
Ogólne warunki umowy sprzedaży

1. Postanowienia ogólne. 
1.1 Sprzeczne warunki, forma pisemna . Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowane 
tylko wobec klientów prowadzących działalność gospodarczą. Bez wyraźnego sprzeci-
wu (odwołania się) klienta warunki niniejsze obowiązują bez ponownego powoływania 
się na nie również w dalszych stosunkach handlowych . W przypadku zastrzeżeń klienta 
do podanych warunków sprzedaży i uzasadnienia ich na piśmie, mogą zostać zastoso-
wane odrębne warunki indywidualne. Klient może powoływać się na terminy dostaw, 
właściwości zobowiązania i przejęcie gwarancji lub odpowiedzialności na odmiennych 
zasadach niż określone w niniejszych warunkach tylko w porozumieniu z nami i po ich 
pisemnym potwierdzeniu. Z chwilą złożenia zamówienia lub podpisania faktury klient 
wyraża zgodę na stosowanie ogólnych warunków sprzedaży. 
1.2 Oferty, wprowadzanie zmian, przetwarzanie danych. Nasze oferty nie zobowiązu-
ją. Techniczne ulepszanie naszych wyrobów jest zastrzeżone. Na życzenie klienta oraz 
w celu realizacji przedmiotu umowy możemy przekazać najważniejsze dane w formie 
elektronicznej. 
1.3 Potrącanie, wstrzymywanie płatności. Potrącanie wzajemnych zobowiązań lub 
wstrzymywanie płatności przez klienta jest niedopuszczalne z wyjątkiem roszczeń bez-
spornych. 
1.4. Nagłe i małe zlecenia. Przy dostawach małych, realizowanych w ciągu 8 dni lub 
wartości zamówienia do 2000 PLN kopia faktury traktowana jest jako potwierdze-
nie przyjęcia zamówienia a umowa dochodzi do skutku w chwili wystawienia faktury 
sprzedaży w trybie art. 69 k.c. 
1.5 Miejsce wykonania umowy; właściwość sądu. Miejscem wykonania umowy jest na-
sza siedziba w Sosnowcu ul. Podjazdowa 25. Sądem właściwym wobec przedsiębior-
ców jest Sąd Rejonowy w Będzinie lub w Sąd Okręgowy Katowicach, w zależności od 
wartości przedmiotu sporu. Dla warunków umowy stosowane jest wyłącznie prawo 
polskie. 

2. Ryzyko, koszty wysyłki, ilości sztuk, odwołania, odmowa odbioru. 
2.1 W przypadku odbioru towaru przez Zamawiającego z magazynu w Sosnowcu, ryzy-
ko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta; ponosi on koszty trans-
portu i ubezpieczenia aż do miejsca dostawy. Warunki dostawy wymagają odrębnych 
ustaleń. 
2.2 W przypadku zamówień specjalnych zamówiona ilość sztuk może ulec zmianie o 
+-10%. Całą ilość zamówionego towaru należy odebrać w przeciągu 6 miesięcy. 
2.3 Jeżeli klient nie odbierze towaru w oznaczonym terminie będzie obciążony koszta-
mi jego składowania. 

3. Terminy dostaw, opóźnienie dostaw. 
3.1 Terminy dostaw obowiązują tylko w przybliżeniu i rozpoczynają się od momen-
tu potwierdzenia wpłynięcia zamówienia klienta, po wyjaśnieniu technicznych kwestii 
wstępnych i po otrzymaniu od klienta wyznaczonej zaliczki i dokumentów, a kończą się 
z chwilą wysłania przesyłki. Przekroczenie terminu realizacji o 2 tygodnie nie niesie za 
sobą żadnych skutków prawnych. 
3.2 Siła wyższa oraz okoliczności niezależne od nas, jak strajki, lokauty, zakłócenia w 
pracy, brak surowców i środków roboczych lub dodatkowe wymagania klienta odpo-
wiednio wydłużają terminy dostaw. 
3.3 Również przy ustalonych terminach - opóźnienie w dostawie rozpoczyna się od da-
ty doręczenia upomnienia przez klienta. Roszczenia klienta dot. zwłoki wymagają wy-
znaczenia ponownego terminu dostawy. Odpowiadamy tylko za zaniedbania powstałe 
z naszej winy lub winy naszych współpracowników oraz za szkody wynikające z opóź-
nienia. Odpowiedzialność ogranicza się do szkód przewidzianych przy zawieraniu umo-
wy sprzedaży. 

