Warunki Sprzedaży towarów przez Grupę
Alumetal.
§1
Zasady ogólne i zakres niniejszego dokumentu
1. Jakakolwiek transakcja handlowa zgodnie, z którą nasze
towary są sprzedawane jest wyłącznie oparta o niniejsze
warunki sprzedaży, które również odnoszą się do przyszłych
transakcji z Kupującym bez konieczności zawierania
dodatkowych porozumień.
2. Nie przyjmujemy do wiadomości jakichkolwiek
warunków kupującego, które są w opozycji do warunków
zamieszczonych w niniejszych warunkach sprzedaży, chyba,
że wyrazimy pisemnie naszą zgodę na akceptację tych
warunków.
3. Poprzez zawarcie kontraktu sprzedaży lub też przyjęcie
towaru, Kupujący w pełni zgadza się na nasze warunki
sprzedaży, nawet w przypadku, gdy do swojego
potwierdzenia dołączył warunki, które są sprzeczne z
warunkami zamieszczonymi w niniejszych warunkach
sprzedaży.
4. Jeśli kupujący po raz pierwszy uzyska wiedzę o istnieniu
naszych warunków sprzedaży, które zamieszczone są w
dokumencie potwierdzającym transakcję, – którym może
być faktura – wtedy uznajemy, że przyjęcie takiego
dokumentu jest akceptacją tych warunków.
§2
Oferta. Ceny
1. Nasze oferty sprzedaży są niezobowiązujące i muszą
zostać ostatecznie potwierdzone chyba, że jasno wyraziliśmy
wiążący charakter naszej oferty. Kontrakty będą uważane za
wiążące tylko w przypadku naszego potwierdzenia, – którym
może być również faktura – lub poprzez dokonanie dostawy
lub częściowej dostawy.
2. Nasze oferty cenowe są wyrażane w EUR lub PLN, netto
oraz na bazie “ex our works”, chyba, że uzgodnimy i
potwierdzimy inne warunki. Ceny są również obowiązujące,
jeśli stosowane są w dniu wysyłki towaru lub w dniu
przekazania powiadomienia o gotowości wysyłki. Inne ceny
mogą być stosowane w tych przypadkach, kiedy są
wymienione w zamówieniach, jako ceny stałe lub jako
formuły cenowe.
3. Jakiekolwiek błędy edytorskie powstałe podczas prac
biurowych upoważniają nas do wycofania się z realizacji
kontraktu, jeśli kupujący nie zgadza się na poprawienie
błędu w dokumentacji. W takim przypadku wszelkie
roszczenia Kupującego za powstałe szkody zostaną
odrzucone.

§3
Terminy płatności
1. Płatność musi zostać dokonana po otrzymaniu
towarów w ciągu 30 dni od daty faktury, chyba, że
uzgodnimy inne warunki.
2. Pomimo tego, że, istnieją inaczej wyrażone warunki
Kupującego, jesteśmy upoważnieni do rejestrowania
wpływających płatności, jako tych, które pokryją
najstarsze należności Kupującego wobec Grupy
Alumetal. Jakiekolwiek odsetki już naliczone
upoważniają nas do pomniejszenia bieżących płatności.
3. Jeżeli kupujący ma przeterminowane należności
wobec Grupy Alumetal, jesteśmy upoważnieni do
obciążenia go odsetkami naliczonymi od dnia powstania
przeterminowania w wysokości 5% powyżej bazowej
stopy procentowej. Zastrzegamy sobie prawo do
domagania się wyższego odszkodowania za straty
powstałe na skutek braku terminowej realizacji zapłaty
4. W przypadku pojawienia się wątpliwości, co do
wiarygodności kredytowej Kupującego, zaległości w
płatnościach,
ograniczenia
bądź
wymówienia
ubezpieczenia handlowego przez firmę ubezpieczeniową
lub też wpłynięcia wniosku o otwarcie procedur
upadłościowych – wszystkie nasze należności
wynikające z realizacji kontraktów stają się wymagalne
ze skutkiem natychmiastowym. W takich wypadkach
będziemy realizować nasze dostawy po otrzymaniu
przedpłaty. Ponadto, jesteśmy upoważnieni do
wycofania się z realizacji kontraktu – częściowo lub w
całości lub też żądać odszkodowania za brak możliwości
zrealizowania kontraktu.
§4
Terminy dostaw
1. Uzgodniony okres dostawy jest uważany za
dotrzymany, jeżeli towary opuściły nasz zakład lub
jeżeli awizowano odbiorcy gotowość dostawy do
wysyłki przed upłynięciem daty okresu dostawy.
