
Warunki sprzedaży i dostawy 
 
1) Zawarcie umowy 
Nasze oferty w zakresie ceny, ilości, podawanych rozmiarów, terminu dostawy i 
możliwości dostawy są niewiążące. Ustalenia ustne wymagają naszego pisemnego 
potwierdzenia. 
Niekorzystne informacje dotyczące reputacji i wypłacalności klienta, które dotrą do 
nas po zawarciu umowy, a także opóźnienia w płatności klienta i wszystkie inne 
istotne zmiany sytuacji nabywcy upoważniają nas do odstąpienia od umowy bez 
podania powodów. 
Niniejszym nie uznaje się ogólnych warunków handlowych i warunków zakupu 
zamawiającego. Nie są one dla nas obowiązujące również wtedy, jeśli nie 
odrzucimy ich ponownie podczas zawierania umowy. 
 
2) Terminy dostawy 
Umowa realizowana jest z zastrzeżeniem prawidłowości i terminowości dostaw do 
nas przez naszych dostawców. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia umowy, jeśli 
mimo odpowiedniej umowy zakupu z naszymi dostawcami, którą zawarliśmy przy 
zachowaniu wymaganych zasad staranności, nie otrzymamy w terminie przedmiotu 
dostawy lub nie otrzymamy go w ogóle. Klient zostanie niezwłocznie 
poinformowany o nieterminowej dostępności lub braku dostępności usługi. Jeśli 
klient słusznie nie będzie wtedy już zainteresowany usługą, niezwłocznie 
skorzystamy z prawa odstąpienia i niezwłocznie wykonamy dla klienta odpowiednią 
usługę zastępczą. 
Zamówienia zbiorcze mogą być realizowane tylko w ramach możliwości 
produkcyjnych. 
Zakłócenia pracy spowodowane strajkiem lub przerwą w pracy, brakiem energii lub 
surowców, brakiem personelu, siłą wyższą każdego rodzaju, działaniami 
urzędowymi oraz innymi podstawowymi zdarzeniami bądź nieprzewidzianymi 
wypadkami w naszym zakładzie lub u dostawcy materiałów wymaganych do naszej 
produkcji, zdejmują z nas obowiązek dalszej dostawy przez okres trwania przerwy, 
wykonania późniejszej dostawy oraz roszczeń odszkodowawczych wszelkiego 
rodzaju. 
 
3) Dostawy 
My dokonujemy wyboru drogi i rodzaju wysyłki. Jeśli uzgodniono dostawę bez 
opłat, pokrywamy koszty transportu tylko do wysokości stawki za transport kolejami 
niemieckimi. Wszystkie wysłane transporty odbywają się na ryzyko nabywcy, 
również wtedy, jeśli my ponosimy koszty dostawy. Nasz terminy dostawy 
traktowany jest jako zrealizowany, kiedy towar opuści nasz zakład lub jeden z 
naszych magazynów bądź zostanie przekazany firmie transportowej. 
Ubezpieczenie transportowe i inne ubezpieczenia zawiera nabywca. 
Minimalna wartość księgowa towaru produkowanego to 500 euro, towaru 
magazynowego 250 euro. Zastrzegamy sobie prawo wyprodukowania mniejszej 
ilości, również w przypadku odpowiedniej dopłaty. 
Obowiązują Międzynarodowe Reguły Handlu w aktualnej wersji.  
 
