Sobótka dnia 01-11-2016r.

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)
1.
1.1

Postanowienia ogólne
Ogólne Warunki Sprzedaży są regulaminem i określają zasady współpracy
stron w zakresie dostaw towarów, wyrobów i świadczenia usług zwane dalej
OSW.
1.2 EcoVariant Sp. z o.o. z siedzibę pod adresem: Sobótka 83b, PL 63-450
Sobótka, NIP: 6222795581, REGON: 36478080000000, Nr KRS nr:
0000623194 Sąd r ejestrowy: Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał
zakładowy 400 000,00zł jest dalej zwany sprzedawcą lub sprzedającym.
1.3 Sprzedawca może oferować sprzedaż wyrobów własnych, towarów
handlowych oraz świadczyć usługi, co zwane jest dalej umownie towarem.
1.4 Podmiot który akceptuje OSW i dokona zamówienia staje się kupującym i jest
dalej w OSW zwanym Kupującym.
1.5 Niniejsze OSW stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej
przez sprzedawcę z Kupującym, chyba że Strony uzgodnią w formie pisemnej
inaczej.
1.6 Sprzedawca może odstąpić od umowy w każdym czasie i przypadku gdy
Kupujący nie dotrzymał i nie dotrzymuje któregokolwiek z warunków umowy,
wystąpiły okoliczności siły wyższej, Kupujący jest zagrożony likwidacją,
upadłością, niewypłacalnością, prowadzi postępowanie układowe, bądź
ustanowiono na jego majątku zabezpieczenie.
1.7 Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego jest odbiór
towaru zgodnie z dokumentem sprzedaży.
2.
Warunki sprzedaży
2.1 Na podstawie aktualnej oferty sprzedawcy Kupujący składa zamówienie i przez
to akceptuje warunki OSW.
2.2 Każde zamówienie winno zawierać co najmniej: wszystkie dane do faktury,
adres dostawy, nr tel. kontaktowego, możliwe godziny dostawy towaru, rodzaj
towaru, ilość oraz cena jeśli jest uzgodniona inna niż w aktualnej ofercie.
2.3 Sprzedawca podejmuje się realizacji zamówienia i potwierdza to Kupującemu
w takiej formie, w jakiej zamówienie było złożone. Potwierdzeniu powinno
zawierać co najmniej wszystkie dane ujęte w zamówieniu. Zamówienie nie
potwierdzone może być nie realizowane.
2.4 Zamówienie towaru przez Kupującego nie obliguje sprzedającego do przyjęcia
realizacji zamówienia w przypadku, gdy sprzedający nie posiada zamówionego
asortymentu w chwili zamówienia.
2.5 Zawarcie umowy sprzedaży następuje na warunkach określonych w
potwierdzeniu zamówienia oraz postanowień OSW. Późniejsze zmiany
wymagają formy pisemnej.
2.6 Realizacja umowy sprzedaży polega na przeniesieniu własności produktów na
Kupującego i ich wydaniu, a Kupujący zobowiązuje się zamówione produkty
odbierać i dokonać płatności zgodnie z warunkami umowy.
2.7 Kupujący oświadcza, że osoba dokonująca w jego imieniu odbioru towaru jest
do tego upoważniona. Upoważnienie to obejmuje również uprawnienie do
zbadania opakowania oraz towaru pod względem ilościowym i jakościowym.
Odbiór towaru poświadcza się dokumentem WZ lub fakturą VAT.
2.8 Kupujący powinien zbadać towar najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, licząc od
dnia jego odbioru. Opakowania zbiorcze powinny zostać sprawdzone podczas
odbioru towaru. Ewentualne niezgodności pomiędzy dokumentem dostawy a dostawą w
rodzaju, ilości, uszkodzenia powinny zostać wskazane w protokole niezgodności
sporządzonym przez Kupującego, jeśli to możliwe w obecności sprzedawcy,
kuriera lub świadka.
2.9 Kupujący obowiązany jest na własny koszt odebrać towar w ciągu 2 dni
od otrzymania potwierdzenia zamówienia . Koszty transportu obciążają
Kupującego.
2.10 Termin dostawy określa sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia. Termin
dostawy może ulec przedłużeniu z powodu siły wyższej. W tej sytuacji
Kupującemu nie przysługuje żadne odszkodowanie.
2.11 Jeśli Kupujący nie przedstawił w formie pisemnej swoich wymagań
jakościowych, ważność mają aktualne normy i specyfikacje sprzedającego,
które nie wymagają zatwierdzenia przez Kupującego.