Zgodność dostaw z uzgodnionymi okresami dostaw
zachodzi przy założeniu, że Kupujący terminowo
wypełnia wszystkie swoje obowiązki wynikające z
kontraktu. Jeśli te obowiązki nie są wypełnione
przyjmujemy, że okresy dostaw mogą być naruszone.
Ten zapis również dotyczy braku wpływu przedpłaty wg
uzgodnień.
2. Nawet w przypadku przekroczenia okresu dostawy
Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towarów.
3. Wojna, powszechne zasady siły wyższej oraz
zakłócenia w funkcjonowaniu naszego zakładu
produkcyjnego lub zakłócenia w pracy naszych
usługodawców, za które nie jesteśmy odpowiedzialni,
mamy prawo domagać się rozszerzenia okresu dostawy.
Powiadomimy Kupującego tak wcześnie jak to możliwe
o wystąpieniu takich okoliczności chyba, że te
okoliczności są oczywiste i powszechnie o nich
wiadomo.

4. Przyjmujemy pełną odpowiedzialność zgodnie z
przepisami prawa za opóźnienia dostaw, jeśli wynikają one z
wyraźnego naruszenia przez nas istotnych kontraktowych
zobowiązań. Jednakże odpowiedzialność ta w takim
przypadku powinna być ograniczona do przewidywalnych
strat powstałych w typowych przypadkach.
§5
Utrzymanie własności
1. Utrzymujemy prawo własności towarów dostarczonych
przez nas do czasu, gdy wszystkie roszczenia przeciwko
Kupującemu z tej transakcji lub wcześniejszych transakcji
zostały w pełni załatwione (Towary Zastrzeżone). W
przypadku, gdy Kupujący postępuje wbrew warunkom
kontraktu, w szczególności w przypadku opóźnień w
płatności, jesteśmy upoważnieni do odbioru Towarów
Zastrzeżonych. Ten zapis również dotyczy w przypadku
złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury upadłościowej na
własności Kupującego.
2. Jeśli towary dostarczone przez nas zostały zmienione lub
połączone z innymi przedmiotami w taki sposób, że stały się
integralną częścią nowo stworzonego produktu, nasza
własność zostaje utrzymana proporcjonalnie w stosunku do
wartości fakturowanej dostarczonych towarów a wartością
nowego produktu..
3. Kupujący jest zobowiązany do oznaczenia i
przechowywania osobno Zastrzeżonych Towarów. Ponadto
Kupujący jest zobowiązany chronić Towary Zastrzeżone
przed zniszczeniem przez nieodpowiednie przechowywanie,
kradzież lub inne uszkodzenia. Kupujący powinien
odpowiednio ubezpieczyć Towary Zastrzeżone na sumę
odpowiadającą ich wartości fakturowanej. Kupujący jest
zobowiązany do przekazanie nam należności wynikających z
realizacji ubezpieczenia.
4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń stron
trzecich w stosunku do Towarów Zastrzeżonych lub w
przypadku wystąpienia reklamacji po sprzedaży tych
Towarów Zastrzeżonych, Kupujący poinformuje stronę
trzecią o naszej własności w Towarach Zastrzeżonych.
Ponadto Kupujący poinformuje nas natychmiast o wszelkich
prawnych działaniach na naszej własności prowadzonych
przez strony trzecie w celu umożliwienia nam podjecie
odpowiednich kroków prawnych. Jeśli strona trzecia nie jest
wstanie zapłacić nam kosztów sądowych zostaną one
pokryte przez Kupującego.
§6
Odpowiedzialność za defekty materiałowe
1. Zaraz po dostawie towar zostanie natychmiast sprawdzony
pod względem zgodności jakościowej i wagowej przez
upoważnioną osobę. Jakiekolwiek oczywiste odchylenia,
wady mają być odnotowane natychmiast. Inne ukryte wady
muszą być zgłoszone w ciągu jednego tygodnia od odkrycia
tych defektów. Nie wypełnienie tych obowiązków
spowoduje natychmiastową utratę praw do jakichkolwiek
roszczeń jakościowych oraz ilościowych.
Stwierdzone

defekty w części dostarczonego towaru nie upoważniają
do reklamacji całej dostawy.
2. Kryteria jakościowe wymienione w naszym
potwierdzeniu zamówienia lub na fakturze są uważane
za uzgodnioną jakość.
3. Aby potwierdzić naszą odpowiedzialność, towary
reklamowane powinny być sprawdzone przez nas w
magazynie Kupującego bądź zwrócone do nas – w
naszej opcji. Dostawa zwrotna powinna być oznaczona
nr naszego wytopu wraz z opisem defektu. W
przeciwnym wypadku proces reklamacyjny nie będzie
kontynuowany. Kupujący nie może sprzedać ani
wykorzystać towaru w stosunku do którego toczy się
postępowanie reklamacyjne, aż do ostatecznego
wyjaśnienia odpowiedzialności.
