedstawiane przez Sprzedającego lub zawarte w dokumentacji sprzedażowej, ofercie,
cenniku, fakturze i innych dokumentach i informacjach wydanych przez Sprzedającego uznaje
się wyłącznie za opisy i wartości przybliżone (chyba że na piśmie określone zostanie, że są
dokładne). Jeżeli Kupujący oczekuje przyjęcia wiążącej i dokładnej specyfikacji dla Towarów
wówczas taka specyfikacja zostanie przyjęta w Umowie zawartej na piśmie.
3.2
Wszelkie błędy i pominięcia typograficzne, pisarskie i inne w dokumentach sprzedażowych,
ofertach, cennikach, potwierdzeniach i zamówieniach, fakturach i innych dokumentach i
informacjach wydanych przez Sprzedającego będą podlegać korekcie bez żadnej
odpowiedzialności ze strony Sprzedającego.
3.3
Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia wszelkich zmian w specyfikacji Towaru,
które są wymagane w celu zachowania zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami
przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa, lub takich zmian które nie mają istotnego
wpływu na jakość i działanie Towaru.
3.3
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w specyfikacji Towarów, od
których wymaga się zgodności z wszelkimi obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi
bezpieczeństwa lub innymi prawnymi wymogami lub też takich, które w sposób istotny nie
wpływają na ich jakość lub sprawność. Ponadto, w przypadku konieczności dokonania przez
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Sprzedającego podzlecenia któregokolwiek procesu produkcyjnego, Sprzedający zapewni, że
podwykonawca będzie posiadać niezależnie wydany certyfikat dotyczący jakości i standardów
higieny jak Sprzedający lub będzie on, na podstawie przeprowadzonego audytu i procesu kontroli,
spełniać standardy dotyczące jakości i higieny będące odpowiednikiem standardów spełnianych
przez Sprzedającego.

4.

ZAMÓWIENIA
4.1
Żadne zamówień, które zostały zaakceptowane przez Sprzedającego, nie może zostać
anulowane przez Kupującego z wyjątkiem sytuacji, w której uzyskano pisemną zgodę
upoważnionego do tego pracownika Sprzedającego i na warunkach, w których Kupujący
pokryje w całości wszelkie powstałe z tego tytułu straty po stronie Sprzedającego (w tym
utracone korzyści), koszty (w tym wszystkie poniesione koszty pracownicze i materiałowe),
szkody, opłaty i wydatki poniesione przez Sprzedającego na skutek anulowania zamówienia.
4.2
Przez anulowanie zamówienie należy również rozumieć odstąpienie od Umowy.
4.3.
Sprzedający zastrzega sobie prawo sprzedaży Towaru i prowadzenia współpracy biznesowej z
wszelkimi innymi klientami.

5.

CENY
5.1

5.2
5.3
5.4.

6.

Jeżeli, nie uzgodniono inaczej na piśmie lub nie stwierdzono w ofercie Sprzedającego lub
potwierdzeniu zamówienia, cena (i waluta) płatna przez Kupującego za każdą dostawę
Towarów powinna stanowić cenę katalogową Sprzedającego, a waluta powinna być
obowiązująca na dzień wysyłki Towaru do Kupującego względnie odbioru Towaru jeżeli
Kupujący odbiera Towar w lokalizacji Sprzedającego.
Dopóki zamówienie nie staje się wiążące dla Sprzedającego, wszystkie ceny mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny katalogowe są cenami EX WORKS lokalizacji Sprzedającego. Do cen doliczany będzie
podatek VAT w ustawowej wysokości.
Jeżeli strony ustaliły dostawę Towarów przez Sprzedającego do lokalizacji wskazanej przez
Kupującego wówczas o ile nie ustalono jednoznacznie, iż ceny umowne obejmują koszt
transportu Sprzedający obciąży Kupującego kosztem transportu do ustalonej lokalizacji.

