OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
WnD sp. z o.o. w Rąbieniu
na rynek polski i rynki CEE
§ I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane OWH) obowiązują we wszelkich
stosunkach umownych pomiędzy WnD sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, pod adresem: ul.
Sucha 1/3, Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 6793080935, zarejestrowaną w
Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000416020 z siedzibą w Rąbieniu, której
akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy KRS (dalej zwaną Producentem) i jej Klientami. Ewentualne
inne ustalenia umowne, uzupełniające lub uchylające postanowienia niniejszych OWH,
obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną one wyraźnie pisemnie zaakceptowane lub
potwierdzone przez Producenta, w tym w ramach danego zamówienia lub potwierdzenia
warunków zamówienia. Każde zamówienie złożone przez Klienta pociąga za sobą z mocy
prawa bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na całość niniejszych OWH.
2. Niniejsze OWH nie znajdują zastosowania do osób fizycznych dokonujących czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej
zwanych Konsumentami).
3. Odsprzedaż towarów przez Klienta na rzecz dalszych nabywców towarów Producenta
następuje na podstawie warunków indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Klientem a
dalszym nabywcą towarów z poszanowaniem przez Klienta niniejszych OWH.
4. Niniejsze OWH dotyczą dostawy następujących towarów Producenta:
a. Okna,
b. Drzwi balkonowe, HST, Slide Plus, PSK,
c. Drzwi zewnętrzne,
d. Akcesoria okienne, w tym, szyby, klamki, łączniki, poszerzenia, panele dekoracyjne
PVC,
e. Dodatki okienne, w tym, nawiewniki.
§ II. Cenniki, oferty, katalogi, specyfikacje.
1. Wszelkie cenniki i warunki dostawy, udostępniane Klientom przez Producenta w formacie
pdf na adres e-mail, lub znajdujące się w katalogach i ofertach handlowych, stanowią
wyłącznie informację orientacyjną i nie mogą być traktowane jako wola zawarcia umowy
przez Producenta i jako takie nie są wiążące dla Producenta. Stanowią one jedynie
zaproszenie do rokowań. Dla Stron wiążące są wyłącznie ceny i warunki dostawy podane
w potwierdzeniu warunków zamówienia.
2. Wszelkie wizerunki towarów zamieszczone na stronie internetowej Producenta, w
katalogach, prospektach, ogłoszeniach, rysunkach, cennikach lub w materiałach
promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny, nie określają właściwości
zamówionych towarów i nie mogą być podstawą roszczeń Klienta.
§ III. Zamówienia.
1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem faksu lub e-maila.
2. Każde zamówienie powinno zawierać:
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a. dane wyczerpująco, precyzyjnie i jednoznacznie określające przedmiot zamówienia wg
przedstawionej oferty handlowej lub aktualnego katalogu lub cennika Producenta.
Przedmiot zamówienia musi spełniać kryteria technologii produkcji stosowane przez
Producenta. Kryteria te zawarte są w „Katalogu Produktu”,
b.w przypadku zamówienia towarów o nietypowej konstrukcji, która wymaga wykonania
towaru wg określonego szablonu – Klient zobowiązany jest dostarczyć Producentowi
szablon odzwierciedlający rzeczywiste kształty i wymiary zamawianej konstrukcji.
Szablon powinien być wycięty przez Klienta ze sztywnego materiału np. z kartonu,
zgodnie z rzeczywistymi kształtami i wymiarami zamawianej konstrukcji. W żadnym
wypadku Producent nie wycina szablonów.
Złożenie zamówienia za pośrednictwem faksu lub e-maila odbywa się poprzez przesłanie
zamówienia, które powinno:
a. być sporządzone w przejrzysty i czytelny sposób,
b. w przypadku pierwszego zamówienia składanego przez Klienta - zawierać dokładną
nazwę, adres, NIP, numer telefonu i faksu, adres e-mail, nazwisko oraz miejsce i adres
dostawy. Adresem dostawy jest adres punktu sprzedaży Klienta lub – w szczególnych
przypadkach – inny adres uzgodniony z Producentem i wskazany w zamówieniu jako
adres dostawy (zwany dalej Miejscem Dostawy),
c. w przypadku kolejnych zamówień składanych przez tego samego Klienta - zawierać
dokładną nazwę oraz miejsce i adres dostawy, jeśli jest inny od tego wskazanego w
poprzednich zamówieniach,
d. zostać opatrzone podpisem osoby upoważnionej przez Klienta do składania zamówień
w jego imieniu.