4. Przyjmujemy odpowiedzialność zgodnie z przepisami
prawa, pod warunkiem rażącego naruszenia obowiązków
wynikających z postanowień kontraktu. Ponadto
przyjmujemy odpowiedzialność za powstałe szkody,
tylko wtedy, gdy powstały one na skutek rażących
zaniedbań bądź celowego działania z naszej strony lub
też strony naszych usługodawców.
5. W przypadku naruszenia ważnych obowiązków
wynikających z kontraktu lub rażących zaniedbań w
wypełnianiu tych obowiązków, jak również w
przypadku szkód powstałych w wyniku nie dostarczenia
towaru, nasza odpowiedzialność powinna być
ograniczona do przewidywalnych strat powstałych w
typowych przypadkach.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia,
które powstały w samym towarze. W szczególności nie
ponosimy odpowiedzialności za utracone zyski lub inne
finansowe straty poniesione przez Kupującego. W
każdym wypadku wielkość odpowiedzialności powinien
być ograniczony do wysokości płatności za dostawę.
§7
Zasady Ograniczonej Odpowiedzialności
1. Roszczenia nieoparte o podstawy prawne nie będą
brane pod uwagę, chyba że zapisano inaczej w
niniejszych Warunkach Sprzedaży. Niniejszy zapis nie
dotyczy przypadków roszczeń za straty spowodowane
przez rażące zaniedbanie.
2. Przyjmujemy odpowiedzialność zgodnie z normami
prawnymi za szkody powstałe na życiu oraz zdrowiu
chyba że wykorzystanie towaru nie było zgodnie z
opisem w Karcie Charakterystyki. Ponadto przyjmujemy
odpowiedzialność, za roszczenia powstałe na skutek
naruszenia istotnych obowiązków wynikających z
kontraktu, pod warunkiem, że jesteśmy bezpośrednio
odpowiedzialni za nie wypełnienie tych obowiązków.
Przyjmujemy odpowiedzialność za inne szkody tylko
wtedy, gdy powstały one na skutek rażących zaniedbań
obowiązków wynikających z realizacji kontraktu przez
nas bądź naszych usługodawców. Skoro nasza

odpowiedzialność jest ograniczona zapis ten dotyczy
również osobistej odpowiedzialności naszych agentów i
usługodawców.
3. W każdym przypadku odpowiedzialność za szkody będzie
ograniczona do przewidywalnych szkód powstałych w
typowych przypadkach. W takich przypadkach jesteśmy
zobowiązani zapłacić za szkody powstałe w wyniku
zaniedbań. Nasza odpowiedzialność za szkody powstałe na
własności lub osobach ma być ograniczona do kwoty
naszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
§8
Miejsce działań prawnych. Obowiązujące Prawo.
1.
Miejsce
wykonywania
naszych
obowiązków
wynikających z tego kontraktu jest miejscem naszego
zakładu produkcyjnego w Kętach. Lub Gorzycach
2. Miejscem prowadzenia działań oraz sporów prawnych
wynikających z realizacji tego kontraktu jest miejscowość
32-650 Kęty. Jednak mamy prawo działać prawnie w
miejscu prowadzenia działalności Kupującego.
3. Wszystkie handlowe związki pomiędzy stronami
kontraktu będą rozpatrywane wg prawa polskiego z
wyłączeniem
Konwencji
Sprzedaży
Narodów
Zjednoczonych.
§9
Inne Postanowienia
1. Wszelkie roszczenia Kupującego wynikające z zawartego
kontraktu nie mogą być przenoszone, nawet w części na
trzecią stronę bez nasze pisemnej zgody.
2. Wszelkie odchylenia od niniejszych Warunków Sprzedaży
lub innych umów pomiędzy stronami kontraktu wymagają
odpowiedniego zapisu w zamówieniu. Tylko wtedy będą one
obowiązujące. Wszelkie zmiany tych zapisów również
wymagają formy pisemnej.
3. Jeśli jedno z postanowień niniejszych Warunków
Sprzedaży stanie się nieważne – częściowo lub w całości,
ważność pozostałych postanowień Warunków Sprzedaży nie
może być podważona. W takim przypadku strony kontraktu
stworzą zapis, który będzie możliwie najpełniej oddawał
treść nieważnego zapisu.
4. Kupujący zgadza się przechowywać dane otrzymane w
wyniku relacji handlowej zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. Wykorzystanie tych danych powinno
służyć wyłącznie celom handlowym.
5. Strony kontraktu zobowiązują się utrzymać w tajemnicy
dane handlowe i techniczne, które zostały nabyte w ramach
współpracy handlowej.

