Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWSiD)

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWSiD) określają zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów oraz świadczenia usług przez
BTH Elstar Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.
2. OWSiD, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, umów dostawy zawieranych z firmą BTH Elstar Sp. z o. o., oraz do umów o
świadczenie usług chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od postanowień niniejszych OWSiD wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Definicje stosowane w OWSiD:
- Zamówienie – przekazana przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oferta zakupu towarów złożona osobiście, listownie, kurierem,
faksem, lub e – mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT
oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
- Sprzedawca – BTH Elstar Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Ogólna 1G.
- Dostawa indywidualna – sprzedaż towaru, który nie znajduje się w ofercie BTH Elstar Sp. z o.o. w chwili złożenia zamówienia, który to towar
Sprzedawca musi pozyskać indywidualnie celem realizacji konkretnego zamówienia złożonego przez Kupującego.
- Kupujący – każda osoba prawna, fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała do BTH Elstar
Sp. z o.o. zamówienie na towary i usługi znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
- Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
- dzień roboczy - każdy dzień tygodnia poza sobota, niedzielą i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
4.OWSiD podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego, jako załącznik do umów. Treść OWSiD dostępna jest na stronie internetowej
www.elstar.com.pl. Akceptacja przez Kupującego związania stron OWSiD powinna nastąpić najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia.
Jeżeli Kupujący zaakceptował OWSiD przy pierwszym zamówieniu uważa się, że akceptuje związanie treścią OWSiD przy składaniu kolejnych
zamówień i zawieraniu umów ze Sprzedawcą.
5. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje niniejszych OWSiD, Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy. Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu
odpowiedni termin do akceptacji OWSiD i oczekiwać w tym terminie na zawarcie umowy na warunkach określonych treścią OWSiD.

§2. Oferta
Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez
Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i
wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany
zachodzące w branży technicznej.

§3. Zawarcie umowy
1.Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego w formie pisemnej (przy czym pojęcie to obejmuje również fax, mail) lub
ustnej.
2. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, a w przypadkach, gdy Sprzedawca nie potwierdzi
odrębnie na piśmie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta w dniu wysłania towaru do Kupującego lub jego bezpośredniego odbioru w
siedzibie Sprzedającego.
3. W przypadku towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienia handlowe Klienta (Dostawa indywidualna) umowa jest wiążąca tylko i
wyłącznie w momencie jego pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Wówczas Sprzedawca poda Kupującemu szacunkowy czas realizacji
zamówienia.
4. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją umowy sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w
zamówieniu, a także w razie uzyskania niekorzystnych informacji o Kupującym w szczególności potwierdzających brak jego zdolności płatniczych
lub kredytowych.
5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją części umowy, jeżeli po przyjęciu zamówienia okaże się, że spełnienie świadczenia przez
Zamawiającego jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, warunkując
spełnienie umowy przez siebie od dostarczenia przez Zamawiającego odpowiedniego zabezpieczenia jego zobowiązań.
6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków
anulowania zamówienia ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do
momentu anulowania zamówienia – nie większymi niż wartość zamówienia.
7. Anulowanie zamówienia dostawy indywidualnej jest niedopuszczalne. W tym przypadku Zamawiający ponosi wszelkie koszty poniesione przez
Sprzedawcę związane z dostawą towaru zamówionego przez Kupującego, a także koszty związane z przygotowaniem sprowadzenia
zamówionego towaru.
8. Jeżeli po przyjęciu zamówienia nastąpiła niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę wskutek siły wyższej, Kupującemu nie
przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych
mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne, nadzwyczajne warunki
atmosferyczne.

§ 4. Informacje o towarach
1. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, Sprzedawca zaś powinien, jeżeli to zawarto w umowie lub
Zamówieniu przedstawić atest na sprzedawany towar.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
3. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedającego wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów
reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane
przez obie strony.
4. Towar sprzedawany jest ilościowo wg właściwych jednostek sprzedaży (szt, mb, kg), wg właściwych określonych przez Sprzedawcę.

§ 5. Ceny
1. Ceny określone w ofercie wiążą Sprzedawcę w okresie podanym w ofercie. Jeżeli Sprzedawca nie określi okresu ważności oferty, to przyjmuje
się 7 – dniowy okres ważności cen.
2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
3. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń
oznacza, że odbiór towaru nastąpi przez Kupującego na jego koszt w siedzibie Sprzedawcy (lub jego oddziale).
4. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia związane np. z cięciem, szlifowaniem, polerowaniem, opłaty i podatki
obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np.
podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do
odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost
elementów cenotwórczych.
6. Udzielenie przez Sprzedawcę rabatu, upustu, bonifikaty itp. wymaga ustaleń na piśmie odnoszących się do konkretnego Kupującego i konkretnej
umowy.
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§ 6. Jakość
1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub zawartej umowie była
precyzyjna w stopniu umożliwiającym wykonanie umowy.
2. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony
w standardowym powszechnym wykonaniu jakościowym, bez odpowiedzialności za specjalne jego wymogi jakościowe.
3. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli
wymaganie takie zostanie wyraźnie zaznaczone w Zamówieniu lub umowie. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby dołączone dokumenty
dotyczyły faktycznie dostarczonego towaru.
4. Dostarczanie atestów i certyfikatów może podlegać opłacie i z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może nastąpić po dostarczeniu towaru. W
przypadkach przewidzianych prawem, Sprzedawca może samodzielnie wystawić atest, certyfikat deklarację zgodności lub inny dokument
potwierdzający jakość towaru.
5. Opłata za wydanie i dostarczenie atestu przez Sprzedawcę wynosi 5 złotych za każdy wydany atest lub certyfikat. W przypadku samodzielnego
pozyskiwania atestu przez Kupującego za pośrednictwem strony www.elstar.com.pl opłata nie jest pobierana.
6. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość i nie
ponosi odpowiedzialności w sytuacji błędnego podania danych technicznych w wymienionych dokumentach, chyba że dokumenty te zostały
wystawione przez Sprzedawcę.
7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczyć istnienia wad,
przewidzianych normami. Z tego względu, Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia
testom wymaganym przez normy lub prawo polskie.