Zamówienia złożone przez Klienta są ostateczne dopiero z chwilą otrzymania przez Klienta
od Producenta potwierdzenia warunków zamówienia. Potwierdzenie warunków
zamówienia może zostać przesłane przez Producenta za pośrednictwem e-maila lub faksu.
Przesłanie przez Producenta potwierdzenia warunków zamówienia Klientowi jest
równoznaczne ze zgodnością złożonego zamówienia z przedstawionymi wyżej warunkami
składania zamówień.
Wszelkie maszynowe lub odręczne jednostronne dopiski lub adnotacje dokonane przez
Klienta na zamówieniu lub potwierdzeniu warunków zamówienia otrzymanym od
Producenta są niewiążące dla Producenta i wymagają modyfikacji złożonego zamówienia
przez Klienta i przesłania tak zmodyfikowanego zamówienia do Producenta w celu
potwierdzenia warunków zamówienia przez Producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego
przez Klienta, bez podania przyczyn, w szczególności w razie wątpliwości co do
wypłacalności Klienta lub błędów w treści zamówienia lub gdy realizacja zamówienia
wykracza poza możliwości technologiczne wykonania przez Producenta zamawianej
konstrukcji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odmowy przyjęcia
zamówienia do realizacji, nawet w przypadku, gdy odmowa nastąpiła po powstaniu
zobowiązania Klienta w przedmiocie odsprzedaży towaru Producenta dalszemu nabywcy
takich towarów.
W przypadku odmowy realizacji zamówienia, Producent nie prześle Klientowi
potwierdzenia warunków zamówienia wg zasad określonych w ust. 4 powyżej.
Producent może zażądać od Klienta ponownego złożenia zamówienia lub modyfikacji
danego zamówienia (drogą faksową lub elektroniczną), rzeczone żądanie może być
przedstawione Klientowi w rozmowie telefonicznej.
W przypadku konieczności ponownego złożenia lub modyfikacji zamówienia za datę
złożenia zamówienia przyjmuję się datę ponownego złożenia zamówienia lub datę złożenia

zmodyfikowanego zamówienia. Do ponownego złożenia zamówienia oraz modyfikacji
zamówienia postanowienia ust. 1-8 powyżej stosuje się odpowiednio.
10. Klient nie może w żadnym razie zgłaszać żadnych zmian w zamówieniu po otrzymaniu od
Producenta potwierdzenia warunków zamówienia, w szczególności zmian dotyczących
rodzaju, koloru, ilości, wymiarów lub kształtu zamówionych towarów. W wyjątkowych
sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Producentem warunków zmian w
zamówieniu, Producent może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w takim zamówieniu.
11. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia po przesłaniu przez Producenta do
Klienta potwierdzenia warunków zamówienia lub po przesłaniu przez Producenta do
Klienta potwierdzenia warunków zamówienia i po wpłacie przez Klienta zaliczki na poczet
złożonego zamówienia, Producent uprawniony jest do naliczenia Klientowi kary umownej
w wysokości kosztów poniesionych przez Producenta tytułem rozpoczęcia produkcji lub
wyprodukowania towarów objętych złożonym zamówieniem lub ewentualnych powstałych
kosztów ich magazynowania. Postanowienia § V ust. 6 stosuje się odpowiednio do
zaległości z tytułu kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim. Miarodajną dla
ustalenia terminu rezygnacji przez Klienta z zamówienia, jest data wpływu do Producenta
oświadczenia Klienta o rezygnacji z zamówienia.