2.12 Wszelkie kwestie sporne co do realizacji zamówień nie potwierdzonych na
piśmie lub drogą elektroniczną rozstrzygane są przez sprzedawcę.
3.
Cena i płatność
3.1 Cena towaru jest potwierdzona w potwierdzeniu zamówienia.
3.2 Cena powiększona o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących
przepisów prawa jest umieszczona na fakturze.
3.3 Za datę płatności uznaje się datę wpływu na rachunek lub do kasy sprzedawcy
3.4 Sprzedawca wyłącza prawo Kupującemu do potrącania wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy z jakimikolwiek innymi wierzytelnościami.
Niniejszy regulamin OSW jest zatwierdzony dnia 01-11-2016r. i nie wymaga podpisu.
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Kupujący jest zobowiązany do terminowego realizowania zapłaty za zakupiony
towar. W wypadku nieterminowej płatności sprzedawca zastrzega sobie prawo
przekazania danych Kupującego do Krajowego Rejestru Dłużników, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa..
Zgłoszenie przez Kupującego wad towaru w ramach gwarancji nie zwalnia
Kupującego z płatności za towar zgodnie z umową sprzedaży.
Ujawnienie się jakichkolwiek wad w towarze nie zwalnia Kupującego z
płatności za towar zgodnie z umową sprzedaży.
Przejęcie ryzyka
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na
Kupującego z chwilą odbioru przez Kupującego, przewoźnika lub kuriera.
Jeżeli odbiór towarów opóźni się na skutek przyczyn za które odpowiada
Kupujący, ryzyko powyższe przechodzi na Kupującego z dniem postawienia
przez sprzedawcę towaru do odbioru przez Kupującego, przewoźnika lub
kuriera.
Zastrzeżenia prawa własności
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do towarów będących
przedmiotem umowy sprzedaży do momentu całkowitej zapłaty za ten towar.
Prawo własności i związane z nim uprawnienia do żądania wydania towaru nie
wyłącza dochodzenia przez sprzedawcę roszczeń z tytułu utraconych korzyści.
Jeżeli szkoda przekracza wysokość wartości towaru sprzedawca może żądać
odszkodowania uzupełniającego.
Brak zapłaty za towar w ustalonym terminie płatności stanowić będzie
podstawę do odrzucenia wszelkich roszczeń Kupującego.
Gwarancja i rękojmia
Gwarancją są objęte towary których termin przydatności do spożycia lub
zużycia nie upłynął.
Sprzedawca dostarcza Kupującemu świadectwa jakości tylko na żądanie. Karty
charakterystyki, wykaz składników, ulotki są dostępne na stronie internetowej
sprzedawcy. Arkusze danych składników są przeznaczone tylko dla personelu
medycznego i są przekazywane wyłącznie na ich wniosek.
Gwarancja dotyczy wad w niezgodności z specyfikacją lub uszkodzeń w
transporcie.
Jeśli w okresie przydatności do spożycia lub zużycia ujawnią się wady,
sprzedawca przystępuje do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o ich ujawnieniu. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu
gwarancji dotyczy doradztwa technologicznego lub wymiany towaru. Wybór
należy do sprzedającego.
Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeśli użycie
towaru nie było przeprowadzone zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych przez Kupującego
lub osoby trzecie.
Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na wskutek: niewłaściwego
zastosowania / używania, składowania, działania czynników zewnętrznych,
warunków przechowywania u Kupującego
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi dla Kupujących z przeznaczeniem do
działalności gospodarczej jest wyłączona.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody rzeczywiste, jednak w
wysokości nie wyższej niż wartość przedmiotu sprzedaży dla Kupującego.
Sprzedawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody
niebezpośrednie i utracone korzyści.
Tajemnica umowy
Umowa sprzedaży zawarta między Kupującym, a sprzedawcą stanowi
tajemnicę handlową.
Wszelkie dokumenty towarzyszące umowie: oferta, dodatkowa umowa,
zamówienie, WZ, faktura, specyfikacja, karta charakterystyki, potwierdzenia
jakości z deklaracją zgodności, badania laboratoryjne, kontrolne są częścią
umowy i objęte są tajemnicą handlową.
Tajemnicą są objęte wszelkie dokumenty w formie elektronicznej w trakcie
negocjacji, a także w związku z realizacją przedmiotu umowy, jak również po
jej zakończeniu.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i odstępstwa od OWS wymagają formy
pisemnej.
Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia praw wynikających z umowy ze
sprzedawcą na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie
warunki umowy sprzedaży oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszej OWS jest sąd
właściwy dla sprzedawcy.

