
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY (OWSD) 
 
 

I .  DEFINICJE 
Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy, 
jeżeli co innego nie wynika z treści konkretnych postanowień mają 
następujące znaczenie:  
„Autoryzowany Serwis Sprzedawcy” oznacza serwis współpracujący z 
Sprzedającym; 
„Cennik” oznacza opublikowany przez Sprzedającego cennik określający 
wysokość opłat; 
„K.C.” oznacza kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.;  
„Kupujący” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność 
gospodarczą lub zawodową, która jest zainteresowana zawarciem lub/i 
zawarła z Sprzedającym Umowę; 
„OWSD” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw; 
„Sprzedający” oznacza spółkę Pedrollo Polska Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczy, przy ulicy Ekonomicznej 6, 99-
400 Łowicz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w 
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem NIP: 8341894178, KRS: 0000927169; 
„Strona Internetowa” oznacza stronę https://www.pedrollopolska.pl 
prowadzoną przez Sprzedającego; 
„Umowa” oznacza umowę sprzedaży lub/i dostawy zawartą przez 
Sprzedającego i Kupującego; 
„Towar” zamówiony towar stanowiący przedmiot Umowy; 
„Zamówienie” oznacza zamówienie złożone przez Kupującego zgodnie z 
zasadami niniejszego OWSD. 

https://www.pedrollopolska.pl/


 
I I .  ZAKRES ZASTOSOWANIA  

 
1. OWSD określa zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy 

towarów oferowanych przez Sprzedającego. 
2. OWSD są doręczane Kupującemu w formie papierowej lub elektronicznej 

na wskazany przez Kupującego adres mailowy, wedle wyboru 
Sprzedającego, najpóźniej w momencie zawarcia Umowy. OWSD są 
również opublikowane na Stronie Internetowej z możliwością ich 
nieodpłatnego pobrania w wersji elektronicznej (pliku pdf). 

3. OWSD obowiązują wszystkich Kupujących zawierających Umowę z 
Sprzedającym i stanowią integralną część zawartej Umowy. 

4. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami OWSD i Umowy, 
decydujące znaczenie mają postanowienia Umowy. Dodatkowe 
porozumienia pomiędzy Stronami zostaną zawarte w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

5. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący oświadcza, że zapoznał się z 
OWSD, jego treść jest zrozumiała, akceptuje postanowienia OWSD i nie 
wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 

6. Tytuły poszczególnych punktów OWSD zostały wprowadzone wyłącznie 
dla celów porządkowych i nie mają wpływu na wykładnie poszczególnych 
postanowień. 

 
I I I .  ZMIANY OWSD  

 
1. Wszelkie zmiany OWSD nie będą miały mocy prawnej, jeżeli nie zostaną 

opublikowane na Stronie Internetowej, z zastrzeżeniem ust 2 niniejszego 
punktu.  

2. W odniesieniu do indywidualnego Kupującego, w przypadku dokonania 
zmian OWSD w trakcie realizacji Umowy, zmiana OWSD wymaga zgody 
Kupującego wyrażonej w postaci co najmniej dokumentowej. 



 
IV.  ZAMÓWIENIA TOWARÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści, wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i 

inne informacje opublikowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 K.C. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, poprzedzająca złożenie 
przez Kupującego Zamówienia oraz zawarcie Umowy, w tym wszelkie 
oświadczenia Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
K.C., chyba że coś innego wynika z ich treści.  

3. Sprzedawca nie jest związany złożonymi przez siebie oświadczeniami, w 
które (i) zawierają oczywiste błędy, w szczególności dotyczące błędnie 
określonej waluty lub przedmiotu Umowy, (ii) zostały złożone pod 
wpływem błędu, podstępu lub groźby. 

4. Towary będą dostarczane przez Sprzedawcę na podstawie Zamówienia. 
5. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej 

poprzez portal zamówień, telefonicznie lub mailowo. 
 

V.  PRZYJCIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ I  REALIZACJA 
UMOWY  
 

1. Sprzedawca każdorazowo potwierdzi przyjęcie oraz realizację 
Zamówienia w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez 
Kupującego.  

2. Zamówienie złożone telefonicznie wymaga, ponad powyższe,  pisemnego 
lub elektronicznego porozumienia Stron w tym przedmiocie. 

3. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia w każdym 
przypadku bez podania przyczyny.  

4. Umowę uważa się za zawartą z chwilą porozumienia się Stron co do 
wszelkich istotnych elementów sprzedaży i/lub dostawy Towarów, w tym w 
szczególności co do asortymentu Towarów, ceny sprzedaży i/lub 



dostawy, formy płatności oraz daty i miejsca sprzedaży i/lub dostawy. 
5. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone, jeżeli zawiera co najmniej 

dane zamawiającego (tj. firmę lub imię i nazwisko), adres rozliczeniowy, 
numer identyfikacji podatkowej (w przypadku osoby prawnej), adres 
dostawy, typ zamawianego produktu, numer katalogowy zamawianego 
produktu według opublikowanej nomenklatury Sprzedawcy, ilość 
zamawianych sztuk oraz numer oferty. 

6. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli Sprzedawca wyśle Kupującemu 
potwierdzenie przyjęcia Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych, z 
zastrzeżeniem, że gdy nie jest możliwe potwierdzenie terminu dostawy w 
ciągu 5 dni roboczych ze względu na typ zamawianego produktu, 
Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający wpływ Zamówienia. W 
takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie określony przez 
Sprzedawcę odrębnie. Z chwilą powiadomienia Kupującego o terminie 
dostawy (realizacji Zamówienia) następuje przyjcie Zamówienia do 
realizacji, z zastrzeleniem ust. 7 poniżej. 

7. Kupujący ma prawo nie zaakceptować terminu dostawy, wskazanego 
przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 6, poprzez złożenie oświadczenia woli o 
odstąpieniu nie później niż do godz.14.00 następnego dnia roboczego po 
powiadomieniu Kupującego przez Sprzedawcę o terminie realizacji 
Zamówienia. Wówczas Umowę uważa się za niezawartą. Po 
bezskutecznym upływie wyżej wskazanego terminu Strony wiąże Umowa 
o treści określonej w potwierdzeniu wpływu zamówienia przez 
Sprzedawcę z uwzględnieniem wskazanego uprzednio terminu dostawy. 

8. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę musi zawierać numer 
Zamówienia, specyfikację zamówionych towarów, termin realizacji oraz 
miejsce dostawy. 

 
VI.  DOSTAWA TOWARU  

 
1. Sprzedawca dostarczy Kupującemu Towar na wskazany adres na terenie 



Polski w miejscu i terminie zgodnym z zawartą Umową. 
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar wyłącznie w dniach 

roboczych (tj. od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem przypadających 
w danym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Odbiór Towarów przez Kupującego następuje w dniu dostawy. 
4. Towar, wedle wyboru Kupującego, zostanie dostarczony za 

pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika na koszt Sprzedawcy lub 
zostanie odebrany przez Kupującego w miejscu i o czasie wskazanym 
przez Sprzedającego, na własny koszt i ryzyko, o czym Kupujący 
poinformuje w Zamówieniu. 

5. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych, 
chyba że Kupujący dokona zastrzeżenia, najpóźniej w chwili złożenia 
Zamówienia, że dostawa Towaru ma obejmować jednorazowo całość 
asortymentu objętego Zamówieniem. 

6. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się z realizacją Zamówienia oraz 
dostawą Towarów, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą ceny określonej w 
Umowie. W przypadku uregulowania zaległości przez Kupującego, 
Sprzedawca dostarczy Kupującemu Towary, bez zbędnej zwłoki. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny z tytułu Umowy, o czym mowa w 
ust. 6 niniejszego punktu, Sprzedający obciąży Kupującego wszelkimi 
wynikającymi z tytułu opóźnienia kosztami, w szczególności kosztami 
magazynowania Towaru. 

8. Z chwilą odebrania towarów na Kupującego przechodzi 
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Towarów. 
 

VII .  ZGODNOŚĆ DOSTAWY  
 

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar według ilości, jakości i w 
asortymencie zgodnym z zawartą Umową.   

2. Sprzedawca ma prawo dokonać w zamówionych Towarach korekt 
asortymentu w stosunku do treści złożonego Zamówienia, pod 



warunkiem, że zmiany te nie będą istotne. Przyjmuje się, że zmiany nie są 
istotne, jeżeli są korzystne dla Kupującego, w szczególności, jeżeli 
zamiennik jest droższy, lepszej jakości, funkcjonalności lub wykonany jest 
z lepszych materiałów. Na Kupującym spoczywa ciężar dowodowy 
wykazania, że zmiany są dla niego niekorzystne, chyba że Kupujący jest 
konsumentem. 