12. Uznaje się, iż Klient zrezygnował z zamówienia, także w przypadku gdy opóźnienie w
zapłacie zaliczki, po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia warunków zamówienia od
Producenta, przekracza termin sześćdziesięciu (60) dni. W takim przypadku Producentowi
przysługuje prawo do dokonania sprzedaży wyprodukowanego towaru i zaliczenia
uzyskanej w ten sposób ceny sprzedaży na poczet należności z tytułu wyprodukowania i
magazynowania towaru oraz ewentualnych odsetek maksymalnych za opóźnienie,
naliczonych zgodnie z przepisami prawa właściwego, o których mowa w § V ust. 6b
poniżej, po tym jak pisemne wezwanie Klienta do zapłaty zaliczki w dodatkowym
siedmiodniowym terminie od daty doręczenia przedmiotowego wezwania, skierowane do
Klienta nie przyniosło skutku.
13. Producent nie gwarantuje, iż surowce używane do produkcji danych towarów będą miały
ten sam kolor w przypadku powtarzających się zamówień Klienta na dany towar.
14. Odpowiedzialność za sprawdzenie treści złożonego zamówienia oraz treści potwierdzenia
warunków zamówienia ze złożonym zamówieniem lub indywidualnymi ustaleniami Stron,
a także za poprawność wyceny i pomiarów, ponosi wyłącznie Klient.
§ IV. Ceny.
1. Ceny towarów ustalane są na podstawie cennika obowiązującego u Producenta w dniu
złożenia zamówienia przez Klienta. Koszty przewozu towarów do Miejsca Dostawy, a
także koszty ubezpieczenia towarów w transporcie uwzględnione są w cenach towarów.
2. Ceny towarów wynikające z cennika obowiązującego u Producenta w dniu złożenia
zamówienia przez Klienta mogą być pomniejszone o wartość rabatu podstawowego, o
którym mowa w ust. 3 poniżej oraz, ewentualnie, o wartość innych rabatów, tj. rabatu
dealerskiego, rabatu okresowego/promocyjnego obowiązującego w dniu złożenia
zamówienia, rabatu specjalnego za wielkość zamówienia oraz rabatu za skonto. Rabaty, o
których mowa w niniejszym ustępie, są udzielane w kolejności wskazanej w zdaniu
poprzednim. Rabaty, o których mowa powyżej, nie podlegają zsumowaniu.
3. Rabat podstawowy jest upustem od cen detalicznych Producenta. W przypadku udzielenia
przez Producenta rabatu podstawowego Klientowi, wysokość rabatu będzie określona przez
Producenta w potwierdzeniu warunków zamówienia.
4. Rabat okresowy/promocyjny obowiązujący w dniu złożenia zamówienia udzielany jest
Klientom na tych samych zasadach. Rabat okresowy/promocyjny może w szczególności

dotyczyć organizowanej przez Producenta promocji okresowej (np. świątecznej) lub
przedmiotowej (np. określonego wzoru profili).
5. Producent może udzielić Klientowi rabatu specjalnego za wielkość zamówienia. W
przypadku udzielenia przez Producenta rabatu specjalnego Klientowi, wysokość rabatu
będzie określona przez Producenta w potwierdzeniu warunków zamówienia.
6. Producent może udzielić Klientowi procentowego rabatu z tytułu zapłaty całej ceny towaru
w terminie określonym w § V ust. 1 poniżej w ustalonej przez Producenta wysokości,
liczonej ceny netto towaru (rabat za skonto).
7. Ceny towarów wynikające z cennika Producenta są cenami netto i zostaną powiększone o
podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
§ V. Warunki płatności.
1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za każde potwierdzone przez Producenta
zamówienie, w wysokości 100% wartości zamówienia i w terminie 7 dniu od daty
przesłania przez Producenta potwierdzeniu warunków zamówienia. Producent zastrzega
sobie prawo do rozpoczęcia realizacji zamówienia, w tym rozpoczęcia produkcji
zamówionych towarów, po zapłacie kwoty w wysokości 100% wartości zamówienia.
2. Wszelkie płatności winny być dokonywane przez Klienta na rachunek bankowy Producenta
wskazany na fakturze VAT, ze wskazaniem tytułu płatności, w tym w szczególności
numeru zamówienia.