4. Warunki płatności, zmiany cen, odszkodowania za przesyłkę zwrotną. 
4.1 Ustalone ceny obowiązują loco magazyn dostawcy, z zastrzeżeniem pkt 2.1 zdanie 
drugie. Warunki płatności wymagają odrębnych ustaleń. Weksle lub czeki przyjmujemy  
do realizacji tylko na koszt klienta. W przypadku wątpliwości wiarygodności kredytowej 
klienta możemy żądać zapłaty gotówką, zapłaty z góry lub świadczeń gwarancyjnych 
(kaucji, gwarancji, poręczenia). 
4.2 Ceny mogą być podwyższone proporcjonalnie do wzrostu naszych kosztów, rów-
nież w przypadku podwyższenia podatków, ceł w okresie między zawarciem umowy a 
realizacją zamówienia. W przypadku podwyższenia ceny powyżej 15% klient ma prawo 
do odstąpienia od umowy. Przy dostawach na żądanie obowiązuje cena z dnia zamó-
wienia towaru. Przy wprowadzaniu zmian ilościowych cena może być negocjowana. 
4.3. W przypadku wysyłki zwrotnej wadliwego towaru przyjmujemy tylko kompletne 
ilości opakowań. 
4.4. Narzut do minimalnej ilości zamówienia. Do wartości towaru netto do równowar-
tości 1000 PLN doliczamy narzut w wysokości równej 125 PLN. 

5. Zastrzeżenie własności, przelew (cesja) wierzytelności. 
5.1 Do czasu całkowitej zapłaty za dostarczony towar pozostaje on naszą własnością. 
Klient może zakupiony towar przed jego spłatą łączyć z innymi produktami tylko wte-
dy, gdy nie są one obciążone prawami osób trzecich. 
5.2 Jeżeli dostarczony towar zostanie zastosowany wraz z innym wyrobem, stajemy się 
współwłaścicielami wytworzonego nowego produktu. Towar zastrzeżony klient prze-
chowuje dla nas bezpłatnie. 
5.3 W przypadku zalegania z zapłatą klient może wydać towar z magazynu swoim od-
biorcom tylko za pisemną naszą zgodą i pod warunkiem przelewu wierzytelniości z ty-
tułu sprzedaży na rzecz naszej firmy. W przypadku przelewu wierzytelności należnych 
od swych klientów z tytułu sprzedaży naszych produktów, klient zobowiązuje się wska-
zać nabywcy wierzytelności naszą firmę i rachunek jako właściwy do przekazania należ-
ności za przelew do wysokości naszych roszczeń. 
5.4 Klient musi dokonywać dla nas każdorazowo przelewu wierzytelności własnych 
należności z tytułu sprzedaży towarów aż do umorzenia wszelkich naszych roszczeń. 
Klient musi zadbać o to by uregulować swoje zobowiązania względem nas również po-
przez scedowanie własnych należności z innych tytułów. 
5.5 W przypadku zwłoki w płatnościach możemy domagać się od klienta zwrotu do-
starczonego towaru, jego demontażu, zakazać dalszej odsprzedaży i żądać wyjaśnień. 
Odebranie towaru następuje do wartości uznanego rachunku. 