4) Zastrzeżenie własności 
Wszystkie dostarczane przez nas towary pozostają naszą własnością do czasu 
pełnego uregulowania naszych należności, w tym wyrównania salda na bieżącym 
rachunku bankowym. Żądanie zwrotu towarów dostarczonych z zastrzeżeniem 
własności nie oznacza jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli 
istnieje ryzyko dla dostawcy, nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego 
powiadomienia oraz pisemnego potwierdzenia prawa własności wobec podmiotów 
trzecich, jak i wobec nas. Nabywcy nie zezwala się na zastawianie lub 
przenoszenie własności towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności. 
Jeśli dostarczony towar jest powiązany z inną rzeczą ruchomą traktowaną jako 
rzecz główna w taki sposób, że należy ją traktować jako istotny element rzeczy 
głównej, to nabywca już teraz przekazuje nam wyłączne prawo własności do nowo 
powstałej rzeczy, jeśli wartość dostarczonego przez nas elementu jest wyższa niż 
połowa łącznej wartości powiązanej rzeczy. W przypadku wartości niższej niż 50 % 
nabywca przekazuje nam już teraz proporcjonalnie prawo współwłasności do 
nowej rzeczy. Nową rzecz przechowuje nabywca. 
Nabywca może odsprzedawać towar w ramach prawidłowo prowadzonej 
działalności gospodarczej. W przypadku odsprzedaży nabywca/podmiot 
odsprzedający od zawarcia umowy do całkowitego zaspokojenia wszystkich 
naszych należności wynikających z dostawy ceduje na nas należności wobec jego 
odbiorców, wraz z prawami dodatkowymi, wynikające dla niego w związku ze 
sprzedażą. Nabywca jest uprawniony do ściągnięcia należności również po cesji. 
Nasze upoważnienie do samodzielnego ściągnięcia należności pozostaje 
niezmienione. Na nasze żądanie sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania 
swoich odbiorców o cesji, przekazania nam informacji niezbędnych do realizacji 
naszych praw oraz do przekazania wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli 
wartość przekazanego nam zabezpieczenia przekracza nasze należności z 
dostawy łącznie o ponad 20 %, to na żądanie nabywcy jesteśmy zobowiązani do 
przeniesienia zwrotnego scedowanych należności w takim zakresie. 
Jeśli nabywca stanie się niewypłacalny, to od daty złożenia wniosku o upadłość 
ustalone zostaje odszkodowanie za używanie w wysokości obowiązującego na 
rynku najmu za wszystkie przedmioty, do których mamy prawo własności i/lub 
zabezpieczone prawo własności, a które znajdują się w posiadaniu nabywcy.  
 
5) Urządzenia produkcyjne 
Poniesione koszty urządzeń (np. udział w kosztach form) nie unieważnia naszego 
wyłącznego prawa do własności urządzeń (np. form). Ustalenia dodatkowe 
wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. 
 

 
6) Gwarancja 
Reklamacje należy zgłaszać do nas niezwłocznie w formie pisemnej, najpóźniej 
jednak w ciągu 8 dni po otrzymaniu towaru. Jako zgłoszenie terminowe traktuje się 
już przesłanie zgłoszenia wady, dostępność dla użytkownika nie ma znaczenia. Po 
upływie tego terminu towar traktowany jest jako przyjęty bez wad, chyba że jest to 
wada, której nie dało się zauważyć podczas sprawdzania. Jeśli taka wada wystąpi, 
to należy przekazać zgłoszenie o niej niezwłocznie po wykryciu, najpóźniej w ciągu 
8 dni po wykryciu wady, w przeciwnym razie towar jest traktowany jako 
zatwierdzony również w obliczu tej wady. Również w tym przypadku wystarczy 
terminowe przesłanie zgłoszenia wady, aby termin został dochowany. 
W przypadku uzasadnionych reklamacji doprowadzimy towar do stanu zgodnego z 
umową, według naszego wyboru poprzez naprawę lub wymianę. Tylko w 
przypadku całkowitego niepowodzenia doprowadzenia towaru do stanu zgodnego 
z umową nabywca ma prawo do zniżki lub odstąpienia od umowy. W przypadku 
niewielkich zaniedbań związanych ze zobowiązaniami nasza odpowiedzialność 
ogranicza się do przewidywalnej, typowej dla umowy średniej szkody 
bezpośredniej, w zależności od rodzaju towaru. Dotyczy to również niewielkich 
zaniedbań związanych ze zobowiązaniami naszych przedstawicieli ustawowych lub 
poddostawców. To ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń klienta na 
podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt lub w przypadku utraty 
życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia.  Roszczenia odszkodowawcze klienta z 
powodu wady przedawniają się po roku od dostarczenia towaru. Ta zasada nie 
obowiązuje, jeśli zarzucany jest nam podstęp. Ta zasada nie obowiązuje również 
wtedy, gdy można zarzucić nam ewidentną winę oraz w przypadku 
niedopuszczalnych obrażeń ciała i utraty zdrowia bądź w razie utraty życia przez 
klienta. Inne roszczenia, w szczególności wynikające ze szkód następczych, są 
wykluczone, chyba że nabywca udowodni nam poważne zaniedbanie lub zamiar. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie podanych specyficznych 
ciężarów. Zastrzegamy sobie prawo do odchyłek zgodnie z przepisami o 10 % w 
górę lub w dół. 
 