3. Za datę zapłaty w rozumieniu niniejszych OWH uważa się datę wpływu środków
finansowych na rachunek bankowy Producenta.
4. Szczególne warunki płatności, inne niż podane powyżej, mogą zostać ustalone przez Strony
przy złożeniu zamówienia przez Klienta. Niezależnie jednak od wcześniej uzgodnionych
przez Strony szczególnych warunków płatności, Producent może w każdym czasie
uzależnić wydanie towaru od uprzedniej zapłaty całej ceny towaru, jeżeli zdaniem
Producenta nastąpiło pogorszenie sytuacji finansowej Klienta (na co wskazuje w
szczególności opóźnienie w wykonywaniu przez Klienta jego dotychczasowych
zobowiązań pieniężnych) lub zapłata ceny towaru staje się zdaniem Producenta z innych
przyczyn zagrożona.
5. Do powstania zobowiązania po stronie Producenta do zrealizowania danego zamówienia
dochodzi każdorazowo z chwilą łącznego spełnienia niżej wymienionych warunków, z
zastrzeżeniem ust. 6a poniżej:
a. złożenia przez Klienta zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w § III ust. 1 - 3
powyżej,
b.spełnienia przez Klienta zobowiązań finansowych, o których mowa w ust. 1 powyżej,
c. przesłania przez Producenta do Klienta potwierdzenia warunków zamówienia.
6. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności na
rzecz Producenta:
a. Producent – niezależnie od postanowień ust. 1 i ust. 5 powyżej - nie jest zobowiązany do
realizacji żadnych zamówień złożonych przez takiego Klienta, nawet, jeżeli zostały już
potwierdzone przez Producenta, a kwota zapłacona przez Klienta za takie
niezrealizowane zamówienia zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na wszelkie
zaległe należności, pomimo wskazania przez Klienta, na poczet którego zamówienia
wpłacana jest zaliczka, zaś pozostała kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy,
oraz
b.Producent uprawniony jest do naliczenia Klientowi odsetek za opóźnienie, zgodnie z
przepisami prawa właściwego, w wysokości nie mniejszej niż ich maksymalna wysokość
w stosunku rocznym, dopuszczona przez właściwe prawo, powiększonych o ryczałtową

karę umowną w wysokości czterdziestu (40) euro tytułem kosztów odzyskiwania
należności, bez uszczerbku dla wszelkich innych działań prawnych, które Producent
może podjąć wobec Klienta. Wysokość naliczonych do zapłaty przez Klienta odsetek
maksymalnych za opóźnienie będzie dokumentowana notą księgową wystawioną przez
Producenta.
7. Klient oświadcza, że upoważnia Producenta do wystawiania faktur VAT bez swojego
podpisu.
§ VI. Dostawa towaru.
1. Dostawa towaru realizowana jest na warunkach wskazanych w danym potwierdzeniu
warunków zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w potwierdzeniu warunków
zamówienia zastosowanie znajdują niniejsze OWH.
2. Dostawa towaru odbywać się będzie w terminie wskazanym w potwierdzeniu warunków
zamówienia. Producent zawiadomi jednak Klienta za pośrednictwem faksu lub e-maila o
zbliżającym się terminie dostawy towarów co najmniej na 2 dni przed nadejściem
ustalonego terminu dostawy.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, rodzi zobowiązanie Klienta do odbioru
zamówionych towarów w terminie dostawy.
4. Producent zobowiązany jest dostarczyć towary do Miejsca Dostawy. Po rozpoczęciu
realizacji transportu towarów przez Producenta, zmiana Miejsca Dostawy wskazanego w
potwierdzeniu warunków zamówienia jest niedopuszczalna, chyba że Producent wyrazi
zgodę na taką zmianę Miejsca Dostawy na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Dostawa towarów, o której mowa w niniejszym paragrafie, będzie się odbywała na
warunkach wskazanych w Incoterms 2010, wg reguły DAP (Delivered at Place) – w
przypadku, gdy Miejsce Dostawy znajduje się na terenie Unii Europejskiej, oraz wg reguły
DDP (Delivered Duty Paid) – w przypadku, gdy Miejsce Dostawy znajduje się poza
terenem Unii Europejskiej.
