Ogólne warunki sprzedaży
Ogólne warunki umów sprzedaży, dostawy, o świadczenia usług zawieranych przez
JFC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie
I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron
do wszystkich umów sprzedaży, umów dostawy towarów oraz o świadczenie usług na
podstawie których sprzedawcą lub usługodawcą jest JFC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Karpinie, z wyłączeniem umów, których stroną są konsument (osoba fizyczna, dokonująca
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
a) Sprzedawca – JFC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Karpinie, adres: ul. Białostocka 1, 05-252 Karpin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000201770,
NIP: 1251098362, REGON: 016370470, BDO: 000108906, adres poczty
elektronicznej: info@jfcpolska.pl , numer telefonu: +48 29 7578377.
b) Cena – cena lub wynagrodzenie za Produkt należne Sprzedawcy na podstawie
Umowy, jak również koszty Dostawy Produktu.
c) Kupujący – każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności
prawnych, nabywająca Produkt od Sprzedawcy na podstawie Umowy, niebędąca
Konsumentem.
d) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również
osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
e) Produkt – rzecz ruchoma, towar lub usługa, która ma być wydana lub świadczona na
podstawie Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Ilekroć w OWS jest
mowa o wydaniu Produktu należy przez to rozumieć także świadczenie usługi przez
Sprzedawcę.
f) Termin płatności – dzień, w którym cena za towar lub wynagrodzenie za usługę staje
się wymagalne.
g) Umowa – umowa sprzedaży, umowa dostawy lub umowa o świadczenie usług
dotycząca Produktów zawarta przez Sprzedawcę i Kupującego, w szczególności na
podstawie oferty Sprzedawcy, Zamówienia, potwierdzenia Zamówienia oraz OWS.
h) Zamówienie – oznacza zamówienie stanowiące nieodwołalne oświadczenie woli o
przyjęciu bez zmian lub zastrzeżeń oferty Sprzedawcy dotyczącej Produktu, złożone
pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poprzez e-mail, przez Kupującego lub
jakikolwiek podmiot upoważniony do działania w imieniu Kupującego w tym
zakresie, skierowane do Sprzedawcy.

3. OWS stanowią integralną część Umowy, chyba że Umowa stanowi inaczej.
4. Postanowienia Umowy, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone przez Strony w formie
pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS w zakresie, w jakim
zawierają uregulowania odmienne niż OWS.
5. OWS są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie
Umów. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego
nie mają zastosowania.
II. ZAWARCIE UMOWY
1. Sprzedawca po otrzymaniu zapytania ofertowego, przesyła Kupującemu ofertę
zawierającą istotne postanowienia Umowy, w szczególności: oznaczenie Produktu i jego
ilość, Cenę, termin wydania Produktu.
2. Oferta przesyłana jest w formie elektronicznej poprzez korespondencję e-mail lub
pisemnie. Zamówienie wymaga formy pisemnej lub przesłania za pośrednictwem
korespondencji e-mail na adres: info@jfcpolska.pl .
3. Podstawą zawarcia Umowy jest Zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę
Sprzedawcy.
4. Umowa jest zawarta z chwilą złożenia Zamówienia akceptującego ofertę złożoną przez
Sprzedawcę bez zmian lub zastrzeżeń co do oferty.
5. Jeżeli Kupujący zamierza dokonać zmian oferty Sprzedawcy, wówczas ma obowiązek
poinformować o tym Sprzedawcę, który podejmie decyzję co do ewentualnej akceptacji
zaproponowanych przez Kupującego zmian. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w
stosunku do treści oferty lub wprowadzenia zastrzeżeń do niej w Zamówieniu, Umowa
zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia
Zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami. Warunkiem zawarcia Umowy jest
potwierdzenie takiego Zamówienia przez Sprzedawcę, a brak potwierdzenia jest
jednoznaczny z tym, że Umowa nie została zawarta. Każda zmiana Oferty dokonana przez
Kupującego wymaga dla swej ważności wyraźnej, pisemnej bądź wyrażonej w formie emailowej, zgody Sprzedawcy. W szczególności zgody takiej nie stanowi zgoda
dorozumiana, wyrażona w formie ustnej, czy też przystąpienie do realizacji Zamówienia.
6. W przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienia bez otrzymania wcześniejszej oferty
Sprzedawcy (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), Umowa zostaje zawarta z
chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, co nastąpi w terminie do
5 dni od dnia złożenia Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w tym
terminie oznacza, że Umowa nie została zawarta, chyba że została ona wykonana przez
Sprzedawcę.
7. Oferty, potwierdzenia Zamówień i inne oświadczenia Sprzedawcy dotyczące zawarcia,
treści lub zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej,
pod rygorem nieważności.
8. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących w szczególności
producenta Produktu, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w
części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części w terminie
30 dni od dnia zawarcia Umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną
powstałą przez to szkodę.
III. CENA, PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIA
1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez
Sprzedawcę faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z Umowy.

2. Zapłata Ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Sprzedawcę w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej w Umowie. Płatność Ceny uważa
się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo jednostronnego podwyższenia Ceny ze wskazaniem przyczyny
Ceny wyższej od ustalonej, jeżeli po zawarciu Umowy wystąpią okoliczności obiektywne
uzasadniające podwyższenie Ceny takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat
celnych dodatkowych, zamiana wysokości podatku VAT, wprowadzenie innych obciążeń
finansowych nałożonych na produkty. W takim wypadku Kupujący ma prawo odstąpić od
Umowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o podwyższeniu Ceny.
4. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i podatek od towarów i usług zostanie
doliczony według obowiązujących przepisów.
5. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz
Sprzedawcy, w tym Ceny, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją
wszelkich zawartych z Kupującym umów, w tym także Umowy w rozumieniu OWS, jak
również ma prawo do przerwania wydania Produktów, wstrzymania realizacji lub
potwierdzania Zamówień, do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych
należności wraz z należnymi odsetkami. Sprzedawca wyznaczy Kupującemu odpowiedni
termin do uiszczenia zapłaty, a po jego bezskutecznym upływie, w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy.
6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą Ceny Sprzedawca może żądać odsetek umownych w
wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 k.c. za cały
czas opóźnienia.
7. Jeżeli zapłata Ceny miała być dokonana w formie przedpłaty lub Kupujący miał wpłacić
zaliczkę, to opóźnienie się Kupującego z jej zapłatą uprawnia Sprzedawcę do opóźnienia
wydania Produktu o czas opóźnienia w zapłacie zaliczki lub przedpłaty. Jeżeli Kupujący
opóźnia się z zapłatą zaliczki lub przedpłaty o ponad 7 dni, to Sprzedawca ma prawo
odstąpienia od Umowy w całości lub w części bez dodatkowego wezwania, w terminie 30
dni od dnia zawarcia Umowy.
8. Zapłata Ceny w drodze potrącenia jest niedopuszczalna. Kupujący nie ma prawa potrącić
swojej wierzytelności z wierzytelnością Sprzedawcy, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
IV. ZABEZPIECZENIA
1. Prawo własności Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całości ustalonej
ceny wraz z innymi kosztami (np. koszty dostawy) na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo własności Produktów, aż do uiszczenia przez Kupującego pełnej
Ceny, zgodnie z art. 589-591 k.c.
2. W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających 7 dni, Kupujący upoważnia
Sprzedawcę do natychmiastowego odbioru Produktu, co oznacza, iż po upływie ww.
terminu, bez dodatkowych wezwań, oświadczeń ani jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub wymagań, Sprzedawca będzie uprawniony do wejścia do miejsca, w
którym znajduje się Produkt oraz do jego odinstalowania (jeżeli został wcześniej
zainstalowany), a następnie zabrania i wywiezienia. Sprzedawca będzie miał prawo
obciążyć Kupującego kosztami dostawy Produktu, jego odinstalowania oraz wywozu.
3. W przypadku połączenia lub pomieszania Produktu Sprzedawca i Kupujący stają się
współwłaścicielami rzeczy powstałej z połączenia lub pomieszania.
4. Jeżeli w Umowie Strony ustanowiły zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub
weksla stosuje się postanowienia działu IV. Na zabezpieczenie spłaty roszczeń
Sprzedawcy wynikających z Umowy Kupujący zobowiązuje się:

a. w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy do złożenia Sprzedawcy
oryginału gwarancji bankowej. Gwarancja będzie bezwarunkowa, nieodwołalna,
płatna na pierwsze i każde następne żądanie; treść gwarancji będzie
zaakceptowana przed jej wystawieniem przez Sprzedawcę, zaś gwarancja będzie
wystawiona przez bank zaakceptowany przez Sprzedawcę. Gwarancja ta będzie
ważna minimum rok po terminie określonym na wydanie Produktu. Koszty
wystawienia gwarancji bankowej poniesie Kupujący.
b. w dniu zawarcia Umowy wystawić weksel własny in blanco, z klauzulą bez
protestu, który to weksel Sprzedawca ma prawo wypełnić w każdym czasie na
sumę odpowiadającą kwocie całego zadłużenia Kupującego wobec Sprzedawcy i
opatrzeć go datą płatności i miejscem płatności według swego uznania. Kupujący
o dacie płatności powinien być powiadomiony listem poleconym wysłanym co
najmniej na 7 dni przed terminem płatności na jego adres wskazany w Umowie.