6. Gwarancja, odszkodowania, odpowiedzialność za części zamienne. 
6.1 W przypadku zamówień indywidualnych klienta, gdzie klient dostarcza parame-
try techniczne zamawianego wyrobu, jest on zobligowany przed złożeniem zamówie-
nia sprawdzić przydatność produktu, sprawdzić go pod względem bezpieczeństwa, a 
w szczególności, czy spełnia on wszystkie wymagane przepisami warunki techniczne. 
Brak wcześniejszej kontroli przydatności towaru i pisemnych ustaleń wyklucza wszelkie 
roszczenia o odszkodowanie. W przypadku, jeżeli klient posiada własne przepisy mate-
riałowe lub konstrukcyjne nie mamy obowiązku badania i kontrolowania wytworzone-
go produktu. Wszelkie zamówienia na wyroby niestandardowe wymagają pisemnych 
uzgodnień, w przypadku ich braku klientowi nie przysługuje prawo reklamacji co do 
specjalnych wymogów technicznych lub materiałowych zamówionego towaru. 
6.2. Jeżeli dostarczony towar nie zostanie skontrolowany zaraz po otrzymaniu a naj-
później przed jego zastosowaniem, montażem lub dalszą odsprzedażą (również pod 
względem bezpieczeństwa produktu) i jeżeli pisemna informacja o ewentualnych wa-
dach nie wpłynie w przeciągu 10 dni od daty wydania z magazynu, klient traci swoje 
prawa gwarancyjne lub możliwość ubiegania się o odszkodowanie za dostarczenie wa-
dliwego towaru. W przeciwnym wypadku roszczenia te ulegają przedawnieniu (również 
w przypadku ukrytych wad) w przeciągu 12 miesięcy od momentu odbioru towaru. 
6.3. W przypadku reklamacji wadliwego produktu, nie nadającego się do użytku wsku-
tek wadliwego sposobu produkcji, użycia do produkcji niewłaściwego materiału lub 
wadliwe wykonanie (z zastrzeżeniem punktu 6.2 ), jesteśmy w pierwszej kolejności zo-
bowiązani do naprawy lub wymiany na towar pełnowartościowy, po uprzednim wy-
znaczeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej odmowy 
z naszej strony lub nieskuteczności powyższych środków gwarancyjnych - klient mo-
że żądać zamiany lub obniżenia ceny. Brak realizacji powyższych ustaleń daje klientowi 
prawo domagania się odszkodowania za poniesione straty. 
6.4 Pozostałe żądania klienta o odszkodowanie takie jak zawinione naruszenie wymo-
gów, niedozwolone działania (w szczególności odpowiedzialność za produkt) lub z in-
nych przyczyn prawnych (takich jak porada, instrukcje obsługi, konserwacja, zadłuże-
nia przy zawieraniu umowy lub akceptacji gwarancji), istnieją wobec nas, tylko w przy-
padku działania umyślnego lub dużego przez nas zaniedbania, naszych kierowników 
lub pomocników przy produkcji. Roszczenia klienta są ograniczone do wyraźnie zade-
klarowanych przy zawieraniu umowy i ograniczone są do przewidywanego przez nas 
zakresu. 
6.5 Gwarancja lub o odszkodowanie są wykluczone, w przypadku mechanicznego 
uszkodzenia produktu, nieodpowiedniego zastosowania, konserwacji, niewłaściwej 
obsługi lub obróbki przez klienta lub osoby trzecie, szkodami transportowymi oraz w 
przypadku części szybko zużywających się. 
6.6 Gwarancje lub roszczenia o odszkodowanie za części zamienne lub inne usunie-
cie usterek -( według regulacji w pkt. 6 ) ulegają przedawnieniu z zakończeniem okre-
su gwarancyjnego. 
6.7 Do ceny zakupu naszych produktów nie jest wliczona ich utylizacja. Producent jed-
nakże  może być do niej prawnie zobowiązany , jeśli obowiązek ten wynika z ustaw lub 
odrębnych  przepisów prawnych. O ile jest to prawnie dozwolone, strony ustalają, że 
utylizacja jest obowiązkiem klienta.    
6.8 Obowiązek dostarczenia części zamiennych ogranicza się do 1 roku od momen-
tu dostawy. 
6.9 Nasze części zamienne stosować należy wyłącznie do produktów przez nas sprze-
dawanych. 

7. Ochrona danych 
Klient zostaje niniejszym poinformowany, że firma VERMOP Polska Sp. z o.o. gromadzi i 
przetwarza wszystkie informacje niezbędne do wystawienia faktury. Klient wyraża zgo-
dę  na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych. Bez wyraźnej zgody klien-
ta dane  nie będą przekazywane osobom trzecim. Dalsze istotne informacje na temat 
ochrony danych i polityki prywatności znajdują się pod adresem www.vermop.com   

8. Produkcja i prawa ochronne, narzędzia, zachowanie tajemnicy 
8.1 Wykonane przez nas i przekazane formy, wzorce, rysunki, dokumentacje technicz-
ne, kosztorysy lub oferty stanowią naszą własność i posiadają wszelkie prawa ochronne 
i autorskie. Klient może je użytkować tylko w ustalony sposób. Przedmioty umowy nie 
mogą być produkowane, lub zlecane do produkcji bez naszej pisemnej zgody. 
8.2 Za produkty wykonane na życzenie klienta według dostarczonych rysunków, mo-
deli i wzorców odpowiada w całości klient. W przypadku naruszenia prawa autorskie-
go lub innych praw osób trzecich pokrywa on wobec nas wszystkie szkody wynikające 
z takiego naruszenia prawa. 
8.3 Wyprodukowane i udostępnione przez nas formy, narzędzia lub inne urządzenia 
pozostają naszą własnością, również wtedy, gdy klient partycypował w ich kosztach ich 
powstania. 
8.4 Klient zobligowany jest do zachowania tajemnicy handlowej względem osób trze-
cich.
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