6. Za wykonanie dostawy towarów przez Producenta, Strony uznają postawienie przez
Producenta, w terminie wskazanym w potwierdzeniu warunków zamówienia, towarów do
dyspozycji Klienta w Miejscu Dostawy. Zrealizowanie dostawy towarów zgodnie z
niniejszym ustępem stanowi realizację zamówienia, o którym mowa w § III powyżej. Data
dostarczenia towarów do Klienta jest datą realizacji zamówienia i wykonania przez
Producenta obowiązku dostawy towarów zgodnie z potwierdzeniem warunków
zamówienia (dalej zwana Datą Dostawy).
7. Klient przejmuje odpowiedzialność za dostarczone towary w momencie postawienia
towarów do jego dyspozycji w Miejscu Dostawy.
8. Czytelny podpis obejmujący imię i nazwisko osoby odbierającej zamówione towary, tj.
Klienta lub osoby upoważnionej przez Klienta do odbioru towarów, złożony na dokumencie
wydania towarów, a także brak zastrzeżeń w odniesieniu do dostarczonych towarów, są
dowodami ich wydania zgodnie z przyjętym zamówieniem, jako kompletnych i w stanie
nieuszkodzonym. Domniemuje się, iż osoba odbierająca towar w Miejscu Dostawy w
imieniu Klienta jest upoważniona do takiego odbioru i podpisania dokumentów wydania
towarów.
9. W przypadku gdy Klient nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w terminie
dostawy, Producentowi przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i
niebezpieczeństwo Klienta oraz żądania od Klienta zapłaty kary umownej za przechowanie
towaru w wysokości 2% wartości netto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w
odbiorze towaru.

10. Jeśli opóźnienie w odbiorze zamówionego towaru przekracza termin czternastu (14) dni w
stosunku do Daty Dostawy, Producentowi przysługuje prawo do dokonania sprzedaży
towaru na koszt i niebezpieczeństwo Klienta, po tym jak pisemne wezwanie do odbioru
towaru przez Klienta w dodatkowym siedmiodniowym terminie od daty doręczenia
przedmiotowego wezwania, skierowane do Klienta nie przyniosło skutku. Po upływie
dodatkowego terminu wyznaczonego do odbioru zamówionego towaru, Producent
uprawniony jest do sprzedaży towaru i zaliczenia uzyskanej w ten sposób ceny sprzedaży
na poczet należności z tytułu magazynowania towaru oraz ewentualnej kary umownej
naliczonej za opóźnienia w odbiorze towaru, o której mowa w ust. 9 powyżej.
11. Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta
jest równoznaczny z rezygnacją Klienta z zamówienia. Postanowienia § III ust. 11 powyżej
stosuje się odpowiednio. Brak odbioru towaru przez Klienta nie zwalnia Klienta od
obowiązku zapłaty ceny towaru oraz ewentualnych kosztów dodatkowych, w tym kosztów
transportu/przewozu.
§ VII. Transport.
1. Transport towaru zapewnia Producent. Producent ponosi koszty przewozu towarów do
Miejsca Dostawy oraz koszty ubezpieczenia towarów w transporcie.
2. Rozładunek towaru zapewnia Klient.
3. W przypadku niemożliwości lub znacznego utrudnienia w transporcie towarów do Miejsca
Dostawy, wynikających w szczególności z zasad ruchu drogowego lub ukształtowania
terenu (zbyt wąski dojazd, zbyt stromy, itp.), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego
wyznaczenia innego Miejsca Dostawy, do którego odbywać się będzie transport towarów,
znajdującego się w promieniu 20km od pierwotnego Miejsca Dostawy wskazanego w
potwierdzeniu warunków zamówienia lub uzgodnionego z Producentem na mocy § VI ust.
4 powyżej. Nie wyznaczenie przez Klienta innego Miejsca Dostawy w w/w odległości w
sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z
zamówienia. Postanowienia § III ust. 11 powyżej stosuje się odpowiednio.