7) Warunki płatności 
Nasze ceny sprzedaży oraz wszystkie oferty, sprzedaż i obliczenia podane są w 
euro. Poszczególne podatki VAT oraz inne podatki specjalne, które nie są 
składnikiem ceny artykułu, są podawane oddzielnie. 
Płatności za nasze faktury należy wnosić z upustem 2 % w przypadku przedpłaty 
lub pobrania oraz płatności gotówkowej. Faktury datowane od 1. do 15. dnia 
miesiąca należy uregulować do końca tego samego miesiąca, a faktury datowane 
od 16. dnia do końca miesiąca należy uregulować do 15. dnia miesiąca po 
dostawie. 
Upust zostaje przyznany tylko pod warunkiem, że wszystkie zobowiązania 
płatności wynikające z wcześniejszych dostaw zostały całkowicie uregulowane. 
Za wszystkie dostawy, które są regulowane bez skorzystania z upustu, należy 
płacić kwoty netto, według następujących terminów płatności za faktury: od 1. do 
15. dnia miesiąca na koniec miesiąca następującego po dostawie oraz za dostawy 
od 16. dnia do końca miesiąca najpóźniej w 16. dniu drugiego miesiąca 
następującego po dostawie. 
W razie przekroczenia terminu płatności zastrzegamy sobie prawo od odsetek za 
zwłokę w wysokości 9% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej 
europejskiego banku centralnego. W przypadku wystąpienia zwłoki oprócz 
wymienionych terminów płatności obowiązuje § 286 ust. 3 KC. 
Płatności traktowane są jako dokonane dopiero wtedy, kiedy w pełni możemy 
dysponować kwotą. 
Wnoszenie czeków wymaga naszej zgody. Odsetki dyskontowe i wekslowe 
obciążają nabywcę. 
Niekorzystne informacje dotyczące reputacji i wypłacalności klienta, do których 
zalicza się również jego zwłoka w płatności oraz wszystkie inne istotne zmiany 
sytuacji nabywcy, uprawniają w każdej chwili do postawienia w stan wymagalności 
odroczonych kwot lub do żądania odpowiednich zabezpieczeń bez podania 
powodów. 
Wstrzymanie płatności lub rozliczanie przez nabywcę z powodu jakichkolwiek 
roszczeń wzajemnych nie jest dozwolone. Potrącenia wszelkiego rodzaju, które nie 
zostały jednoznacznie uzgodnione lub potwierdzone notami uznaniowymi, nie 
mogą być uznane. 
Płatności dla pracowników naszej firmy są prawomocne tylko wtedy, gdy posiadają 
upoważnienie do windykacji należności. 
W odniesieniu do poszczególnych premii rocznych od obrotu obowiązuje zasada, 
że staje się ona wymagalna dopiero po poinformowaniu i nie jest wypłacana ani 
przelewana przed 1 marca kolejnego roku. Rozliczenie przewidywanej premii 
rocznej od obrotu jako należności za dostawy lub inne roszczenia przez naszych 
odbiorców nie jest więc możliwe. Premia roczna od obrotu jest przyznawana tylko 
pod warunkiem, że odbiorca całkowicie uregulował swoje zobowiązania płatności 
wobec nas do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Ponadto 
zastrzegamy sobie prawo do zmiany stopniowania i okresów rozliczeń, jeśli będzie 
to konieczne z powodu szczególnych okoliczności. 
 
8) Miejsce wykonania i właściwość sądu 
Miejscem wykonania dla dostawy jest dane miejsce wysyłki, a dla płatności 
Henstedt-Ulzburg. 
Właściwością sądu dla wszystkich roszczeń jest Norderstedt. 
 
9) Moc wiążąca umowy 
Umowa jest wiążąca w pozostałych częściach również w przypadku prawomocnej 
utraty ważności poszczególnych punktów. 
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