3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy Towarów, 
pod rygorem utraty wszelkich roszczeń co do ich stanu, chyba że 
wynikają one z przepisów powszechnie obowiązujących. 

4. Jeżeli przy sprawdzeniu dostawy Towarów towaru okaże się, że Towar lub 
jego opakowanie (o ile opakowanie wpływa na wartość Towaru) są 
uszkodzone, przewoźnik i Kupujący niezwłocznie ustalają stan przesyłki 
oraz okoliczności powstania szkody, poprzez spisanie protokołu szkody. 
Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kupującego, jeżeli 
twierdzi on, że przesyłka jest uszkodzona. 

5. Protokół szkody zawiera w szczególności informacje o uszkodzeniach, 
zniszczeniach, brakach ilościowych lub innych zewnętrznych widocznych 
nieprawidłowości oraz spisywany jest w obecności Kupującego oraz 
przewoźnika i za jego potwierdzeniem. 

6. Jeżeli Kupujący odmawia udziału w spisaniu protokołu szkody, 
przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez 
siebie do tej czynności. 

7. Jeśli przesyłkę odebrano bez dających się zauważyć z zewnątrz usterek, 
wskazujących na jej uszkodzenie, Kupujący ma prawo zgłosić 
Sprzedawcy wszelkie niezgodności z Zamówieniem w dostawie towaru w 
terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia dostawy w formie pisemnej 
lub elektronicznej na adres mailowy Sprzedającego. 

8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego punktu, oraz zgłoszenie 
po spisaniu protokołu szkody musi zawierać co najmniej datę reklamacji, 
imię i nazwisko lub firmę klienta, numer identyfikacji podatkowej (jeżeli 
posiada), datę przyjęcia reklamowanego Towaru, numer i datę faktury 



której dotyczy reklamacja, numer i datę Zamówienia, którego dotyczy 
reklamacja, nazwę spedytora i numer listu przewozowego, numer 
katalogowy, jego nazwę oraz dane dotyczące rozbieżności pomiędzy 
fakturą/ listem przewozowym i stanem faktycznym. Do zgłoszenia musi 
zostać załączona kopia listu przewozowego wraz z protokołem 
potwierdzającym niezgodność dostawy. 

9. Zgłoszenia spóźnione lub nadane bez wymaganej formy będą 
pozostawione bez rozpatrzenia i nie będą uwzględniane. 

10. Jeżeli w toku ustaleń, o których mowa powyżej, zostaną stwierdzone 
wady, powstałe na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Sprzedawca: 
a) nadające się do usunięcia - Sprzedawca usunie wady w terminie 14 

dni roboczych, 
b) nienaddające się do usunięcia - Kupujący może żądać od Sprzedawcy 

dostarczenia towarów wolnych od wad, wyznaczając mu w tym celu 
45-dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie może żądać 
stosownego obniżenia ceny. W tym przypadku Kupujący dostarczy 
wadliwe Towary Sprzedającemu na koszt Sprzedającego. Sprzedający 
może wstrzymać się od wymiany towaru przed otrzymaniem 
wadliwych Towarów. 

11. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze lub nieuzasadnionej 
odmowy przyjęcia Towarów przez Kupującego, Kupujący może zostać 
obciążony wszelkimi wynikającymi z opóźnienia kosztami, w 
szczególności Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo do oddania rzeczy 
na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego oraz 
naliczenia Kupującemu opłat za magazynowanie lub przechowanie 
towarów. Jeżeli Sprzedawca poniósł koszty transportu, w przypadku 
nieodebrania towaru przez Kupującego, ma prawo żądać ich zwrotu od 
Kupującego. 

12. Jeżeli Sprzedawca omyłkowo dostarczy Towary w większej ilości, niż 
zostało to określone w Umowie, Kupujący może przyjąć dostawę i 



zapłacić za nadwyżkę Towaru lub odmówić odebrania nadwyżki 
Towarów. Po odebraniu dostawy koszty Zwrotu nadwyżki Towarów 
obciążają Kupującego.  

