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Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01/11/2013 

I - Postanowienia ogólne 

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez „Power.” Sp. z o.o. (zwanej dalej "Sprzedawcą") na 

sprzedaż/dostawę produktów i/lub świadczenie usług. OWS mają również zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez Sprzedawcę z klientem (dalej 

"Klient") na sprzedaż/dostawę produktów i/lub świadczenie usług. 

1.2. OWS nie stosuje się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami. 

1.3. W przypadku, gdy OWS lub postanowienia umowy, do której mają one zastosowanie wymagają dla danej czynności zachowania formy pisemnej lub wiadomości 

poczty elektronicznej, przyjmuje się, że forma ta została zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

II - Informacje handlowe, oferty 

2.1. Wszelkie pisma Sprzedawcy nieoznaczone wyraźnie jako oferta stanowią wyłącznie informację handlową. 

2.2. Dane dotyczące charakterystyki produktów podane w katalogach oraz innych materiałach reklamowych Sprzedawcy takie jak w szczególności wymiary, masa, 

kształty i odcienie kolorów mają charakter orientacyjny. 

2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian parametrów technicznych oraz charakterystyki produktów, których prezentacje, 

opisy i specyfikacje określono w katalogach i materiałach reklamowych Sprzedawcy. 

2.4. Umieszczenie produktu w katalogu, cenniku lub innych materiałach reklamowych Sprzedawcy nie gwarantuje jego dostępności. 

2.5. W przypadku, gdy Sprzedawca złożył Klientowi ofertę, ceny i inne warunki tej oferty odnoszą się wyłącznie do produktów (specyfikacji i ilości) i usług, które są 

w niej wyraźnie określone. Oferta Sprzedawcy pozostaje ważna przez okres jednego miesiąca, chyba że z treści oferty wynika inny termin ważności. 

2.6. Oferta Sprzedawcy może być przyjęta wyłącznie w całości i bez zastrzeżeń. Każda oferta sporządzana jest w oparciu o najlepszą wiedzę dostepną  

Sprzedającemu w chwili przygotowania oferty. 

III –Zawarcie umowy, Zamówienia 

3.1. Umowa jest zawierana poprzez: 

3.1.1. złożenie przez Klienta zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę – w takim wypadku umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia 

zamówienia przez Sprzedawcę, albo 

3.1.2. podpisanie przez Strony pisemnej umowy. 

3.2. Przed złożeniem pierwszego zamówienia, Klient podlega rejestracji w systemie Sprzedawcy. W tym celu Klient przedstawi Sprzedawcy: 

3.2.1. aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej 

3.2.2. potwierdzenie nadania numeru NIP 

3.2.3. decyzję o nadaniu numeru REGON 

3.3. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, zamówienia Klienta mogą być składane: 

3.3.1. w formie pisemnej lub 

3.3.2. w formie e-mail na adres ustalony z Klientem. 

3.4. Zamówienie Klienta powinno zawierać co najmniej: 

3.4.1. dokładne oznaczenie Klienta oraz osoby składającej zamówienie w imieniu Klienta; 

3.4.2. jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia wraz z liczbą sztuk; 

3.4.3. miejsce dostawy lub realizacji usług. 

3.5. Zamówienie powinno zostać złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji Klienta zgodnie z danymi ujawnionymi w odpowiednim rejestrze lub osobę 

posiadającą pisemne upoważnienie do składania zamówień doręczone uprzednio Sprzedawcy. 

3.6. Sprzedawca potwierdza zamówienie w formie pisemnej lub w postaci wiadomości elektronicznej. 

3.7 W przypadku zmian w zamówieniu lub  jego anulacji po zlożeniu i po upływie 24 godzin od zlożenia zamowienia, klient jest zobowiązany do 100% pokrycia 

wszystkich poniesionych kosztów i ewentualnych zobowiązań, poniesionych przez sprzedawcę, związanych z zakupem lub rezerwacją materiałów, niezbędnych do 

realizacji zamówienia. Sprzedawca nie wyklucza dodatkowych opłat manipulacyjnych za anulację zamówienia po upływie 24 godzin od jego złożenia.  

IV - Własność intelektualna i poufność 

4.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi jakichkolwiek danych, planów czy projektów dotyczących technologii wytworzenia produktów, 

nawet jeśli produkty są dostarczane ze schematem instalacji. 

Jakiekolwiek projekty, dokumenty i kody przekazywane Klientowi pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy i są ściśle poufne. 

