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I. Zakres obowiązywania

1. Poniższe warunki kupującego obowiązują wszystkie umowy dotyczące dostawy 
towarów zawarte pomiędzy kupującym a sprzedającym. Obowiązują one także 
wszystkie przyszłe kontakty handlowe również wtedy, gdy nie zostaną ponownie 
wyraźnie uzgodnione. Odmienne warunki sprzedającego, które przez kupującego 
nie zostaną wyraźnie uznane, nie obowiązują kupującego również wtedy, gdy ten 
nie sprzeciwi się im wyraźnie. Warunki kupującego obowiązują również wtedy, gdy 
kupujący przyjmie bez zastrzeżeń dostawę sprzedającego, wiedząc o warunkach 
przeciwnych lub odbiegających od jego warunków.

2. Wszystkie ustalenia, które w związku z umowami kupna podjęte zostaną 
pomiędzy kupującym a sprzedającym, są zapisane w umowach kupna, w 
niniejszych warunkach i w informacjach podanych przez kupującego.

II. Oferta i zawarcie umowy

1. Kupujący związany jest przez dwa tygodnie ofertą dot. zawarcia umowy 
kupna (zamówienie). Tylko w przeciągu tych dwóch tygodni sprzedający może 
przyjąć ofertę w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do kupującego.

2. Rysunki, plany i inne dokumenty należące do zamówienia pozostają własnością
kupującego, który zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie w odniesieniu do
tych dokumentów. Jeżeli sprzedający nie przyjmie ofert kupującego w przeciągu 
podanego terminu wg punktu 2 cyfra 1), to dokumenty te należy bezzwłocznie
zwrócić kupującemu.

III. Zapłata

1. Cena podana przez kupującego w zamówieniu jest wiążąca i obowiązuje franco 
siedziba, o ile pomiędzy stronami nie zostanie pisemnie ustalone inaczej. Koszty 
opakowania są wliczone w cenę. Cena podana jest bez każdorazowo 
obowiązującego, ustawowego podatku VAT. Wszystkie faktury sprzedającego 
muszą zawierać numer zamówienia podany przez kupującego.

2. O ile ze sprzedającym nie podjęto odmiennego, pisemnego uzgodnienia, to 
kupujący, począwszy od dostawy towaru przez sprzedającego i otrzymania faktury, 
uiszcza zapłatę w przeciągu 21 dni roboczych z 3 % skonto lub netto w przeciągu 
60 dni.

3. Kupującemu przysługuje pełne ustawowe prawo do dokonywania potrąceń i do 
zatrzymywania. Jest on uprawniony do scedowania wszystkich roszczeń 
wynikających z umowy kupna bez zgody sprzedającego. Bez uzyskania uprzednio 
pisemnej zgody kupującego, sprzedający nie jest uprawniony do scedowania na 
rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających ze stosunku umownego.

IV. Termin dostawy

1. Termin dostawy lub data dostawy podane w zamówieniu przez kupującego są dla 
sprzedającego obowiązujące.

2. Jeżeli sprzedający opóźni się z dostawą, to kupujący ma prawo dochodzenia
ustawowych roszczeń. Jeżeli kupujący podnosi roszczenie o odszkodowanie, to
sprzedający ma prawo udowodnić, że naruszenie obowiązku nie nastąpiło z jego
winy.

V. Gwarancja / Odpowiedzialność cywilna

1. Po dostarczeniu towaru przez sprzedającego, kupujący jest zobowiązany do 
skontrolowania towaru w stosownym terminie pod względem różnic w jakości i w 
ilości. Reklamacja dotycząca jawnych wad jest złożona we właściwym czasie, jeżeli 
kupujący przekaże ją sprzedającemu w przeciągu pięciu dni roboczych od 
dostarczenia towaru i sprzedający otrzyma ją zaraz; reklamacja dotycząca wad 
ukrytych jest złożona we właściwym czasie, jeżeli kupujący przekaże ją 
sprzedającemu w przeciągu pięciu dni roboczych od chwili ich odkrycia i 
sprzedający zaraz ją otrzyma.

