Thermacut - Poland Sp. z o.o., 43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 20, Polska

Ogólne warunki handlowe
1. Zakres i zastosowanie ogólnych warunków handlowych
1.1Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują wzajemne stosunki umowne w
zakresie dostaw towarów (zwane dalej „Towarami”), które powstają na podstawie umowy sprzedaży (zwana
dalej „Umową”) między Thermacut – Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Stawowa 20, 43-400 Cieszyn zwany
dalej również „Sprzedającym”), a drugą stroną umowy jako nabywcą Towarów (zwaną dalej „Kupującym”), w
tym sposób zawarcia Umowy i stosunki w ramach negocjacji Umowy. Niniejsze „OWH” stają się integralną
częścią Umowy po jej zawarciu.
1.2 Szczegółowe postanowienia zawartej Umowy będą miały zastosowanie do uzgodnionych stosunków
biznesowych między Sprzedającym a Kupującym według niniejszych OWH. Jeżeli Sprzedający i Kupujący
zawierają umowę ramową, uznaje się, że zarówno Sprzedający, jak i Kupujący uznaje niniejsze OWH
(zmienione w momencie wysłania każdej wiążącej oferty dotyczącej określonej umowy podwykonawczej,
jeśli dotyczy, lub w momencie zawarcia umowy podwykonawczej) integralną częścią każdej umowy
podwykonawczej zawartej na podstawie umowy ramowej. Artykuły 2.6 i 2.7 niniejszych OWH stosuje się
analogicznie do zawarcia umowy ramowej.
1.3 Ani umowa, ani stosunki wynikające z negocjacji Umowy nie podlegają żadnym warunkom biznesowym
Kupującego, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w Umowie ze Sprzedającym. OWH są dostępne na
stronie internetowej Sprzedającego po adresem http://www.thermacut.pl/terms-of-use.html o czym
Kupującego pouczył pracownik Sprzedającego Kupujący może je w dowolnym momencie pobrać,
przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
1.4 Umowa, a także wszelkie stosunki prawne ustanowione na jej podstawie lub w związku z nią, między
Sprzedającym a Kupującym podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej
1.5 Językiem umownym jest język polski , który ma pierwszeństwo przed każdą inną wersją językową.

2. Zawarcie umowy
2.1 W odniesieniu do Towarów oferowanych przez Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego
działalności Kupujący przesyła zapytanie do Sprzedającego w jednej z następujących form: (i) telefonicznie,
(ii) pocztą, (iii) pocztą elektroniczną na adres thermacut@thermacut.pl, s.dziadek@thermacut.pl,
j.szczurek@thermacut.pl, w.wojtowicz@thermacut.pl, t.nawracala@thermacut.pl (v) za pośrednictwem
formularza internetowego na stronie www.thermacut.pl lub (vi) w formie pisemnej, dostarczonej osobiście na
adres zakładu Sprzedającego, według uznania Kupującego (zwane dalej „Zapytaniem”). W Zapytaniu
Kupujący podaje swój adres e-mail do kontaktu, aby otrzymać wiążącą ofertę, proponowaną metodę
płatności (gotówka, płatność przy odbiorze, przelew), specjalne wymagania dotyczące pakowania i
transportu.