Jednocześnie Kupujący zobowiązuje się do pisemnego informowania Sprzedawcy
o zmianie adresu oraz przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uchybienia temu
zobowiązaniu, wezwanie do wykupu weksla wysłane na adres wskazany w
preambule Umowy listem poleconym i dwukrotnie awizowane przez Urząd
Pocztowy oraz nie podjęte w terminie, uważa się za doręczone. Wezwanie do
wykupu weksla wysłane na adres podany preambule Umowy lub zawiadomieniu
o zmianie adresu, którego odbioru Kupujący odmówił, uważa się za doręczone.
5. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości lub części Umowy w terminie 30 dni od
dnia zawarcia Umowy, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu badania zdolności
finansowej Kupującego poprzez m.in. weryfikację informacji zamieszczonych w
odpowiednich publikatorach, Sprzedawca stwierdzi negatywny wynik badania.
V. WYDANIE I ODBIÓR PRODUKTU ORAZ JEGO WŁAŚCIWOŚCI
1. Wydanie Produktu zostanie zrealizowane w terminie określonym w Umowie. Wydanie
następuje w chwili oddania Produktu do dyspozycji Kupującego w magazynie lub sklepie
Sprzedawcy, a w przypadku konieczności skorzystania z usług przewoźnika, z chwilą z
chwilą wydania Produktu przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty
transportu. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w Produkcie w czasie
transportu.
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z
chwilą wydania Produktu Kupującemu, a w przypadku powierzenia Produktu
przewoźnikowi z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi, niezależnie od tego kto
ponosi koszty transportu. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w Produkcie w
czasie transportu.
3. W przypadku konieczności skorzystania z usług przewoźnika koszty dostawy Produktu
zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy
miejscem wydania a siedzibą Kupującego. Koszty wydania są przekazywane Kupującemu
w treści przygotowanej przez Sprzedawcę oferty lub potwierdzeniu Zamówienia.
4. Termin wydania może ulec zmianie w przypadku:
a. wstrzymania wydania z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w tym z powodu
opóźnienia Kupującego w zapłacie Zeny;
b. braku udzielenia Sprzedawcy przez Kupującego niezbędnych informacji do
realizacji wydania, np. brak wskazania prawidłowego adresu dostawy.
c. z przyczyn związanych z działaniem siły wyższej.
d. okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, np. opóźnienia w dostarczeniu
produktów przez producenta Produktu do Sprzedawcy.

W powyższych przypadkach termin wydania ulegnie automatycznemu przedłużeniu o
czas trwania danej okoliczności, z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla Sprzedawcy do
wznowienia dostawy.
5. Kupujący ma obowiązek zbadać Produkt w chwili jego odbioru pod względem jego
zgodności z Umową. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności ilość i
asortyment, jakość oraz zgodność ze specyfikacją techniczną oznaczoną w Umowie, w tym
załączoną dokumentację techniczną Produktu. Podpisanie dokumentu wydania przez
osobę odbierającą Produkt jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych
parametrów z Umową i brakiem wad, które przy dochowaniu należytej staranności zostać
wykryte podczas zbadania Produktu przy odbiorze.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy wydaniu Produktu,
Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy oraz przewoźnikowi wykryte
nieprawidłowości, w tym wady Produktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty
ich wykrycia oraz sporządzić protokół niezgodności, który zostanie podpisany przez
Kupującego i przewoźnika.
7. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w odbiorze Produktu, Sprzedawca może oddać
Produkt na przechowanie lub przechować Produkt we własnym magazynie na koszt i
niebezpieczeństwo Kupującego. Koszt opłaty za bezumowne przechowanie
nieodebranego przez Kupującego Produktu za każdy dzień przechowania wynosi 10 zł
netto.
8. Strony ustalają, iż koszt załadunku Produktu do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a
koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
9. Przekazywane dokumenty, atesty, aprobaty, świadectwa zgodności oraz wszelkie inne
dokumenty dotyczące produktów są każdorazowo informacją Sprzedawcy, że Produkt
zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w
dokumentach kryteriami.
10. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, o których mowa w ust.
9 powyżej, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 10 dni od wydania Produktu.
Wydanie dokumentu może nastąpić również poprzez wysłanie go e-mailem w formie
skanu.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU
1. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt.
2. Sprzedawca udziela gwarancji na Produkt będący rzeczą na okres 2 lat od dnia wydania
Produktu Kupującemu (gwarancja nie obejmuje świadczonych przez Sprzedawcę usług).
Zasady udzielenia gwarancji określa niniejszy pkt VI OWS. Odmienne zasady
odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Produktu mogą wynikać z wydanych wraz z
Produktami kart gwarancyjnych, o ile zostały wystawione przez Sprzedawcę.