4.2. Technologia i know-how (zarówno w zakresie opatentowanym jak i nieopatentowanym) włączone do produktów, wszelkie prawa własności przemysłowej oraz 

prawa własności intelektualnej związane z produktami są i pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy. Stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy i 

powinny być zachowane w poufności. Dotyczy to również informacji określonych w rysunkach i dokumentach, które mogą być dołączone do produktu. W 

konsekwencji, Klient zobowiązuje się używać ich tylko do obsługi i konserwacji produktów i nie przekazywać ich jakiejkolwiek osobie trzeciej. Zakup produktów nie 

upoważnia Klienta do produkcji części zamiennych lub zlecenia tej produkcji osobie trzeciej. 

4.3. Nabycie przez Klienta produktu lub usługi nie powoduje przeniesienia na niego jakichkolwiek praw autorskich. 

4.4. W odniesieniu do technologii osób trzecich, Klient w każdym wypadku nabywa jedynie niewyłączne prawo do korzystania z tej technologii w celu użytkowania 

produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4.5. Wszelkie opracowania, rysunki i dokumentacja techniczna przekazane Klientowi w związku ze sprzedażą produktów lub świadczeniem usług pozostają 

własnością Sprzedawcy i zostaną mu zwrócone na żądanie. Nie mogą być one wykorzystywane, w tym kopiowane, rozpowszechniane lub przekazywane osobie 

trzeciej bez zgody Sprzedawcy w innym celu niż złożenie zamówienia/zawarcie umowy ze Sprzedawcą. 

V – Ceny i warunki płatności 

5.1. Jeżeli nic innego nie wynika wprost z oferty Sprzedawcy, w przypadku zamówień z datą dostawy nie dłuższą niż trzy miesiące od dnia złożenia zamówienia, 

zamówienia realizowane są po cenach podanych w cennikach Sprzedawcy aktualnych na dzień złożenia zamówienia. W przypadku, gdy Klient chce zamówić 

produkty z dłuższą datą dostawy wymagane jest zawarcie przez Strony pisemnej umowy. 

5.2. Ceny nie zawierają podatków i ceł w tym podatku VAT, zarówno płatnych w Polsce jak i w kraju dostawy produktów i realizacji usług. 

5.3. O ile Strony nie postanowiły inaczej w umowie, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności całości ceny za zamówione produkty i/lub usługi przed dostawą 

produktów lub realizacją usług. 

5.4. Na wniosek Klienta i w oparciu o przedstawione przez niego zabezpieczenia płatności Sprzedawca może ustalić indywidualny limit kredytu kupieckiego Klienta, 

o czym informuje go pisemnie lub w wiadomości poczty elektronicznej. Decyzja co do przyznania, zmiany lub cofnięcia tego limitu należy wyłącznie do Sprzedawcy. 

W przypadku przyznania Klientowi limitu kredytu kupieckiego, Strony mogą w formie pisemnej ustalić odroczony termin płatności. 

5.5. O ile Strony nie postanowiły inaczej w umowie, płatność ceny powinna być dokonana w walucie i na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazane na fakturze. 
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5.6. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca ma prawo do żądania od Klienta odsetek ustawowych. 

5.7. W przypadku, gdy Strony uzgodniły płatności częściowe, brak terminowej płatności jednej części powoduje postawienie w stan wymagalności całej należności 

pozostałej do zapłaty przez Klienta. 

5.8. Jeżeli suma należności Klienta względem Sprzedawcy (brutto z VAT) oraz złożonych a jeszcze niezafakturowanych zamówień (brutto z VAT) przekroczy 

indywidualny limit kredytu kupieckiego przyznanego Klientowi przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania przyjmowania zamówień Klienta – do 

momentu spłaty należności albo dostarczenia przez Klienta dodatkowych zabezpieczeń płatności i podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zwiększeniu limitu kredytu 

kupieckiego Klienta. Niezależnie od powyższego w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie nie wywiązania się przez Klienta z płatności, 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta od odpowiedniego dodatkowego zabezpieczenia zapłaty lub 

dokonania przedpłaty. 

5.9. W przypadku, gdy Klient opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami 

wynikającymi z umowy, O.W.S. i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów lub świadczenia usług oraz odmowy 

przyjmowania dalszych zamówień, do czasu uregulowania zaległości wraz z odsetkami. Pełną odpowiedzialność za wstrzymanie dostaw produktów lub realizacji 

usług, w tym koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Klient. 

5.10. Bez pisemnej uprzedniej zgody Sprzedawcy, Klient nie ma prawa potrącać ze swoich należności względem Sprzedawcy jakichkolwiek wierzytelności 

wzajemnych. 