2.2 Na podstawie Zapytania Kupującego, Sprzedający prześle swoją wiążącą ofertę („Oferta wiążąca”) na
adres e-mail Kupującego podany w Zapytaniu, bez zbędnej zwłoki, po dostarczeniu Zapytania Kupującego
zgodnie z ustępem 2.1. Oferta wiążąca obejmuje między innymi rodzaj i ilość Towarów, jego całkowitą cenę
zakupu oraz szacowany termin dostawy Towarów (z uwzględnieniem tego, czy Towary zostaną
przetransportowane) oraz odniesienie do niniejszych OWH [przyp. tłum. Ogólnych Warunków Handlowych].
W przypadku, gdy Kupujący nie podał swojego adresu e-mail do kontaktu w Zapytaniu, Sprzedający prześle
Wiążącą ofertę na adres siedziby/miejsca prowadzenia działalności Kupującego, jeśli Kupujący jest firmą,
lub adres zamieszkania Kupującego, jeśli Kupujący jest konsumentem.
2.3 Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący przyjmuje Ofertę wiążącą bez zastrzeżeń (potwierdza
ją), wysyłając wiadomość e-mail. Potwierdzając Ofertę wiążącą, Kupujący potwierdza Sprzedającemu, że
przeczytał niniejsze OWH, bez zastrzeżeń zgadza się z OWH zmienionymi w momencie dostarczenia Oferty
wiążącej Sprzedającego, akceptuje OWH i będzie przestrzegać OWH.
2.4 Akceptacja Oferty wiążącej z zastrzeżeniem jakichkolwiek uzupełnień, zastrzeżeń, ograniczeń,
odstępstw lub innych zmian jest nową propozycją, której Sprzedający nie jest zobowiązany zaakceptować.
Akceptacja takiej nowej oferty musi zostać dokonana przez Sprzedającego w sposób wyraźny, w
przeciwnym razie Umowa nie zostaje zawarta, nawet jeśli Sprzedający wyśle Towary; w przypadku wysyłki
Towarów bez uprzedniej lub późniejszej wyraźnej akceptacji nowej oferty przez Sprzedającego, Kupujący
jest zobowiązany do zwrotu Towarów na żądanie Sprzedającego i zwrócenia Sprzedającemu kosztów
poniesionych w związku z wysyłką Towarów.
2.5 Jeśli Sprzedający zaakceptuje nową propozycję Kupującego (ustęp 2.4 niniejszych OWH) z
zastrzeżeniem jakichkolwiek uzupełnień, zastrzeżeń, ograniczeń, odstępstw lub innych zmian, Kupujący jest
zobowiązany do potwierdzenia swojego sprzeciwu wobec takiej zmiany na adres e-mail w ciągu jednego
dnia roboczego od daty dostarczenia takiej akceptacji; jeżeli Kupujący nie uczyni powyższego, uznaje się, że
Kupujący akceptuje propozycję ze zmianami.
2.6 Umowa może zostać również zawarta w inny sposób, niż wspomniany powyżej (w drodze negocjacji),
jednak w takim przypadku Umowa zostaje zawarta dopiero w momencie, gdy Kupujący i Sprzedający
uzgodnią pełne brzmienie Umowy na piśmie, bez żadnych zastrzeżeń i uzupełnień.
2.7 Do momentu zawarcia Umowy, Kupujący nie może powoływać się na zawarcie Umowy.

3. Prawa i obowiązki stron Umowy
Wady Towarów, warunki gwarancji
3.1 Sprzedający zobowiązany jest do (i) dostarczenia Kupującemu zamówionych Towarów we właściwy i
terminowy sposób w uzgodnionym miejscu dostawy, (ii) dostarczenia Kupującemu dokumentów dotyczących
Towarów oraz (iii) zezwolenia Kupującemu na nabycie tytułu do Towarów. Sprzedający dostarczy Towary w
jakości i zgodnie z projektem opisanym w karcie charakterystyki technicznej Towarów opublikowanej w
momencie wysłania Oferty wiążącej na stronach internetowych Sprzedającego www.thermacut.pl, w
przeciwnym razie w jakości i zgodnie z projektem odpowiednim do celu wynikającego z Umowy, w innym
przypadku do zwykłego celu. Sprzedający prześle Kupującemu dokumenty związane z Towarami, w
szczególności deklaracje i certyfikaty, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od przyjęcia
Towarów przez Kupującego.