3. Wady, które przy dołożeniu należytej staranności nie mogły zostać wykryte przy odbiorze,
Kupujący ma obowiązek zgłosić do Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3
dni od ich wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień i roszczeń z tytułu udzielonej
gwarancji.
4. Kupujący zawiadamia Sprzedawcę o wadzie w formie pisemnej za potwierdzeniem
odbioru. Po otrzymaniu zgłoszenia wady, Kupujący zobowiązuje się udostępnić
Sprzedawcy Produkt do wglądu na każde jego wezwanie.
5. Celem usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, żeby Kupujący w opisie reklamacji
wskazał:
a. informację o dacie zakupu Produktu,
b. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj
i datę wystąpienia wady,
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c. żądanie wybranego przez Kupującego sposobu doprowadzenia Produktu do
zgodności z umową sprzedaży,
d. dane kontaktowe składającego reklamację: adres e-mail, adres do doręczeń
Wymogi podane w ust. 4 są jedynie rekomendacją sporządzenia reklamacji i nie mają
wpływu na skuteczność jej złożenia z ewentualnym pominięciem wskazanych
rekomendacji.
Sprzedawca rozpatrzy złożoną przez Kupującego reklamację, po zbadaniu stanu
technicznego reklamowanego Produktu, ewentualnie po przeprowadzeniu odpowiedniej
ekspertyzy, jeżeli Sprzedawca uzna jej sporządzenie za konieczne.
Uwzględnienie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W
przypadku uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, Sprzedawca na swój koszt
według własnego wyboru wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad lub dokona jego
naprawy w terminie indywidualnie oznaczonym w zależności od zakresu stwierdzonych
wad.
Jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową bądź jej wymiana jest niemożliwa,
albo jeżeli wymagałoby to poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów,
Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany bądź naprawy Produktu i dokonać zwrotu Ceny
na rzecz Kupującego, stosownie do wartości Produktu z chwili rozpoznania reklamacji.
Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy oraz nie odpowiada z tytułu udzielonej gwarancji w szczególności w
przypadku:
a. gdy jest to spowodowane wadami Produktu związanymi z nienależytym jego
wykonaniem przez producenta;
b. wada wynikła z przyczyn nie tkwiących w Produkcie lub tkwiących w
Produkcie, lecz powstałych po jego wydaniu Kupującemu;
c. wada jest spowodowana uszkodzeniem mechanicznym,
d. wada jest spowodowana użytkowaniem Produktu niezgodnie z
przeznaczeniem, instrukcją użytkowania lub wytycznymi producenta;
e. wada jest spowodowana brakiem prawidłowej konserwacji Produktu;
f. produkt został połączony lub pomieszany z inną rzeczą;
Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty
Ceny zgodnie z Umową.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE LUB NIEWYKONANIE
ZOBOWIĄZAŃ
1. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w terminowym wydaniu Produktu o więcej niż 14 dni
roboczych, zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,1% Ceny
wydanego nieterminowo Produktu za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może jednak
przekroczyć 10% Ceny wydanego nieterminowo Produktu.
2. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem Produktu o więcej niż 14
dni, zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,1% Ceny
nieodebranego w terminie Produktu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. W przypadku,
gdy Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem Produktu Kupującemu w przypadkach
określonych w OWS przyjmuje się, że Kupujący opóźnia się z odbiorem i naliczona zostanie
kara umowna.
3. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym
wydaniem Produktu, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca lub podwykonawca nie
wywiązał się z dostawy lub wykonania usługi w terminie.
4. Jeżeli Kupujący opóźni się z odbiorem Produktu o ponad 30 dni, Sprzedawca może odstąpić
od Umowy w terminie 90 dni od dnia w którym Produkt miał zostać wydany.

5. W przypadku, gdy Sprzedawca odstąpi od Umowy z Kupującym z przyczyn wskazanych w
pkt. 4 powyżej, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy kwotę w wysokości 20% Ceny
nieodebranego w terminie Produktu tytułem kary umownej za odstąpienie od Umowy z
ww. przyczyny.
6. Sprzedawca ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przewyższa
zastrzeżone kary umowne.
7. Naprawienie szkody wyrządzonej Kupującemu w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy (niezależnie od podstaw prawnych i faktycznych jej
powstania) ogranicza się do zapłaty kary umownej, a w sytuacji braku jej zastrzeżenia, do
zapłaty odszkodowania w kwocie nie wyższej od Ceny netto Produktu za wszystkie
przypadki. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z
winy umyślnej.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Umów, będzie
właściwy rzeczowo i Sąd powszechny według miejsca siedziby Sprzedawcy.
2. Do Umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostanie uznane za nieważne, niezgodne
z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną bez zmian. W miejsce
uznanego za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie,
wprowadzone zostanie postanowienie, możliwie zbliżone pod względem prawnym do
postanowienia uznanego za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne.