5.11 W przypadku płatności przy użyciu akredytywy lub incasso dokumentowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami. 

VI - Dostawy 

6.1. O ile nic innego nie wynika z oferty Sprzedawcy lub umowy, Sprzedawca dostarczać będzie zamówione przez Klienta produkty na adres wskazany przez Klienta 

przy rejestracji lub w zamówieniu.  

6.2 Jeżeli transport produktów oferowanych przez Sprzedawcę odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo wybrać rodzaj transportu. 

6.3. Klient zapewnia rozładunek oraz instalację produktów oraz ponosi koszty i ryzyko z nimi związane.  

6.4. Klient zapewnia w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do odbioru w jego imieniu dostawy, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub 

nieobecność osoby upoważnionej przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za produkt. Domniemywa się, że osoba odbierająca dostawę w miejscu 

prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej jest upoważniona przez niego do odbioru dostawy. 

6.5. Odbierając dostawę Klient ma obowiązek w obecności przewoźnika dokonać sprawdzenia dostarczanych produktów pod kątem widocznych uszkodzeń lub 

ewentualnych braków ilościowych (ilości opakowań zbiorczych lub naruszenia opakowania zbiorczego). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń produktu 

lub braków ilościowych, Klient powinien dokonać odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym przewoźnika oraz sporządzić protokół uszkodzeń podpisany przez 

Klienta i przewoźnika. Kopie tych dokumentów Klient przekazuje Sprzedawcy wraz z reklamacją w terminie 2 dni roboczych od dnia dostawy. Brak adnotacji na 

liście przewozowym albo niesporządzenie protokołu uszkodzeń wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za daną wadę lub brak ilościowy. 

6.6. Klient dokona dokładnego sprawdzenia dostarczonego produktu co do ewentualnych braków ilościowych i wad jakościowych innych niż opisane w punkcie 6.5 

powyżej i powiadomi Sprzedawcę o wykrytych wadach w terminie do 5 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacja powinna zawierać protokół wad oraz 

dokumentację fotograficzną. 

6.7. W każdym wypadku Klient zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedawcę lub ich ubezpieczycieli. Na wezwanie 

Sprzedawcy Klient odeśle mu uszkodzony produkt lub będzie postępował z nim stosowanie do wskazówek Sprzedawcy. 

6.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę produktu po jego wydaniu Klientowi. 

6.9. Nieodebranie towaru w wyznaczonym dniu, bez pisemnej zgody Sprzedawcy,  wiąże się z dodatkowymi kosztami za magazynowanie towaru.  Sprzedawca 

zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury w przypadku nieodebrania towaru w uzgodnionym terminie. 

VII - Terminy dostawy 

7.1. W potwierdzeniu zamówienia przekazywanym Klientowi, Sprzedawca wskaże orientacyjny standardowy termin dostawy lub termin wykonania dla 

zamówionych produktów/usług. Termin ten może ulec zmianie. 

7.2. Terminy dostawy produktów/wykonania usługi biegną od ostatniej z następujących dat: 

- bezwarunkowego przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę, 

- otrzymania przez Sprzedawcę informacji, od których zależy realizacja zamówienia, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Klient, 

- otrzymania zaliczki, do której wpłacenia zobowiązał się Klient zgodnie z warunkami umowy lub przedpłaty w przypadku, gdy cena za produkty/usługi 

jest płatna przed dostawą produktów /wykonaniem usługi. 

7.3. Sprzedawca jest automatycznie zwolniony z wszelkich zobowiązań dotyczących terminów dostaw produktów /wykonania usługi w przypadku wystąpienia Siły 

Wyższej, opóźnień z przyczyn leżących po stronie Klienta lub zdarzeń występujących u Sprzedawcy lub u jego dostawców, które mogą zakłócić organizację lub 

działalność gospodarczą firmy, takich jak na przykład lokaut, strajki, wojny, embarga, pożar, powódź, wypadek z udziałem maszyny, uszkodzenie części w procesie 

wytwórczym, przerwy lub opóźnienia w transporcie lub dostawie surowców, energii lub składników, lub inne zdarzenia znajdujące się poza kontrolą Sprzedawcy 

lub jego dostawców. 

7.4. Za datę dostawy uważa się datę odbioru produktów przez Przewoźnika. 

VIII - Zastrzeżenie własności 

8.1. Produkty dostarczane Klientowi stanowią własność Sprzedawcy, aż do pełnej zapłaty przez Klienta ceny (wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie) 

należnej Sprzedawcy za te produkty. 