PŁATNOŚCI
6.1
O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej lub w postanowieniu lub potwierdzeniu
zamówienia przez Sprzedającego, należność wynikają z faktury staje się wymagalna do
zapłaty przez Kupującego w ciągu 30 dni od daty wystawienia odpowiednio faktury lub noty
księgowej. .
6.2
Sprzedający ma prawo uzależnić realizację zamówienia od dokonania przez Kupującego
płatności innych wymagalnych należności Sprzedającego, wniesienia zaliczki lub
zabezpieczenia płatności należności Sprzedającego wynikających z realizacji danego
zamówienia. .
6.3
W przypadku, gdy Kupujący nie dotrzyma terminu jakiejkolwiek płatności, Sprzedający będzie
miał prawo, poza prawami określonymi w powyższym Punkcie 6.2, do zawieszenia realizacji
wszelkich zobowiązań wobec Kupującego z jakiegokolwiek tytułu. 6.4 W zakresie, w jakim
Kupujący zawiera dobrowolny układ ze swoimi wierzycielami lub podlega nakazowi
administracyjnemu lub zostanie postawiony w stan likwidacji (w celu innym niż fuzja lub
reorganizacja) lub wyznaczony zostanie syndyk/zarządca przymusowy nad jakimkolwiek
mieniem lub aktywami Kupującego, lub Kupujący zaprzestanie lub grozi zaprzestaniem

6.5

6.6

6.7

7.

prowadzenia działalności gospodarczej, Sprzedający będzie miał prawo do zawieszenia pracy,
opóźnienia lub wstrzymania dostawy lub anulowania Umowy, bez ponoszenia żadnej
odpowiedzialności wobec Kupującego, a jeśli Towar został dostarczony bez uregulowania
kwot należnych, zapłacona cena stanie się natychmiastowo należna i płatna.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wysokości dwóch procent
powyżej stawki bazowej obowiązującej w danej chwili w Lloyds Bank PLC dla wszelkich
przeterminowanych kwot płatności.
Sprzedający będzie mieć prawo zastawu na wszelkim Towarze znajdującym się posiadaniu
Sprzedającego na poczet wszelkich kwot należnych od Kupującego dla Sprzedającego w
ramach jakiejkolwiek Umowy pomiędzy stronami.
Wszelkie prawa i środki zaradcze przysługujące Sprzedającemu na mocy niniejszych
Warunków za brak płatności będą dodatkowe i bez szkody dla wszelkich innych praw i
środków zaradczych dostępnych Sprzedającemu w ramach Umowy i zgodnie z przepisami
prawa.

DOSTAWA
7.1
Czas dostawy nie jest kwestią istotną w rozumieniu Umowy i nie może być ustanowionym
istotnym zawiadomieniem w żadnym czasie ani terminie określonym przez Sprzedającego,
jako że czas lub termin, w którym Towar będzie dostarczony ma służyć jedynie jako wartość
szacowana, a Sprzedający nie będzie odpowiadać za żadne straty, szkody i koszty wynikające
z opóźnienia w dostawie, chyba że strony w Umowie jednoznacznie wskazały, iż termin
dostawy jest terminem nieprzekraczalnym.
7.2
Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania dostawy partiami, chyba że strony postanowią
inaczej na piśmie. Okres, w którym może być dokonana dostawa partiami i ilość Towaru
dostarczanego w każdej partii będą ustalane według uznania Sprzedającego.
7.3
W przypadku, gdy Towar zgodnie z Umową ma być dostarczany partiami, każda dostawa
będzie stanowić odrębną umowę (w której mają zastosowanie niniejszej Warunki (mutatis
mutandis)) i niedostarczenie przez Sprzedającego jednej lub więcej partii dostaw lub
jakiekolwiek roszczenie ze strony Kupującego w odniesieniu do jednej lub więcej partii
dostaw nie będzie stanowić podstawy dla Kupującego do odrzucenia całości niniejszej
Umowy.
7.4
W przypadku gdy Umowa przewiduje dostawy partiami w niesprecyzowanych odstępach
czasu, Kupujący zamówi dostawy wszystkich towarów i dokona odbioru wszystkich dostaw w
okresie (3) miesięcy od daty pierwszej dostawy lub daty dostępności, w zależności co nastąpi
wcześniej. Jeśli Kupujący nie zamówi w ten sposób Towarów lub nie przyjmie wszystkich
takich dostaw w terminie, Sprzedający staje się uprawniony do wystawienia faktury na pełne
saldo cen pozostałych towarów, które pozostały do zamówienia i dostarczenia, a których
koszt niezwłocznie stanie się wymagalny.
7.5
W przypadku gdy Umowa przewiduje dostawę partiami w ustalonych terminach lub
odstępach czasu, Kupujący będzie zobowiązany do odbioru dostaw w określonych terminach.
W przypadku, gdy Kupujący odmawia lub nie jest w stanie zaakceptować którejkolwiek z
takich dostaw, Sprzedający będzie mieć prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie
niezrealizowanych dostaw oraz dochodzenia od Kupującego odszkodowania.
7.6
Dostawa nastąpi w opakowaniach odpowiednich dla dostawy towarów. Dostawa mniejszej
lub większej niż przewidywana ilości towarów lub dołączenie do dostawy towarów, nie
wyszczególnionych w Umowie nie uprawnia Kupującego do odrzucenia dostarczonych
Towarów.
7.7
Bez względu na wszelkie wyraźne uzgodnienia co do daty dostawy, Sprzedający będzie miał
prawo do przełożenia lub anulowania dostawy w całości lub części, gdy nastąpi opóźnienie
lub przeszkoda w wyprodukowaniu lub pozyskaniu jakiegokolwiek Towaru lub materiałów lub