13. Towary zostaną dostarczone Kupującemu w opakowaniu 
zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu 
umożliwiającym swobodny załadunek i rozładunek. 
 

VII I .  CENY I  ZAPŁATA  
 

1. Ceny towarów ustala się w oparciu o ceny katalogowe netto Sprzedawcy 
zawarte w Cenniku lub przygotowaną przez Sprzedawcę ofertę.  

2. Ceny zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości wynikającej z obowiązujących w dniu zawarcia Umowy 
przepisów prawa. 

3. Sprzedawca ma prawo do żądania dokonania przedpłaty lub zaliczki w 
wysokości oraz w terminie indywidualnie uzgodnionym z Kupującym. 

4. Wszelkie rabaty, upusty i bonifikaty udzielane przez Sprzedawcę 
wymagają indywidualnych ustaleń Stron dokonanych na piśmie. 

5. W przypadku, gdy Sprzedawca posługuje się cenami wyrażonymi w 
walucie obcej, zaplata za towar może nastąpić w złotych polskich według 
średniego kursu danej waluty ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w 
dniu poprzedzającym zapłatę. 

6. Faktury są wystawiane w dniu wysyłki Towaru do Kupującego i płatne 
według indywidualnie uzgodnionych warunków, bez uszczerbku dla 
pozostałych postanowień OWSD. 

7. Strony dopuszczają możliwość zapłaty ceny na podstawie faktur 
częściowych, wystawionych przez Sprzedawcę 

8. Za datę płatności ceny uważa się datę wpływu środków na rachunek 
bankowy Sprzedawcy. Przy dokonywaniu płatności należy powoływać się 
na numer klienta Kupującego i numer faktury. W przypadku wątpliwości 
płatności będą księgowane w pierwszej kolejności na odsetki za 



opóźnienie oraz kolejno na poczet najstarszej należności. 
9. W przypadku opóźnienia w zapłacie będą naliczane maksymalne odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 
10. Opóźnienie trwające powyżej 5 dni w płatności ceny na rzecz 

Sprzedawcy, powoduje natychmiastową wymagalność innych faktur VAT 
wystawionych na Kupującego uprzednio w związku z realizacją danej 
Umowy. 

11. Kupujący nie ma prawa dokonania ustawowego potrącenia jakichkolwiek 
wierzytelności względem Sprzedawcy z należnościami z tytułu zapłaty 
ceny, chyba że Sprzedawca wyraził pisemnie zgodę na dokonanie 
potrącenia. 

12. Sprzedawca zastrzega sobie własność Towarów do czasu uiszczenia 
przez Kupującego całej ceny, prawo własności Towarów przechodzi na 
Kupującego z momentem zapłaty całej ceny wynikającej z Zamówienia. 
 

IX .  ODSTĄPIENIE, WSTRZYMANIE  
 

1. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia, jeżeli 
Sprzedawca posiada wymagalne wierzytelności przeciwko Kupującemu.  

2. Kupujący ma prawo odstąpić od złożonego Zamówienia poprzez 
złożenie oświadczenia woli Sprzedawcy o odstąpieniu w formie 
elektronicznej dostarczonego na adres mailowy Sprzedawcy do chwili 
potwierdzenia przez Sprzedawcę terminu dostawy lub wpływu 
Zamówienia, lecz nie później niż do godz. 14.00 następnego dnia 
roboczego po dniu złożenia Zamówienia. 

3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
oświadczenie o odstąpieniu jest nieskuteczne, a Kupujący jest 
zobowiązany do zapłaty pełnej wartości ceny. Niezależnie od 
powyższego Sprzedawca może dochodzić od Kupującego 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
W szczególności Sprzedawca może żądać pokrycia przez Kupującego 



kosztów związanych z uruchomieniem realizacji Zamówienia (zakup 
materiału, uruchomienie produkcji, zamówienie towaru w firmie trzeciej 
itp.). 

4. Jeżeli Kupującym jest konsument, który zawarł Umowę na odległość lub 
poza lokalem Sprzedającego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 
 

X.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w 
następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z winy 
umyślnej Sprzedawcy.   