2. W stosunku do sprzedającego kupującemu przysługują ustawowe prawo do 
roszczenia z tytułu wad, a sprzedający jest w stosunku do kupującego za nie 
odpowiedzialny w ustawowym zakresie. W razie niebezpieczeństwa zwłoki lub w 
wypadku bardzo pilnym, kupujący jest uprawniony do usunięcia wad we własnym 
zakresie na koszt sprzedającego.

VI. Odpowiedzialność cywilna sprzedającego / Ochrona
ubezpieczeniowa

1. Jeżeli z powodu wadliwości produktu, za który odpowiedzialny jest 
sprzedający, osoby trzecie będą dochodzić roszczeń w stosunku do 
kupującego, to sprzedający musi na pierwsze wezwanie zwolnić kupującego 
od wszelkich roszczeń osób trzecich, łącznie z koniecznymi kosztami 
poniesionymi na odparcie tych roszczeń, jeżeli przyczyna leży w zakresie 
władztwa i organizacji sprzedającego.

2. Jeżeli ze względu na wypadek szkodowy w myśl punktu VI cyfra 1), 
kupujący jest zmuszony do przeprowadzenia akcji wycofywania produktu, to 
sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia kupującemu wszelkich wydatków
wynikających lub będących w związku z przeprowadzoną akcją wycofywania.
Jeżeli będzie to możliwe i czas mu na to pozwoli, to kupujący powiadomi
sprzedającego o treści i zakresie akcji wycofywania produktu i da mu
sposobność do zajęcia stanowiska na tę okoliczność.

3. Sprzedający jest zobowiązany do zawarcia i zachowania ubezpieczenia od
obowiązku odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 
wadliwością produktu na odpowiednią do towaru sumę pokrywającą szkody
na zdrowiu i życiu osób / szkody materialne. Nienaruszone pozostają dalsze
ustawowe roszczenia kupującego.

4. Jeżeli strona trzecia wystąpi w stosunku do kupującego z roszczeniami z
powodu tego, że dostawa sprzedającego narusza ustawowe prawo
ochronne osoby trzeciej, to sprzedający zobowiązuje się do zwolnienia 
kupującego na pierwsze wezwanie od tych roszczeń, łącznie z wszystkimi 
koniecznymi wydatkami, które powstały dla kupującego w związku z 
wykorzystaniem tego prawa przez osobę trzecią i poniesionymi na ich 
odparcie. Kupujący nie jest uprawniony do uznania roszczeń osoby
trzeciej bez pisemnego wyrażenia zgody przez sprzedającego i/lub do
zawarcia porozumień z osobą trzecią odnośnie tych roszczeń. Okres
przedawnienia dotyczący tych roszczeń o zwolnienie wynosi trzy lata,
licząc od chwili przyjęcia do wiadomości przez kupującego, że osoba
trzecia wykorzystała swe prawa, jednak najpóźniej po dziesięciu
latach od dostawy rzeczy.

VII. Zachowanie tajemnicy / Zastrzeżenie własności 
rzeczy

Wszystkie części i dokumenty otrzymane od kupującego pozostają 
własnością kupującego. Tylko po otrzymaniu zgody wyrażonej poza 
niniejszą umową przez kupującego na piśmie, sprzedający może je 
wykorzystać i / lub przekazać wzgl. udostępnić osobom trzecim. Po 
zrealizowaniu danej umowy sprzedający wydaje je bezzwłocznie 
kupującemu na własny koszt.

VIII. Właściwość miejscowa sądu / Miejsce spełnienia 
świadczenia / Stosowane prawo

1. Miejscem spełnienia świadczenia i wyłączną właściwością miejscową sądu dla dostaw i
płatności (łącznie z powództwem czekowym) oraz dla sporów wynikających z umów
zawartych pomiędzy sprzedającym a kupującym jest Rheine/Westf.,  o ile sprzedający 
jest kupcem w rozumieniu kodeku handlowego.

2. Stosunki pomiędzy stronami umowy regulowane są wyłącznie według
prawa obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec.
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