7.8

części lub usług z nimi związanych, lub w dokonaniu dostawy Towaru na skutek strajków,
blokad, sporów handlowych lub pracowniczych, lub z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej
poza rozsądną kontrolą Sprzedającego. W trakcie któregokolwiek z powyższych zdarzeń i
okoliczności obowiązki Sprzedającego zostaną zawieszone dopóki takie zdarzenia ustaną lub
dopóki Sprzedający nie anuluje dostawy, a Sprzedający nie będzie zobowiązany do uzyskania
z innego źródła na rynku towaru, który zastąpi lub umożliwi mu produkcję Towaru, którego
dostawę przełożono lub anulowano na skutek którychkolwiek z powyższych zdarzeń. W
przypadku anulowania, Sprzedający otrzyma płatność proporcjonalną do Towaru
dostarczonego lub pracy wykonanej do momentu anulowania.
Jeśli Kupujący nie przyjmie dostawy Towarów lub nie daje Sprzedającemu odpowiednich
instrukcji w terminie określonym dla dostawy (z przyczyn innych niż te, które są poza kontrolą
Kupującego lub wynikają z winy Sprzedającego), to bez uszczerbku dla wszelkich innych praw
lub środków prawnych dostępnych dla Sprzedawcy (w tym jego prawa do zapłaty)
Sprzedający może:
(i)
składować Towar aż do rzeczywistej realizacji dostawy i obciążyć Kupującego
uzasadnionymi kosztami (w tym kosztami z tytułu ubezpieczenia) za składowanie;
oraz
(ii)
sprzedać Towar po najlepszej oraz łatwo dostępnej cenie i (po odliczeniu wszelkich
uzasadnionych kosztów składowania i sprzedaży) przekazać na konto Kupującego
kwotę nadwyżki względem ceny wynikającej z Umowy lub obciążyć Kupującego
powstałym niedoborem względem ceny wynikającej z Umowy.
Kupujący zabezpiecza Sprzedającego w całości przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami i
wydatkami poniesionymi przez Sprzedającego z tytułu nieprzyjęcia dostawy przez Kupującego
lub Kupujący przekazał odpowiednie instrukcje dotyczące dostawy w zakresie, który zdaniem
Sprzedającego nie pokrywa strat, szkód, opłat i kosztów za pomocą dokonanych płatności lub
kwot uzyskanych na mocy (i) i (ii) powyżej.

8.

OBOWIĄZKI I ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO DOTYCZĄCE DOSTAWY
8.1
Kupujący:(i)
Przeprowadzi dokładną kontrolę Towarów podczas przyjęcia dostawy, oraz
(ii)
W ciągu 14 dni od dostawy powiadomi Sprzedającego i agenta Sprzedającego o
jakichkolwiek brakach w ilości lub opisie dostarczonych Towarów lub, że były one
zmieszane z innymi towarami, które nie były ujęte w Umowie lub o jakichkolwiek
uszkodzeniach Towarów ujawnionych w czasie kontroli lub które powinny zostać
ujawnione w drodze kontroli i nie powstały po przyjęciu dostawy.
8.2
Brak powiadomienia zgodnie z pkt (ii) warunku 8.1, które Kupującemu powinna umożliwić
kontrola na mocy (i) powyżej, będzie stanowić zrzeczenie się przez Kupującego wszystkich
roszczeń opartych na lub odnoszących się do faktów, które takie kontrole powinny ujawnić.