§ 7. Dostawa, termin dostawy
1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W
przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących
Sprzedawcy praw.
2. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, Sprzedawca może udostępniać Kupującemu towar do odbioru częściami w ciągu określonego czasu, wskazując
Kupującemu na piśmie terminy i wielkości dostaw. Każda częściowa dostawa podlega dokumentowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności prawa podatkowego.
3. Kupujący wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy może zrezygnować z dostarczenia zamówionego mu towaru w całości lub części. W takim
przypadku Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z realizacją tego zamówienia.
4. W przypadku braku zapłaty należności za dostarczony towar, odsetek od nieterminowej zapłaty należności - z jakiegokolwiek tytułu,
przekroczenia ram kredytu kupieckiego przez Kupującego, Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia na rzecz Kupującego
do czasu dokonania stosownych płatności z wymienionych tytułów .
5. Termin dostawy ulega wydłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy tj. np. nieterminowa
dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody
transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory
materiałowe i surowcowe.
6. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu aranżowanymi przez Dostawcę
obowiązują następujące wzajemne uregulowania:
7.1. Kupujący zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony przestój u Kupującego
ponad 1 godzinę Sprzedawca może obciążyć go kosztami przestoju.
7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w § 5 pkt 5. W przypadku
wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.
8. Ryzyko utraty, zniszczenia, uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go Kupującemu lub upoważnionej do odbioru
towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
9. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawy towaru, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony
Kupującego, dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania
towaru.
10. Jeśli zwłoka w dostawie dotyczy towarów niestandardowych (Dostawa indywidualna), Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy
zwłoka trwała ponad 60 dni. Jeśli strona nie wykorzysta niezwłocznie swojego prawa do odstąpienia od umowy, termin dostawy wskazany w
przesłanym przez Sprzedawcę zawiadomieniu o opóźnieniu jest wiążącym strony nowym terminem dostawy.

§ 8. Odpowiedzialność za wady
1. Strony wyłączają stosowanie rękojmi w stosunkach między nimi, zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego z jakiegokolwiek tytułu
prawnego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym, natychmiast po jego otrzymaniu, pod
rygorem zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności za braki ilościowe i jakościowe.
4. Kupujący dokonuje badania towaru pod względem braków ilościowych w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub przewoźnika. W przypadku
braków ilościowych na dokumencie dostawy strony czynią odpowiednią pisemną adnotację i najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od dostawy
Kupujący zawiadamia pisemnie Sprzedawcę o brakach ilościowych. Nie wysłanie zawiadomienia przez Kupującego o wadzie ilościowej w ciągu
jednego dnia roboczego od dnia dostawy za pośrednictwem listu poleconego, faksu, poczty elektronicznej, zwolnią Sprzedawcę z
odpowiedzialności za braki ilościowe. Produkty odebrane przez Zamawiającego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad
jawnych oraz fizycznych. Zamawiający będzie miał obowiązek przyjęcia dostarczonych produktów, nawet w razie zauważenia drobnych wad, bez
uszczerbku dla roszczeń gwarancyjnych.
5. Kupujący zobowiązany jest do zgłaszania na piśmie jakichkolwiek reklamacji jakościowych w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia odbioru
towaru/usługi, pod rygorem zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności za braki jakościowe.
6. Reklamacja powinna określać rodzaj wady oraz identyfikować wadę.
7. Towar reklamowany przez Kupującego winien być dostępny do dyspozycji Sprzedawcy w formie możliwej do oględzin i badań do chwili
przesłania pisemnej informacji Sprzedawcy w przedmiocie zgłoszonej wady.
8. W przypadku uznania reklamacji Kupującego przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązuje się, według swojego wyboru, wymienić zakupiony
towar na wolny od wad lub wadę usunąć. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi niezwłocznie, o ile jest on dostępny w magazynach
Sprzedawcy. W przypadku nie dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 10 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przez Sprzedawcę,
Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w zakresie towaru wadliwego.
9. Jeżeli towar, co do którego Sprzedawca uznał reklamację, spełnia wymagania Kupującego ze względu na przeznaczenie towaru, Kupujący może
zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
10. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany, użyty lub przetworzony przez Kupującego.
11. Jeżeli z powodu wady towaru Kupujący odstępuje od umowy albo towar podlega wymianie na wolny od wad, Kupujący powinien zwrócić towar
do Sprzedawcy uzgadniając warunki zwrotu ze Sprzedawcą.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji użycia towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi
w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji
producenta.
12. Kupujący obowiązany jest bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu,
uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże
instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego
do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
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13. Zgłoszenie wad ilościowych, jakościowych towaru nie uprawnia Kupującego do czynienia żadnych potrąceń, wstrzymania dokonania płatności
za zrealizowane dostawy towaru.