2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich szkód nieobjętych 
wyłączeniami zostaje ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego, w 
wysokości nieprzekraczającej kwoty 100% ceny netto określonej w 
Zamówieniu. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek 
działania siły wyższej oraz w wyniku użytkowania Towaru przez 
Kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub 
właściwościami technicznymi, w szczególności Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za utracone korzyści. 

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 
podwykonawców, którym powierza wykonanie części obowiązków 
związanych z Umową, wyłącznie w granicach określonych w ust. 1 powyżej. 

5. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady 
prawne i fizyczne. 

6. Kupujący nie ma prawa umieszczania na Towarach żadnych oznaczeń, w 
szczególności związanych z działalnością Kupującego (logo, firma, znak 
towarowy) oraz mogących budzić wrażanie, że jest to wyrób specjalny. 
Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do oznaczeń związanych z 
bezpieczeństwem użytkowania Towaru.  



7. W przypadku naruszenia ust. 5 niniejszego punktu Sprzedający ma prawo 
do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia 
procent) ceny wynikającej z Zamówienia od Kupującego za każdy 
przypadek naruszenia. 

8. W przypadku, gdy wyrządzona przez Kupującego szkoda przewyższać 
będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej, Sprzedający będzie mógł 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokości 
poniesionej szkody. 
 

XI.  FORMY ZABEZPIECZEŃ  
 

1. Sprzedawca, w zależności od wysokości Zamówienia, ma prawo uzależnić 
zawarcie Umowy z Kupującym od udzielenia przez Kupującego 
stosownego zabezpieczenia, do wysokości nie mniejszej niż cena 
wynikająca z Zamówienia, w szczególności w formie: 
a) weksla in blanco, dla którego zostanie sporządzona deklaracja 

wekslowa; 
b) poręczenia; 
c) gwarancji bankowej. 

2. Forma zabezpieczenia jest wyłącznym wyborem Sprzedającego. 
3. Deklaracja wekslowa zostanie sporządzona przez Strony w formie 

pisemnej. Weksel in blanco zostanie wypełniony wyłącznie zgodnie z 
deklaracją wekslową. 

4. W przypadku zastosowania gwarancji bankowej, Sprzedający przedstawi 
Kupującemu listę banków spośród których Kupujący wybierze podmiot 
udzielający gwarancji bankowej.  
 

XII .  WARUNKI GWARANCJI 
 

1. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono w Umowie, Sprzedający udziela 
Kupującemu gwarancji na Towary. 



2. Ogólny okres gwarancji na zakupione towary wynosi 36 miesiące od daty 
dostarczenia Zamówienia.  

3. Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 18 miesięcy, o ile 
ich montażu dokonał Autoryzowany Serwis Sprzedawcy, w odmiennym 
wypadku gwarancja nie przysługuje.  

4. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy 
gwarancyjnej.  

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z 
przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja nie obejmuje 
elementów normalnie zużywających się. 

6. Kupujący może żądać od Sprzedającego wydania oświadczenia 
gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku 
(dokument gwarancyjny). 

7. Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest okazanie przez 
Kupującego dokumentu zakupu Towarów lub dokumentu gwarancyjnego. 

8. W przypadku przedłużenia gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest 
okazanie dokumentu potwierdzającego przedłużenie gwarancji. 

9. Ochrona gwarancyjna obejmuje wyłącznie Towary Sprzedawcy 
eksploatowane na terytorium Polski, w przypadku wątpliwości 
Sprzedający może żądać udowodnienia niniejszego. 

10. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca usunie usterki, których przyczyny 
wynikają wyłącznie bezpośrednio z wad materiałowych lub 
produkcyjnych sprzedanego Towaru. 

11. Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić 
Autoryzowanemu Serwisowi Sprzedawcy, wskazując ich rodzaj i dane 
teleadresowe Kupującego. 

12. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu 
gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie długiej niż terminie 14 dni od dnia 
otrzymania kompletnego pisemnego zgłoszenia wraz z urządzeniem. W 
przypadku urządzeń wielkogabarytowych termin do ustosunkowania się 
do żądań Kupującego wskazany w zdaniu poprzednim rozpocznie swój 



bieg od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca na skutek 
zawiadomienia Kupującego, faktycznie przystąpi do badania usterki. W 
takiej sytuacji Kupujący zobowiązany będzie do umożliwienia 
Sprzedawcy wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających 
do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia. 