9.

RYZYKO
9.1
Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Kupującego:(i)
W przypadku Towarów, które mają być dostarczone do siedziby Sprzedającego, w
chwili, gdy sprzedawca powiadomi Kupującego, że Towary są gotowe do odbioru: lub
(ii)
W przypadku Towarów, które mają być dostarczone w miejsce inne niż siedziba
Sprzedającego, w chwili dostawy (poza sytuacją, w której Towary sprzedawane są na
warunkach FOB) lub gdy Kupujący błędnie nie przyjmie dostawy Towarów w czasie,
kiedy Sprzedający zgłosił dostawę towaru.
Dostawa do przewoźnika lub jakiejkolwiek osoby, firmy lub spółki reprezentującej
Kupującego stanowi dostawę do Kupującego.

9.2

10.

Jeżeli Towary są sprzedawane na warunkach FOB, wszelkie ryzyko uszkodzenia lub strat
podczas transportu przechodzi na Kupującego, w chwili, kiedy Towary zostają umieszczone na
pokładzie statku i o czym Sprzedający nie ma obowiązku przesłania Kupującemu
zawiadomienia

TYTUŁ WŁASNOŚCI DO TOWARU
10.1 Tytuł własności do Towaru pozostaje u Sprzedającego do momentu otrzymania przez
Sprzedającego pełnej kwoty płatności
10.1.1 za Towar;
10.1.2 za wszelki towar zamówiony przez lub dostarczony do Kupującego; oraz
10.1.3 za wszelkie środki pieniężne należne od Kupującego dla Sprzedającego z jakiegokolwiek
tytułu.
10.2 Do czasu, aż prawo własności do Towaru przejdzie na Kupującego, Kupujący posiada Towary
jak agent powierniczy i depozytariusz Sprzedającego i przechowuje Towary oddzielne i jako
niezmieszane z towarami Kupującego i osób trzecich. Kupujący odpowiednio przechowuje,
chroni, ubezpiecza i oznacza Towary jako należące do Sprzedającego. Do tego momentu,
Kupujący będzie uprawniony do odsprzedaży lub wykorzystywania Towarów w toku zwykłej
działalności gospodarczej. Kupujący rozlicza się ze Sprzedającym z przychodów ze sprzedaży
Towarów, zarówno materialnych, jak i niematerialnych, w tym z wpływów z ubezpieczeń, i
trzymać wszystkie wspomniane dochody oddzielne od wszelkich środków pieniężnych lub
praw własności należących do Kupującego oraz osób trzecich, a w przypadku wpływów
materialnych, powinny być one odpowiednio przechowywane, chronione i ubezpieczone.
10.3 Jeżeli:10.3.1 przeciwko Kupującemu wszczęto postepowanie egzekucyjne lub dokonano zajęcia sądowego
Towarów lub jakiegokolwiek jego majątku:
10.3.2 wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości Kupującego; lub
10.3.3 Kupujący przechodzi w stan likwidacji dobrowolnej lub przymusowej (z wyjątkiem likwidacji
jedynie dla celów reorganizacji); lub
10.3.4 Kupujący zawiera układ z wierzycielami, lub
10.3.5 ustanowiono zarządcę lub syndyka majątku Kupującego; lub
10.3.6 Kupujący zastawia Towary będące własnością Sprzedającego lub pobiera za nie jakiekolwiek
opłaty w celu zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiązań; lub
10.3.7 Kupujący otrzymuje od Sprzedającego pisemne wezwanie do zapłaty zaległych kwot
należnych Sprzedającemu; następnie otrzymana przez Kupującego zgoda Sprzedającego na
działania wynikające z Warunku 10.2 niezwłocznie wygasa i zostaje uznana za rozwiązaną, a
Kupujący nie może następnie sprzedać ani wykorzystywać Towarów lub wszelkich innych
dóbr należących do Sprzedającego, chyba że posiada na to pisemną zgodę Sprzedającego,
dopóki Sprzedający nie zostanie w całości spłacony zgodnie z warunkiem 10.1
10.4 Kupujący zapewnia, że w przypadku każdej ponownej sprzedaży Towaru zgodnie z
Warunkiem 10.2 Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym i jego nabywcą zawiera klauzulę
zastrzeżenia własności, która będzie miała taki sam skutek dla Kupującego jak warunek 10.1
ma dla Sprzedającego
10.5 Do czasu przejścia prawa własności do Towaru na Kupującego (i pod warunkiem że Towary
nadal istnieją i nie zostały odsprzedane) Sprzedający jest uprawniony w każdym momencie
żądać od Kupującego dostarczenia Towarów do Sprzedającego, a jeśli Kupujący nie spełnia
tych żądań, Sprzedający jest uprawniony do niezwłocznego wejścia na teren wszelkich
obiektów należących do Kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, na którym
przechowywane są Towary i do ich odebrania.