§ 9. Odszkodowania
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej o charakterze pieniężnym względem Kupującego wynikającą z wad, chyba że są
one następstwem winy umyślnej Sprzedawcy.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego.
3. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych zastrzeżonych w umowie oraz w
OWSiD.
4. Kupujący jest bezwzględnie zobowiązany przestrzegać instrukcji dotyczących zakupionego towaru, dalszego jego przetwarzania (instrukcje
produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania
przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub
dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

§ 10. Zwrot towarów
1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy.
2. Zwrot towarów następuje jedynie na podstawie przekazanego przez Sprzedawcę, zaakceptowanego dokumentu zwrotu.
3. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone, prawidłowo opakowane oraz identyfikowalne.

§ 11. Warunki płatności
1. Faktury VAT wystawione przez Sprzedawcę płatne są w terminie wskazanym na fakturze, liczonym od daty ich wystawienia. Kupujący nie ma
prawa czynienia żadnych potrąceń, wstrzymania dokonania płatności za zrealizowane dostawy towaru
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, albo dzień zapłaty gotówką.
3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także do żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień, do przerwania
dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez
Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
4. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
5. W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji
umowy, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia.
6. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy indywidualnej zamówienie klienta, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości
brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
7. Realizacja dostawy indywidualnej uzależniana jest od dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedającego.
8. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze zamówionego towaru, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,2%
wartości brutto zamówionego ta nieodebranego towaru, za każdy dzień opóźnienia.
9. Sprzedawca może uzależnić zawarcie umów sprzedaży/dostawy/świadczenia usług przez Sprzedawcę od dokonania przedpłaty.
10. Należności Sprzedawcy są objęte ochroną ubezpieczeniową. Windykację należności prowadzi wyspecjalizowana firma windykacyjna. Kupujący
jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów ubezpieczenia należności i kosztów windykacji w razie podjęcia działań w związku z windykacją
należności.
11.Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda
przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
12. Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Zamawiającym lub w przypadku
nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych płatników lub w inny sposób
przyjęty u Sprzedawcy.

§12. Prawo do odstąpienia od umowy.
1.W przypadku zaistnienia nie przewidzianych wydarzeń, gdy te znacznie zmieniają ekonomiczne znaczenie lub treść świadczenia lub wywierają
znaczący wpływ na działalność Sprzedawcy, jak i w przypadku późniejszego ujawnienia się niemożności wykonania zobowiązania Strony
odpowiednio dostosują postanowienia umowy. Jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia nie będzie to zasadne, Sprzedawcy przysługuje prawo do
całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie, o którym mowa w pkt poprzedzającym nie daje Kupującemu podstaw do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie. Jeżeli Sprzedawca
chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie powiadomić Kupującego także i wtedy, jeżeli
najpierw uzgodniono z Kupującym przedłużenie terminu dostawy.

§ 11. Zastrzeżenie prawa własności
1. Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba, że strony ustalą odmiennie w formie pisemnej.
2. Kupujący do czasu zapłaty całej ceny nabycia/wynagrodzenia za wykonaną usługę, bezpłatnie magazynuje wydany towar będący własnością
Sprzedawcy. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu utraty, zniszczenia uszkodzenia towaru.

§ 12. Miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu
1. Umowa zawarta przy wykorzystaniu niniejszych OWSiD podlega prawu polskiemu.
2. Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych uregulowań jest miasto Elbląg.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z zastosowania niniejszych OWSiD podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny
miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Wyłącznie Sprzedawca ma prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla
Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.

§ 13. Pozostałe ustalenia
1. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień OWSiD, pozostają w mocy pozostałe jego postanowienia. Nieskuteczność
poszczególnych postanowień OWSiD, nie ma wpływu na moc obowiązującą umów zawartych przy wykorzystaniu treści OWSiD oraz ich
wykonanie. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, tak aby one możliwie najwierniej odzwierciedlały
sens nieskutecznych postanowień OWSiD.
2. Kupujący akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w tym danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania
zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
3. Kupującemu będącemu osobą fizyczną przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane
osobowe.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Kupujący oświadcza, iż niniejsze OWSiD zostały mu doręczone i wyraża zgodę na to, iż będą one kształtowały wzajemne prawa i obowiązki
stron.
6. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw wchodzą w życie z dniem 01.02.2016.
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