4. Klient, zobowiązany jest przy odbiorze towarów przestrzegać zasad odbioru i oceny
towarów wynikających z ogólnych przepisów prawa, a w przypadku obowiązywania w tym
zakresie wytycznych Producenta – zobowiązany jest przy odbiorze towarów przestrzegać
także wytycznych Producenta. W szczególności wszystkie zastrzeżenia co do zgodności
towaru z zamówieniem, jego kompletności oraz widocznych uszkodzeń, winny być spisane
w protokole w trakcie rozładunku towaru u Klienta, który to protokół niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru towarów, powinien zostać przesłany za
pośrednictwem faksu lub e-maila do Producenta. Naruszenie przedmiotowych przepisów
prawa lub wytycznych Producenta stanowi podstawę do nieuznania reklamacji przez
Producenta, w szczególności niedopełnienie czynności związanych ze sprawdzeniem
towarów przy ich odbiorze wskazanych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa lub
w/w wytycznych Producenta dotyczących zasad odbioru i oceny towarów, skutkować
będzie utratą uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów oraz utratą roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dostawy przez Producenta.
5. Zastrzeżenia do zgodności towaru z zamówieniem, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie
zwalniają Klienta z obowiązku zapłaty ceny towaru.
§ VIII. Zabezpieczenie.

Celem zabezpieczenia wszelkich należności Producenta przysługujących mu od Klienta, a
powstałych z tytułu realizacji zamówień składanych przez Klienta, Producent zastrzega sobie
prawo do:
a. zaliczenia wszelkich wpłaconych przez Klienta zaliczek lub cen towarów na poczet
dowolnej wymagalnej wierzytelności - także w przypadku wskazania przez Klienta, na
którą z wymagalnych wierzytelności została wpłacona zaliczka lub cena towarów,
b. dokonania ich przeniesienia na osoby trzecie, bez zgody Klienta,
c. wstrzymywania dostawy zamówionych towarów - do czasu całkowitego uregulowania
należności.
§ IX. Rękojmia. Gwarancja. Relacja z dalszymi nabywcami towarów.
1. Wyłączone zostają w całości uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi, o której mowa w
polskim Kodeksie Cywilnym.
2. Producent może udzielić Konsumentowi gwarancji jakości na wyprodukowany towar.
3. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jakości na wyprodukowany towar jest wydanie
Konsumentowi przez Producenta karty gwarancyjnej, która określa szczegółowe warunki
udzielonej gwarancji. W przypadku udzielenia gwarancji jakości na wyprodukowany towar,
karta gwarancyjna może być dołączana przez Producenta do danego towaru.
4. Klient ponosi wobec Producenta oraz wobec dalszych nabywców towarów Producenta
pełną odpowiedzialność z tytułu udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji niż gwarancja
udzielona przez Producenta.
5. W przypadku dalszej odsprzedaży towarów Producenta przez Klienta, Klient zobowiązany
jest do:
a. udzielania dalszym nabywcom towarów Producenta czytelnych, dokładnych pełnych i
rzetelnych informacji dotyczących pochodzenia oraz producenta odsprzedawanych przez
Klienta towarów. W przypadku wprowadzenia Klienta w błąd co do pochodzenia lub
producenta odsprzedawanych towarów, Klient ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność wobec dalszego nabywcy towaru z tego tytułu,
b.przedstawiania dalszym nabywcom towarów Producenta czytelnych, dokładnych
pełnych i rzetelnych informacji co do możliwości technicznych i eksploatacyjnych
towarów oraz zasad montażu towarów obowiązujących w Miejscu Dostawy, a także do
wydania wraz z zakupionym towarem wszelkich związanych z nim dokumentów, w tym
karty gwarancyjnej lub instrukcji, jeśli taka została załączona przez Producenta do
towaru,
c. w razie wykonywania przez Klienta montażu towaru – montażu towaru zgodnie z
instrukcją oraz z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi właściwymi ze
względu na miejsce montażu towaru, w tym do zamontowania wszystkich elementów
towaru w przypadku montażu polegającego na połączeniu towaru z budynkiem oraz do
niedokonywania modyfikacji poszczególnych elementów składowych towaru. W
przeciwnym wypadku Klient ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Producenta oraz
wobec dalszych nabywców towarów Producenta z tytułu szkody poniesionej przez
Producenta lub takiego nabywcę towaru na skutek w/w działania Klienta.