11.

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
11.1 Z zastrzeżeniem warunków określonych w Warunkach 11, Sprzedający gwarantuje
Kupującemu, że w momencie dostawy Towary będą zgodne z ich specyfikacją, z
zastrzeżeniem pkt. 3 nin. warunków.
11.2 Gwarancji w powyższym Warunku 11.1 udziela Sprzedający zgodnie z następującymi
warunkami:(i)
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne wady jakościowe lub stan
Towaru, ani za niespełnianie przez Towar specyfikacji, jeśli roszczenie Kupującego nie
zostanie przekazane Sprzedającemu w terminie dacie wskazanym w pkt. 8.1;
(ii)
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne wady w Towarze
wynikające z rysunku lub specyfikacji dostarczonych przez Kupującego;
(iii)
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne wady wynikające z
normalnego zużycia, celowego niszczenia, zaniedbania, nieprawidłowego użycia oraz
zmiany lub naprawy Towaru bez zgody Sprzedającego;
(iv)
Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności w ramach takiej gwarancji (ani
żadnej innej gwarancji, ani warunku), jeśli całkowita cena za Towar nie zostanie
zapłacona w terminie;
(v)
powyższa gwarancja nie obejmuje części, materiałów ani sprzętu, które nie zostały
wyprodukowane przez Sprzedającego, i w ich zakresie Kupujący będzie jedynie miał
prawa gwarancyjne udzielone Sprzedającemu przez takiego producenta.
11.3 Wszelkie warunki gwarancji lub inne postanowienia narzucone przez prawo, są wyłączone w
najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z zastrzeżeniem warunków wyraźnie
określonych w niniejszych postanowieniach Umowy.
11.4 W sytuacji prawnie ważnego roszczenia wobec jakichkolwiek towarów lub ich części na
podstawie jakiejkolwiek wady pod względem jakości lub stanu Towarów lub ich części lub
pod względem niezgodności ze specyfikacją lub realizacją, o których powiadomiono
Sprzedającego zgodnie z niniejszymi Warunkami, Sprzedający jest uprawniony do
nieodpłatnej naprawy lub wymiany Towarów (lub ich części) lub, według uznania
Sprzedającego, zwróci Kupującemu cenę Towarów (lub proporcjonalną część ceny), jednakże
Sprzedający nie ponosi dalszej odpowiedzialności względem Kupującego.
11.5 Z wyjątkiem śmierci lub uszkodzenia ciała spowodowanego zaniedbaniem ze strony
Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu
jakichkolwiek oświadczeń, ani dorozumianej gwarancji, warunku lub innego postanowienia
lub jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na mocy wyraźnych
postanowień Umowy, za pośrednie straty lub szkody (za utratę zysku lub z innego powodu),
koszty, wydatki lub inne roszczenia o odszkodowanie wynikowe (spowodowana
zaniedbaniem Sprzedającego, jego pracowników, agentów lub innych powiązanych osób),
które wynikają z lub pojawiają się w związku z dostawą Towarów lub podczas ich użytkowania
lub odsprzedaży przez Kupującego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w
niniejszych Warunkach
11.6. Wyłącza się uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12.

ZNAKI HANDLOWE, PATENTY I INNE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
12.1 W przypadku jakiegokolwiek roszczenia przeciwko Kupującemu twierdzącego, że Towar
narusza jakiekolwiek prawa patentowe, zastrzeżone wzory, prawa autorskie i inne prawa
własności przemysłowej innych osób, wtedy:
(i)
Kupujący przekaże Sprzedającemu pełne szczegóły, oraz

(ii)