8.2. Jeżeli produkty zostały przetworzone lub włączone trwale do innych urządzeń, Sprzedawcy przysługuje do momentu całkowitej zapłaty ceny przez Klienta 

prawo zastawu na przetworzonym produkcie lub urządzeniu, do którego produkt Sprzedawcy został wbudowany. O powyższym prawie Klient zobowiązuje się 

poinformować osoby trzecie, którym sprzedaje produkt Sprzedawcy samodzielnie lub jako wbudowany w inne urządzenia. 

8.3. W przypadku opóźnienia w płatności ceny za produkty, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu należących do niego produktów. Niezależnie do żądania zwrotu 

produktów, Sprzedawca ma prawo do zatrzymania wszystkich otrzymanych zaliczek i płatności otrzymanych za te produkty od Klienta, bez uszczerbku dla 

możliwości domagania się dalszego odszkodowania. 

8.4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, od momentu dostawy lub odbioru Klient ponosi wszelkie ryzyka związane z posiadaniem, 

przechowywaniem i/lub wykorzystaniem produktów w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów oraz odpowiedzialność za szkody 

spowodowane przez produkty. 

IX - Opakowania 

9.1. Ceny podane w cennikach lub ofercie Sprzedawcy zawierają koszt standardowego opakowania produktów stosowanego przez Sprzedawcę. Zmiana, na żądanie 

Klienta, opakowania na inne niż zwykle używane przez Sprzedawcę dokonywana jest na koszt Klienta. Opakowania są bezzwrotne. 

X - Przewóz - Cła 
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10.1. O ile inaczej nie przewidziano w umowie za transport, ubezpieczenie i/lub cła odpowiada Klient. 

XI - Przepisy środowiskowe, Demontaż i utylizacja odpadów 

11.1.Strona posiadająca odpady jest odpowiedzialna za ich usunięcie i utylizację. 

11.2. W odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie przeznaczonego dla gospodarstw domowych (dalej "EEE") wprowadzonego przez Sprzedawcę 

do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 roku, objętego Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r., Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 oraz przepisami prawa polskiego wdrażającego powyższe Dyrektywy w tym ustawą z dnia 29 lipca 2005 

roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, obowiązek sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania tego 

sprzętu zostaje przeniesiony bezpośrednio na Klienta. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność, z jednej strony za zbieranie i usuwania odpadów pochodzących 

z EEE stanowiących przedmiot sprzedaży, a z drugiej strony za ich przetwarzanie i recykling. 

XII – Gwarancja 

12.1. Wady objęte gwarancją 

12.1.1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości za wady fizyczne dostarczanych produktów. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do 

naprawienia lub wymiany każdego wadliwego działania produktów wynikającego z wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania, z zastrzeżeniem jednak, 

że powyższe zobowiązanie Sprzedawcy nie ma zastosowania, jeżeli: 

a. produkty nie były użytkowane lub konserwowane zgodnie z dokumentacją techniczną tych produktów lub w przypadku braku takiej dokumentacji, zgodnie z 

powszechnie stosowaną praktyką lub 

b. wadliwe działanie jest wynikiem niewłaściwych warunków przechowywania, lub 

c. wadliwe działanie jest wynikiem nieprzestrzegania wymagań Sprzedawcy dotyczących instalacji lub zasilania. 

12.1.2. Gwarancja obowiązuje tylko wobec Kupującego. 

12.1.3. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz prac naprawczych, które wynikają z normalnej eksploatacji produktów, wypadków i uszkodzeń 

spowodowanych niedostatecznym nadzorem nad produktami lub eksploatacji, która jest niezgodna z ich przeznaczeniem i/lub instrukcjami Sprzedawcy i, bardziej 

ogólnie, każdego przypadku, za który Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli Klient wprowadził zmiany lub dodatki do 

produktów bez wyraźnej zgody Sprzedawcy. 

12.1.4. Sprzedawca nie udziela żadnych gwarancji, co do użyteczności produktu ze względu na cel zamierzony przez Klienta, chyba że odpowiedzialność za taką 

użyteczność ze względu na określony cel została wyraźnie zaakceptowana przez Sprzedawcę na piśmie. 

12.2. Okres gwarancji 

12.2.1 Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy, chyba że dla danego produktu w ofercie określono inny okres gwarancji. 

12.2.2. Gwarancja rozpoczyna się od momentu wydania produktów Klientowi. 

12.2.3. Naprawy, zmiany lub wymiany produktu lub jego części w okresie gwarancyjnym, w żadnym wypadku nie powodują przedłużenia okresu gwarancji na 

produkt, jednakże nie może on być krótszy niż 3 miesiące. 