3.2 Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego przyjęcia zamówionych Towarów i zapłaty ceny zakupu
Towarów w terminie, zgodnie z warunkami wcześniej ustalonymi w Umowie.
3.3 Prawa i obowiązki stron odnoszące się do roszczeń dotyczących wad Towarów (inna jakość, ilość, cena
lub inne uzgodnione parametry Towarów w porównaniu z warunkami uzgodnionymi w Umowie) regulują
niniejsze OWH i załączony dokument gwarancyjny do niniejszych OWH, stanowiący ich integralną część.
Warunki użyte w dokumencie gwarancyjnym są identyczne z warunkami stosowanymi w niniejszych OWH.
3.4 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad. Kupujący jest uprawniony
do wykonywania praw z tytułu wadliwej dostawy zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. Kupujący
jest zobowiązany do skontrolowania Towarów tak szybko, jak to możliwe w tym sprawdzenia właściwości i
ilości Towarów; jeżeli Kupujący jest firmą, jest zobowiązany do sprawdzenia Towarów z należytą
starannością uwzględniając zawodowy charakter działalności. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia
(reklamacji) wad Towarów niezwłocznie po wykryciu wady na adres e-mail. Do reklamacji Kupujący dołącza
również kopię dokumentu zakupu Towarów. Kupujący przedkłada Sprzedającemu, na żądanie, oryginalny
dokument potwierdzający zakup Towarów. W reklamacji Kupujący wskazuje swoje dane kontaktowe i
opisuje wadę.
3.5 Po sprawdzeniu wady, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od reklamacji wady, Sprzedający
poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, czy Sprzedający jest odpowiedzialny za wadę (czy jest to
wada Towarów zgodnie z Umową, czy wada jest objęta gwarancją) oraz o sposobie usunięcia wady
(naprawa Towarów, zniżka od ceny zakupu, wymiana Towarów, zwrot Towarów i ceny zakupu). Kupujący
jest zobowiązany do zapewnienia współpracy ze Sprzedającym, co jest niezbędne do oceny wady.
Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wady na własny koszt bez zbędnej zwłoki po poinformowaniu o
sposobie usunięcia wady zgodnie z poprzednim ustępem, natomiast jeżeli we wskazanym terminie
Sprzedający rozpocznie działania prowadzące do usunięcia wady, Kupujący nie jest uprawniony do żądania
rabatu lub odstąpienia od Umowy. Ponadto, w takim przypadku, Kupujący nie jest uprawniony do
zatrzymania części ceny zakupu, która jest szacowana zgodnie z prawem Kupującego do otrzymania rabatu.
3.6 Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu w przypadku wymiany wadliwych Towarów na nowe Towary. W
przypadku naprawy wadliwych Towarów, okres gwarancji mający zastosowanie do takich Towarów ulega
zawieszeniu na czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.
3.7 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez Kupującego lub osobę trzecią w
wyniku niewłaściwej lub nieprofesjonalnej obsługi (w szczególności naprawy lub przeróbki przez osobę
nieupoważnioną), lub montażu Towarów, lub przez niedbałą obsługę Towarów, użycie nadmiernej siły,
nieodpowiedniego sprzętu, lub nieodpowiednie zapotrzebowanie, lub wynikające z innych efektów
niezwiązanych z pierwotnym celem użytkowania Towarów, ich niewłaściwego działania lub
niewystarczającej konserwacji, w szczególności nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub korzystania z
Towarów, które wykracza poza specyfikacje techniczne. Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia
Sprzedającemu wszelkich kosztów poniesionych z powodu nieuzasadnionej reklamacji z tytułu wady, w tym
ewentualnego kosztu usunięcia takiej wady.
3.8 Jeżeli Sprzedający jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku naruszenia
Umowy lub w inny sposób, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie rzeczywistych szkód (z
wykluczeniem utraconego zysku lub szkody niemajątkowej); zobowiązanie Sprzedającego do wyrównania
szkód i zapłaty wszelkich kar umownych jest ograniczone do 25% całkowitej ceny zakupu (bez VAT) zgodnie

z Umową; Sprzedający jest jednak zobowiązany do pełnego wyrównania szkód, jeżeli spowodował je w
wyniku umyślnego niewłaściwego postępowania
3.9 Jeżeli Kupujący jest konsumentem stosuje się przepisy właściwe dla ochrony praw konsumenta

4. Ochrona praw własności przemysłowej i praw autorskich, wymagania techniczne
4.1 Po zawarciu Umowy, względem Kupującego nie zostają utworzone żadne prawa do używania
zarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych, logo firmy lub patentów Sprzedającego. Ponadto,
Kupujący jest świadomy, że w wyniku zakupu produktów (Towarów) oferowanych przez Sprzedającego, nie
powstają żadne prawa autorskie do ofert Sprzedającego, rysunków, opisów lub innych dokumentów lub
próbek udostępnionych Kupującemu