12.2

Sprzedający oraz jego dostawcy i ewentualni licencjodawcy będą móc na swój własny
koszt prowadzić wszelkie negocjacje i/lub spory sądowe w odniesieniu do nich i (w
razie konieczności) w imieniu Kupującego; oraz
(iii)
za wyjątkiem prawomocnego wyroku, Kupujący nie będzie płacić, ani akceptować
żadnych takich roszczeń ani poddawać się żadnemu postępowaniu bez zgody
Sprzedającego (którego Sprzedający nie może bezzasadnie wstrzymywać ani
odmawiać)
Jeśli, w wyniku takich negocjacji lub postępowania sądowego Kupujący nie będzie w stanie
wykorzystywać Towaru znacząco do celów, dla których został on zakupiony, Sprzedający (za
wyjątkiem przypadków, gdy ma zastosowanie poniższy Warunek 13) odbierze je i zwróci cenę
za nie, a taki zwrot będzie pełnym zaspokojeniem dla wszelkich roszczeń Kupującego wobec
Sprzedającego.
Kupujący zabezpieczy Sprzedającego przed wszelkimi sprawami, kosztami (w tym kosztami
obrony w postępowaniu sądowym), roszczeniami, postępowaniami i żądaniami w odniesieniu
do wszelkich naruszeń lub domniemanych naruszeń przez Sprzedającego praw patentowych,
zastrzeżonych wzorów, praw autorskich, praw projektowych i innych praw własności
przemysłowej, wynikających z przestrzegania przez Sprzedającego wszelkich szczególnych
instrukcji i poleceń i wymagań Kupującego odnoszących się do Towaru.

13.

GRUPA KAPITAŁOWA SPRZEDAJĄCEGO
Sprzedający należy do grupy spółek, których spółką dominującą jest LINPAC Senior Holdings Limited,
a zatem Sprzedający może wykonywać wszelkie swoje obowiązki lub egzekwować swoje prawa
samodzielnie lub za pośrednictwem innej spółki należącej do grupy, pod warunkiem, że każde
działanie lub jego zaniechanie uważa się za działanie lub zaniechanie działania ze strony
Sprzedającego.

14.

ZAWIADOMIENIA
Wszelkie powiadomienia dotyczące niniejszej Umowy muszą być sporządzane na piśmie i mogą być
doręczone osobiście, faksem lub priorytetowym listem poleconym i (z zastrzeżeniem, w każdym
przypadku, w celu udowodnienia, że takie zawiadomienie zostało właściwie zaadresowane i wysłane)
są uważane za doręczone lub zrealizowane, jeżeli dostarczone osobiście w momencie dostawy na
adres odpowiedniej strony, jeśli przekazane faksem w chwili transmisji (pod warunkiem przesłania
potwierdzenia zawiadomienia priorytetowym listem poleconym), a jeśli drogą pocztową po 48
godzinach od daty nadania.

15.

CESJA
Sprzedający ma swobodę w dokonywaniu cesji niniejszych Warunków Ogólnych i/lub Umowy, w
całości lub w części. Kupujący nie może dokonywać cesji niniejszych Warunków Ogólnych i/lub
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

16.

ZGODNOŚĆ
Kupujący niniejszym oświadcza i zapewnia Sprzedającego, że będzie cały czas gwarantuje, że on i jego
pracownicy, kontrahenci, agenci lub im podobni nie będą dopuszczać się czynów nieuczciwej
konkurencji. Kupujący przyznaje również, że niezależnie od wszelkich innych wyrównań za szkody, o
jakie Sprzedający może rościć prawa wobec Kupującego z tytułu naruszenia Artykułu 16, każde takie
naruszenie niezwłocznie uprawnia Sprzedającego do wypowiedzenia każdej umowy zawartej z
Kupującym bez dalszych zobowiązań lub zobowiązań wobec Kupującego.

17.

BRAK ZRZECZENIA SIĘ
Odstąpienie od wykonania prawa przez Sprzedającego w związku z naruszeniem Umowy przez
Kupującego będzie uważane za zrzeczenie się praw wynikających z wszelkich późniejszych naruszeń
tego samego lub innego postanowienia.

18.

PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsza Umowa (oraz niniejsze Warunki) została sporządzona, podlega i będzie interpretowana
zgodnie z prawem rzeczpospolitej Polskiej , a wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd powszechnych
właściwy dla Sprzedającego .

19.

NIEWAŻNOŚĆ
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (lub niniejszych warunków) zostanie uznane przez
organ właściwy za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, to innych postanowień niniejszej
Umowy , ani reszty przedmiotowych postanowień nie stosuje się.