§ X. Siła wyższa.
1. Jeżeli Producent nie może dochować terminu dostawy z powodu wystąpienia
nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności, które mimo zachowania wymaganej w
danych okolicznościach należytej staranności nie mogły zostać odpowiednio wcześnie
usunięte albo których wystąpieniu nie można było zapobiec (np. awaria zakładu, strajk,

lokaut, sankcje i ingerencje urzędowe, opóźnienia w dostawach surowców, zakłócenia w
dostawach energii, wojny, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, dalej zwane Siłą Wyższą),
niewykonanie lub opóźnienie wykonania dostawy spowodowane zaistnieniem takich
okoliczności będzie uważane przez Strony za okoliczność nie powodującą
odpowiedzialności odszkodowawczej Producenta i stanowić będzie podstawę do zmiany
terminu dostawy o czas odpowiedni wobec okresu trwania Siły Wyższej.
2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Producent zobowiązany jest do bezzwłocznego
poinformowania Klienta o tym fakcie. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia realizację dostawy
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, Klient uprawniony jest do rezygnacji z zamówienia w
zakresie jeszcze nie zrealizowanym, bez skutku dla działań przeszłych i bez ponoszenia
jakichkolwiek dodatkowych kosztów finansowych. Rezygnacja przez Klienta z zamówienia
na skutek działania Siły Wyższej nie może jednak nastąpić przed bezskutecznym upływem
dodatkowego terminu dostawy, wyznaczonego Producentowi na piśmie listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru przez Klienta, z zagrożeniem, że po jego upływie Klient będzie
uprawniony do rezygnacji z zamówienia.
3. W razie rezygnacji przez Klienta z zamówienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1
powyżej, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dostawy lub zamówienia przez
Producenta.
§ XI. Odpowiedzialność odszkodowawcza.
1. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Producenta ograniczona jest do przypadków
naruszenia istotnych postanowień OWH, warunków dostawy lub potwierdzenia warunków
zamówienia i obejmuje wyłącznie działania/zaniechania noszące znamiona winy umyślnej
i/lub rażącego niedbalstwa.
2. Wyłączona jest odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność odszkodowawcza
obejmuje wyłącznie zwykłe, typowe, możliwe do przewidzenia w chwili potwierdzenia
warunków zamówienia przez Producenta i bezpośrednie następstwa zawinionych
działań/zaniechań i nie obejmuje tzw. szkód następczych oraz utraconych korzyści.
§ XII. Zmiany.
1. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w dowolnym czasie.
2. Zmiany OWH obowiązują od chwili ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, iż zamówienia
złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmiany OWH są realizowane stosownie do
postanowień OWH obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
§ XIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłącznie właściwym miejscowo sądem powołanym do rozstrzygania wszelkich sporów
związanych z istniejącymi pomiędzy Stronami stosunkami umownymi powstałymi na
podstawie niniejszych OWH, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Producenta.
2. Prawem właściwym w stosunkach umownych wynikających z niniejszych OWH jest prawo
polskie.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWH lub ustaleń odnoszących się do warunków
dostawy lub konkretnego zamówienia lub potwierdzenia warunków zamówienia jest lub
stanie się nieważne lub nieskuteczne, to skuteczność wszystkich innych postanowień lub
ustaleń zostaje nienaruszona.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWH, warunkach dostawy lub
potwierdzeniu warunków zamówienia, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
5. Niniejsze OWH zastępują i anulują wszelkie wiążące Strony, w zakresie w nich
uregulowanym, dotychczasowe umowy i porozumienia.
6. Niniejsze OWH zostały sporządzone w języku polskim, czeskim, słowackim i węgierskim.
Wszelkie ewentualne rozbieżności w interpretacji OWH pomiędzy poszczególnymi
wersjami językowymi, będą oceniane według polskiej wersji językowej.
7. Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 1 maja 2016 r.
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