Ogólne Warunki Umów Sprzedaży
Barentz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Sprzedający)

1.

Cenniki, ogłoszenia, reklamy, indykacje cenowe i
inne informacje wystosowane przez Sprzedającego
nie są ofertą, chyba że Sprzedający wyraźnie
oświadczy co innego.

2.

Sprzedający będzie dostarczał towar jedynie na
zamówienie
Kupującego
po
potwierdzeniu
zamówienia. Towar będzie dostarczany w
uzgodnionym terminie. Jeśli jednak zamówiony
przez Kupującego towar nie znajduje się w
magazynie Sprzedającego, wówczas Sprzedający w
potwierdzeniu zamówienia oznaczy przewidywany
termin dostawy towaru. W takim przypadku towar
zostanie dostarczony Kupującemu niezwłocznie po
otrzymaniu go przez Sprzedającego. Kupującemu
nie przysługują żadne roszczenia w przypadku
niedotrzymania
przez
Sprzedającego
przewidywanego terminu dostawy.

3.

Jeśli warunki zawarte w potwierdzeniu zamówienia
odbiegają od złożonego przez Kupującego
zamówienia w szczególności w zakresie ceny,
asortymentu lub terminu dostawy, a Kupujący ich
nie odrzuci w terminie 24 godzin od daty ich
otrzymania, wówczas wiążą one obie strony.

4.

Z chwilą wydania towaru na Kupującego
przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem i
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia towaru. Kupujący winien przy odbiorze
towaru zbadać jego tożsamość z towarem
zamówionym.

5.

Kupujący zobowiązany jest do całkowitej zapłaty za
towar w terminie uzgodnionym. Za datę zapłaty
uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego. W
razie opóźnienia w zapłacie Sprzedający ma prawo
do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień
opóźnienia.

6.

Uzgodniona w trybie zamówienia i potwierdzenia
zamówienia cena towaru jest skalkulowana w
oparciu o aktualnie obowiązujące importowe stawki
celne Unii Europejskiej. Podwyższenie tych stawek
lub wprowadzenie dodatkowych opłat importowych
spowoduje odpowiedni wzrost ceny.

7.

Sprzedający ma prawo odmówić dostarczenia
towaru, jeśli Kupujący zalega z zapłatą. W takim
przypadku niedostarczenie towaru nie stanowi
naruszenia umowy sprzedaży i nie może rodzić
żadnych ujemnych konsekwencji dla Sprzedającego.

8.

Wada fizyczna Towaru zachodzi, jeśli istnieje
niezgodność Towaru ze specyfikacją bądź
certyfikatem czy atestem. Kupującemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i
prawne towaru. Kupujący traci uprawnienia z tytułu

rękojmi za wady fizyczne towaru, jeśli nie zbada go
i nie zawiadomi Sprzedającego o wadach
niezwłocznie po otrzymaniu towaru nie później
jednak niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania
9.

towaru. W każdym razie Kupujący winien zbadać
towar i zawiadomić Sprzedającego o wadach nie
później niż przed użyciem towaru zgodnie z
przeznaczeniem pod rygorem utraty uprawnień z
tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru. Terminy
określone w zdaniach poprzednich uważa się za
zachowane jeśli przed ich upływem Sprzedający
otrzyma zawiadomienie o wadach. Zawiadomienie
dla swej skuteczności powinno zawierać dokładny
opis wad towaru.

10. W żadnym razie Sprzedający nie odpowiada za
szkody powstałe w wyniku wadliwego użycia
towaru lub użycia towaru wadliwego przez
Kupującego lub osobę, której towar został
odprzedany, w szczególności wtedy, gdy Kupujący
odebrał towar inny niż zamówiony i użył go w
sposób, w jaki użyłby towaru zamówionego.
Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy szkód
wyrządzonych z winy umyślnej.
11. Strony nie odpowiadają za szkody powstałe wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań wynikłych z umów, jeśli wykażą, że
nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest
następstwem okoliczności, za które nie ponoszą
odpowiedzialności, a w szczególności następstwem
siły wyższej przez którą należy rozumieć na
przykład zakazy wwozu lub wywozu towarów,
klęski żywiołowe, strajki, lokaut, zamieszki,
działania wojenne, blokady dróg.
12. Oświadczenia woli i zawiadomienia Kupującego i
Sprzedającego, określone w niniejszych Ogólnych
Warunkach Umów Sprzedaży i związane z nimi,
winny być, pod rygorem nieważności dokonane
pisemnie, albo pisemnie i przesłane faxem, albo też
w formie wydruku komputerowego przesłanego
faxem zawierającego przynajmniej nazwisko i imię
osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli
albo też w formie listu elektronicznego. Wymogi
określone w zdaniu poprzednim nie dotyczą
zamówień Kupującego, które mogą być także
składane ustnie lub telefonicznie.
13. Tracą moc Ogólne Warunki Umów Sprzedaży z
2013.01.31.

Zarząd Barentz Sp. z o.o.
Warszawa, 2015.01.15
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