12.3. Zasady i warunki korzystania z gwarancji 

12.3.1. W ramach gwarancji, Sprzedawca usunie stwierdzone wady na swój koszt, tak szybko jak jest to możliwe i przy użyciu środków, które uzna za stosowne. 

12.3.2. W celu skorzystania z gwarancji, Klient poinformuje Sprzedawcę na piśmie lub w wiadomości poczty elektronicznej na office@powerfullstop.com lub inny 

obopólnie uzgodniony o wadach, które są przypisywane produktom, w ciągu 5 dni roboczych po wykryciu wady oraz dostarczy wszystkie potwierdzające te 

okoliczności dokumenty. 

12.3.3. Do wyboru Sprzedawcy pozostaje, czy gwarancja jest wykonywana poprzez dostarczenie Klientowi nieodpłatnie produktu zamiennego, czy przez 

naprawienie wadliwego produktu w punkcie napraw Sprzedawcy. 

12.3.4. W przypadku naprawy produktu w punkcie napraw Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dostarczenia produktu na własny koszt. 

12.3.5. Jeżeli nie ustalono inaczej wadliwe części lub produkty powinny być zwrócone Sprzedawcy w terminie 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia, gdy dany 

produkt jest niesprawny. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązku zwrotu rzekomo wadliwego produktu w powyższym 30-dniowym terminie, 

Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania wynagrodzenia za wymianę produktu lub koszt naprawy. 

12.3.6. W żadnym wypadku, gwarancja nie obejmuje wydatków związanych z poszukiwaniem wadliwego elementu w miejscu zainstalowania produktu, jak również 

demontażu i ponownego montażu produktu w miejscu jego instalacji. 

12.3.7. Jeśli, ze względu na charakter produktu, prace naprawcze muszą być wykonane w miejscu instalacji produktu, Sprzedawca pokryje koszty tych prac (z 

wyjątkiem kosztów oczekiwania serwisu Sprzedawcy w miejscu instalacji poniesionych z powodu nieudostępnienia przez Klienta produktów do naprawy). 

12.3.8. Klient udzieli Sprzedawcy wszelkiej niezbędnej pomocy w celu należytego wykrycia i naprawy tych wad. Ponadto, o ile nie ma wyraźnej zgody Sprzedawcy, 

Klient nie przeprowadzi napraw sam lub za pośrednictwem osoby trzeciej pod rygorem utraty gwarancji. 

12.3.9. Koszty transportu produktu do punktu napraw Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta. 

12.4. Przedłużenie okresu gwarancji. 

12.4.1. Klient ma możliwość odpłatnego nabycia usługi przedłużenia gwarancji o dodatkowy okres na wybrane produkty z oferty Sprzedawcy, zwanej Gwarancją 

Rozszerzoną. 

12.4.2. Zapłatę przez Klienta za Gwarancję Rozszerzoną uznaje się jednoznacznie za akceptację przez niego warunków i zakresu zobowiązań Stron wynikających z 

tytułu tej przedłużonej gwarancji. 

XIII - Odpowiedzialność 

13.1. Warunki umowy w formie zaakceptowanej przez Sprzedawcę oraz warunki niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przedstawiają odpowiedzialność 

Sprzedawcy i zastępują wszelkie inne gwarancje, niezależnie od tego, czy ustawowe, wyraźne lub dorozumiane, w tym wyłączają w najszerszym dozwolonym przez 

prawo zakresie rękojmię za wady. 

13.2. Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny na podstawie umowy, lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, za żadne wyjątkowe, pośrednie, 

przypadkowe lub wtórne szkody w tym za utracone korzyści Klienta lub osoby trzeciej, za wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę z winy umyślnej Sprzedawcy. 

13.3. W każdym przypadku, niezależnie od przyczyny lub przedmiotu roszczenia, łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu lub w związku z wykonaniem, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy jest ograniczona do wysokości netto wynagrodzenia należnego Sprzedawcy na podstawie tej umowy. 

XIV – Prawo właściwe – Spory 

14.1. Umowa, do której mają zastosowanie niniejsze OWS podlega prawu polskiemu. Wyłącza się zastosowanie do tej umowy przepisów kolizyjnych prawa 

międzynarodowego prywatnego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 

kwietnia 1980 roku. 

14.2. Wszelkie spory, dotyczące każdej złożonej oferty lub umowy zawartej przez Sprzedawcę, których nie uda się zakończyć na drodze polubownej podlegają 

rozpoznaniu przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 