13. Usterki uznane przez Sprzedawcę (Autoryzowany Serwis Sprzedawcy) za 
objęte obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez 
wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego towaru na wolny od 
wad, w terminie do 14 dni od daty zgodnej z ust. 12 niniejszego punktu. W 
szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub 
wady ewentualnie typ towaru. 

14. Sprzedawca (Autoryzowany Serwis Sprzedawcy) poinformuje Kupującego 
o uznaniu i sposobie usunięcia usterki.  

15. Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy dokona wyboru 
miejsca realizacji usług gwarancyjnych, mając na uwadze względy 
technologiczne, ekonomiczne i logistyczne. 

16. Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy realizują świadczenie 
gwarancyjne wyłącznie w dni robocze.  

17. W wypadku żądania wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni 
ustawowo wolne od pracy koszty dojazdu i naprawy ponosi Kupujący. 

18. Obowiązek świadczeń gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, że 
zakupiony Towar został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie 
z wytycznymi określonymi w katalogach i instrukcjach Sprzedawcy oraz 
był użytkowany zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń 
elektromechanicznych. 

19. Gwarancja na towar wygasa automatycznie, jeżeli naprawy lub inne 
ingerencje w dane urządzenie nie byty przeprowadzone bezpośrednio 
przez pracowników serwisu Sprzedawcy lub Autoryzowany Serwis 
Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności 
eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych 



urządzeń. 
20. Wszelkie porozumienie i oświadczenia Stron związane z realizacją 

uprawnień wynikających z roszczeń gwarancyjnych wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

21. Na czas wystąpienia awarii zawiązanej z działaniami gwarancyjnymi 
Sprzedający nie zapewnia urządzenia zastępczego. Wszelkie 
niedogodności lub koszty powstałe w związku z przestojem (np. 
produkcyjnym) nie powodują powstaniem roszczeń Kupującego. 
 

XII I .  ZWROT TOWARU  
 

1. Zwrot towaru, spowodowany błędnymi założeniami Kupującego odnośnie 
do rodzaju lub ilości zamówionych towarów może zostać rozpatrzony 
jedynie w przypadku niezwłocznego pisemnego powiadomienia 
Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji i jedynie po wyrażeniu przez 
Sprzedającego zgody na dokonanie zwrotu, z zastrzeżeniem, że nie jest 
możliwy zwrot towarów po upływie 18 miesięcy liczonych od daty ich 
produkcji. 

2. Zwrot jest możliwy, jeżeli towar jest nieużywany, nieuszkodzony oraz w 
oryginalnym opakowaniu. 

3. Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu Towaru. 
4. Po otrzymaniu zwrotu Towarów Sprzedawca zwróci Kupującemu od 60% 

do 100% ceny wynikającej z Zamówienia, według własnego uznania.  
5. Dostawa zwracanego Towaru do magazynu Sprzedawcy następuje na 

koszt Kupującego.  
 

XIV. SKUTECZNOŚĆ, FORMA OŚWIADCZEŃ, OKREŚLENIE PRAWA 
WŁAŚCIWEGO  
 

1. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień OWSD zostało uznane 
za nieważne lub bezskuteczne, OWSD i Umowa w pozostałej części 



pozostanie ważna. W takim wypadku Sprzedający zastąpi nieważne 
postanowienia OWSD nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do 
postanowień uznanych za nieważne lub bezskuteczne.  

2. Przelew wierzytelności (cesja) przysługujących Kupującemu względem 
Sprzedającego jest dopuszczalny jedynie za uprzednią zgodą 
Sprzedającego wyrażoną w formie pisemnej. 

3. Wszelkie porozumienia, oferty, zamówienia, potwierdzenia, zmiany i inne 
ustalenia dokonywane przez Strony wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, chyba że Strony dokonały odmiennych 
postanowień w formie pisemnego porozumienia. 

4. Prawem właściwym dla stosowania i interpretacji postanowień niniejszych 
OWSD jest prawo polskie.  

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów mogących 
wyniknąć ze stosunków prawnych, do których zastosowanie mają 
niniejsze OWSD jest Sąd Powszechny w Łowiczu, chyba że Kupującym jest 
konsument. 

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie 
z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o 
Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 
kwietnia 1980 roku. 

7. Niniejsze OWSD wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r. 
 