5. Dostawa Towarów i dostawa do Kupującego, przeniesienie ryzyka uszkodzenia
Towarów
5.1 Za moment dostarczenia Towarów Kupującemu, mającemu siedzibę/miejsce prowadzenia działalności,
jeżeli Kupujący jest firmą lub adres zamieszkania, jeśli Kupujący jest konsumentem, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się:
(i) jeżeli transport Towarów jest uzgodniony w Umowie:
a) jeżeli Kupujący jest firmą, momentem dostawy Towarów jest dostawa Towarów do pierwszego
przewoźnika w celu transportu,
b) jeżeli Kupujący jest konsumentem, Towary zostają dostarczone, gdy tylko przedmioty zostaną przekazane
Kupującemu przez przewoźnika oferowanego przez Sprzedającego, lub (ii) moment, w którym Kupujący
osobiście przyjmuje Towary (lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej) w siedzibie lub
przedsiębiorstwie Sprzedającego, lub
(iii) moment, w którym przejęcie Towarów przez Kupującego zostaje umożliwione przez Sprzedającego.
5.2 Moment dostarczenia Towarów do Kupującego mającego siedzibę/miejsce prowadzenia działalności,
jeżeli Kupujący jest firmą lub adres zamieszkania, jeśli Kupujący jest konsumentem, poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej określa klauzula dostawy zawarta w Umowie. Jeżeli w Umowie nie uzgodniono
momentu dostawy zastosowanie ma Artykuł 5.1 niniejszych OWH.
5.3 Ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia
Towarów do Kupującego (ustępy 5.1 i 5.2 niniejszych OWH powyżej).
5.4 W przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić
przed potwierdzeniem odbioru Towarów w formie pisemnej, czy dane podane w liście przewozowym są
zgodne z zamówieniem. Jeżeli dane w liście przewozowym nie są zgodne ze stanem faktycznym,
uwzględniając Umowę, lub jeśli oryginalne opakowanie jest uszkodzone, bądź w inny sposób zniszczone,
Kupujący jest zobowiązany wskazać powyższe w liście przewozowym przewoźnika i sporządzić z
przewoźnikiem protokół szkody lub odrzucić Towary w całości, sporządzając dokumentację fotograficzną i
bez zbędnej zwłoki informując Sprzedającego o tym fakcie.
5.5 Jeżeli Kupujący będący osobą fizyczną przejmuje Towary, potwierdza odbiór Towaru na dowodzie
dostawy zawierającym między innymi imię i nazwisko Kupującego, numer dowodu osobistego (lub numer

innego dowodu tożsamości), w stosownych przypadkach inne dane identyfikacyjne oraz podpis Kupującego.
Jeżeli Kupujący będący osobą prawną przejmuje Towary, Kupujący potwierdza przejęcie Towaru na
dowodzie dostawy, podając nazwę firmy Kupującego, siedzibę, numer identyfikacyjny firmy oraz imię i
nazwisko osoby upoważnionej do przyjęcia Towarów, jak i podpis osoby upoważnionej. Sprzedający nie jest
jednak zobowiązany do zweryfikowania tożsamości osoby przyjmującej Towar, ani upoważnienia takiej
osoby do przyjęcia Towarów wykraczającego poza ramy zwykłej staranności.
5.6 Jeżeli Kupujący odmówi przejęcia prawidłowo dostarczonych Towarów, będzie zobowiązany do
wyrównania Sprzedawcy wszelkich szkód, w tym w szczególności kosztów obsługi Zapytania oraz kosztów
pakowania i wysyłki Towarów.
5.7 O ile Umowa wyraźnie nie określa ceny transportu, stwierdza się, że żaden transport nie został
uzgodniony.

6. Terminy dostaw, siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Umowy przez
Sprzedającego
6.1 Termin dostawy towarów jest uzgodniony w Umowie. Sprzedający jest uprawniony do dostarczenia
Towaru w dowolnym momencie w ciągu terminu dostawy Towaru i jest uprawniony do dostarczenia Towaru
w częściach. Termin dostawy wydłuża się o czas zaistnienia nadzwyczajnej, nieprzewidywalnej i nie do
pokonania przeszkody, która pojawiła się niezależnie od woli Sprzedającego i uniemożliwiła Sprzedającemu
wykonanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności klęski żywiołowej, wojny, mobilizacji,
zamieszek i podobnych zdarzeń, strajku, lokautu, opóźnienia lub odmowy wydania oficjalnych zezwoleń
wymaganych do realizacji dostaw towarów (w szczególności zezwolenie na eksport od właściwego organu w
kraju producenta towarów) lub z powodu braków Towaru ze strony Sprzedającego spowodowanych przez
osobę trzecią lub siłę wyższą oraz nieprzewidziane przerwy w produkcji. Sprzedający poinformuje
Kupującego natychmiast o wystąpieniu takiej przeszkody.
6.2 Jeżeli Kupujący spóźnia się z zapłatą ceny zakupu, termin dostawy Towarów zostanie przedłużony o
czas opóźnienia. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustaleń zawartych w art. 10.2 niniejszych OWH.
6.3 W przypadku opóźnionej dostawy Towaru lub jego części Kupujący ma prawo zażądać od
Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości 0,03% ceny (bez VAT) za zwłokę w dostarczeniu Towaru
za każdy dzień opóźnienia, jednak nie przekraczającej wartości 3% ceny (bez VAT) niedostarczonego
Towaru.
6.4 Jeżeli Sprzedający dostarczy większą ilość Towaru niż jest zobowiązany do dostarczenia na podstawie
Umowy, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia nadwyżki Towaru również po jego przyjęciu. Jeśli
Kupujący tego nie zrobi po przyjęciu Towaru, tj. jeśli Kupujący nie oświadczy na piśmie, że nie akceptuje
nadwyżki Towaru w potwierdzeniu dostawy lub innym dokumencie stwierdza się, że Kupujący zaakceptował
nadmierną ilość Towarów i jest zobowiązany do zapłaty za niego według ceny zakupu ustalonej na
podstawie ceny jednostkowej Towaru uzgodnionej w umowie.
6.5 Jeżeli wystąpi nadzwyczajna, nieprzewidywalna i niemożliwa do pokonania przeszkoda niezależna od
woli Sprzedającego, uniemożliwi Sprzedającemu wypełnienie zobowiązania wynikającego z Umowy, to ta
przeszkoda zwalnia Sprzedającego z obowiązku odszkodowania za straty i zapłaty kary umownej, jednakże

tylko od momentu wystąpienia takiej przeszkody, bez względu na fakt, czy Sprzedający w danym momencie
już nie wywiązuje się z obowiązku czy też nie.

7. Pakowanie towarów i sposób uzgodnionego transportu
7.1 Sposób pakowania i transportu ustala Sprzedający, chyba że w Umowie ustalono inaczej.

8. Cena zakupu
8.1 Cena zakupu Towarów jest określona w Umowie.
8.2 O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, cena zakupu jest podana bez podatku VAT i nie obejmuje
kosztów transportu, płatności przy odbiorze lub ubezpieczenia.
8.3 Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z weksli własnych do zapłaty. Sprzedający nie jest
zobowiązany do przyjęcia świadczenia oferowanego przez osobę trzecią zamiast Kupującego.

9. Fakturowanie, warunki płatności, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
9.1 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu w sposób uzgodniony w umowie.
9.2 O ile w umowie nie uzgodniono inaczej, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za Towar na
podstawie faktury pro forma. Jeśli płatność na podstawie faktury pro forma jest uzgodniona lub obowiązuje,
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu na rzecz Sprzedającego na konto podane na fakturze
pro forma. W przypadku płatności gotówką, gotówką przy odbiorze lub przelewem po dostawie, Sprzedający
dostarczy Kupującemu fakturę w momencie dostarczenia (dostawy) Towaru. O ile w umowie nie uzgodniono
inaczej, cena zakupu jest należna i płatna w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty faktury i / lub faktury pro
forma. Sprzedający jest również uprawniony do wysyłania faktur oraz faktur pro forma do Kupującego w
formie elektronicznej.
9.3 Faktury i faktury pro forma będą zawierać dane identyfikacyjne Sprzedającego i Kupującego, ich siedziby
lub adres zamieszkania, NIP Sprzedającego i Kupującego (jeśli Kupujący jest płatnikiem VAT i wskazał ten
fakt w zapytaniu), określenie rodzaju i ilości Towarów, datę wystawienia, kwotę ceny zakupu, termin
wymagalności zapłaty, cenę transportu, jeśli to uzgodniono, i podpis osoby upoważnionej do działania w
imieniu Sprzedającego.
9.4 Sprzedający wystawi fakturę korygującą tylko w przypadku uzasadnionej reklamacji potwierdzonej przez
Sprzedającego pisemnie (w przypadku, gdy udzielony jest rabat od ceny zakupu za wadliwe Towary bądź
gdy dostarczona została nieprawidłowa lub mniejsza ilość Towarów ). Płatność faktury korygującej zostanie
dokonana przez Sprzedającego w ciągu dziesięciu dni roboczych od potwierdzenia otrzymania od
Kupującego żądania zapłaty wysłanego na adres e-mail pracownika Sprzedającego, który poinformował
Kupującego o wyniku reklamacji. Żądanie musi zawierać numer konta bankowego, kod banku i numer noty
kredytowej.

9.5 Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia należności od Kupującego, w tym należności
przed terminem wymagalności, względem należności Kupującego należnych od Sprzedającego, w tym
należności przed terminem wymagalności, a wszystkie w ramach wzajemnych stosunków z Kupującym.
9.6 Kupujący nabywa prawo własności do Towarów wyłącznie poprzez pełną zapłatę ceny zakupu, w tym
kosztów powiązanych (VAT, koszty transportu, koszt pakowania itp.). Do momentu pełnej zapłaty ceny
zakupu Kupujący nie jest uprawniony do dysponowania towarem bez uprzedniej pisemnej zgody w sposób
sprzeczny z faktem, że Kupujący nie jest właścicielem Towarów; w szczególności Kupujący nie jest
uprawniony do trwałego połączenia Towarów z innym przedmiotem ani do przeniesienia własności lub
posiadania (sprzedaży/ oddania w użytkowanie) Towarów. Moment kiedy cena zakupu zostanie
zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedającego uznaje się za moment zapłaty ceny zakupu, jeżeli
cena zakupu jest płatna przelewem.
9.7 Jeśli Sprzedający umarza dług Kupującego, Sprzedający uczyni to wyłącznie w formie wyraźnej i
pisemnej (jednak nie w wiadomości e-mail lub innymi środkami elektronicznymi); wszelkie inne działania
Sprzedającego nie mogą być uznane za umorzenie długu.
9.8 Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia należności od Kupującego na osobę trzecią

10. Sankcje i odstąpienie od umowy
10.1 Jeżeli Kupujący spóźnia się z zapłatą ceny zakupu lub jej części, Sprzedający jest uprawniony do
obciążenia karą umowną Kupującego w wysokości 0,05% należnej kwoty za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia; zapłata kary umownej pozostanie bez uszczerbku dla prawa Sprzedającego do ustawowych
odsetek za zwłokę oraz do odszkodowania za materialne i niematerialne szkody.
10.2 Jeżeli:
(i) Kupujący znajduje się w opóźnieniu powyżej 60 dni, aby spłacić dług finansowy na rzecz Sprzedającego,
lub
(ii) złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego dotyczącego Kupującego,
lub
(iii) Kupujący wchodzi w stan likwidacji,
Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. Wszelkie należności Sprzedającego od Kupującego
stają się wymagalne i płatne na dzień odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Sprzedający jest
uprawniony do żądania niezwłocznego zwrotu nieopłaconego Towaru zamiast zapłaty ceny zakupu. Po
odstąpieniu od umowy lub innym wygaśnięciu umowy pozostają w mocy następujące warunki:
(i) roszczenia z tytułu odszkodowania za szkody spowodowane naruszeniem umowy,
(ii) roszczenia z tytułu zapłaty kar umownych lub odsetek za zwłokę zgodnie z Umową lub z niniejszymi
OWH ,(iii) Należności finansowe Sprzedającego od Kupującego
powstałe na podstawie lub w związku z Umową, (iv) ustalenia dotyczące wyboru prawa i rozstrzygania
sporów, (v) postanowienia regulujące stosunki między Sprzedającym a Kupującym w przypadku odstąpienia
od umowy.
10.3 Jeżeli Kupujący spóźnia się z przejęciem Towaru, Kupujący jest zobowiązany do zrekompensowania
Sprzedającemu szkód materialnych i niematerialnych poniesionych z tego tytułu (w szczególności koszty
magazynowania i przechowywania towarów); również, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia,

Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży Towarów w odpowiedni sposób dla Sprzedającego na podstawie
art.567 § 2 Kodeksu cywilnego po przyznaniu Kupującemu rozsądnego dodatkowego czasu na akceptację.
Za rozsądny termin uważa się: (i) 5 dni kalendarzowych, jeżeli towary są dostarczane na terytorium kraju
oraz (ii) 14 dni, jeśli towary są dostarczane poza granicami. Postanowienie stosuje się odpowiednio, jeżeli
Kupujący spóźnia się z płatnością dotyczącą dostawy Towaru.

11. Przepisy końcowe
11.1 W celu poprawy jakości usług świadczonych przez Sprzedającego w związku z rozwojem środowiska
prawnego i w odniesieniu do strategii biznesowej Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do
wprowadzania jednostronnych zmian lub poprawek do tych OWH. Sprzedający powiadomi Kupującego o
każdej takiej zmianie za pośrednictwem strony internetowej www.thermacut.pl z odpowiednim
wyprzedzeniem.
11.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub niniejszych OWH okażą się nieprawidłowe lub nieważne
oraz jeżeli przyczyny takiej nieprawidłowości i nieważności dotyczą tylko części OWH lub Umowy, które
można oddzielić od innych treści, tylko ta część będzie nieprawidłowa lub nieważna, jeżeli można założyć,
że Umowa zostałaby zawarta nawet bez takiej nieprawidłowej lub nieważnej części, jeżeli którakolwiek ze
stron wskazałaby taką nieprawidłowość lub nieważność w odpowiednim czasie.
11.3 Sprzedający jest również uprawniony do odmowy wykonania Umowy lub odstąpienia od niej, jeżeli
Kupujący nie dokona prawidłowego i terminowego rozliczenia jego długu z tytułu Umowy lub innej umowy
zawartej ze Sprzedającym, w szczególności jeżeli Sprzedający ma przeterminowaną należność finansową
od Kupującego. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości wyraźnie postanawia się, że prawo do odmowy
wykonania, zgodnie z poprzednim postanowieniem, obejmuje również prawo do odmowy usunięcia wady
zgłoszonej przez Kupującego.
11.4 Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną - firmą (przedsiębiorcą), dane osobowe będą przetwarzane przez
Sprzedającego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych) podczas stosunku umownego i / lub określonego okresu po jego
wygaśnięciu. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego jako administratora
danych osobowych odbywa się na podstawie następujących podstaw prawnych: wykonanie umowy /
negocjacje umowy lub zgodność z obowiązkami prawnymi administratora. Dlatego zgoda Kupującego nie
jest wymagana. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie
internetowej Sprzedającego pod adresem www.thermacut.pl w sekcji Polityka Prywatności oraz w informacji
o przetwarzaniu danych osobowych Kupującego przesłanej do Kupującego. W związku z tym Kupujący ma
wszelkie prawa podmiotów danych, w szczególności prawo dostępu do danych osobowych, prawo do
wszelkich zmian ,do sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
11.5 Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego
11.6 Kupujący nie jest uprawniony do cesji wierzytelności Sprzedającego lub Umowy bez pisemnej zgody
Sprzedającego.

11.7 Upływ dodatkowego terminu na wykonanie Umowy, przyznanego przez którąkolwiek ze stron drugiej
stronie, nie skutkuje rozwiązaniem Umowy, nawet jeśli termin został określony jako ostateczny, chyba że
strona wyraźnie połączy taki skutek z przyznaniem dodatkowego terminu.
Powyższe OWH weszły w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku i anulują poprzednią wersję OWH.
Ing. Stanislav Sládek
Ing. Dušan Loukota
Registered agents of THERMACUT, k. s.
Attachment: Warranty document of 1 January 2020

