unitechnic.cz s.r.o. - Ogólne Warunki Handlowe
Strona 1 (razem 2)

1.

DEFINICJE POJĘĆ

„Nabywca“

oznacza osobę, z którą unitechnic.cz s.r.o.
zawarła Umowę (jak zdefiniowano poniżej);

„Umowa“

Oznacza umowę sprzedaży towaru zawartą
pomiędzy
unitechnic.cz
s.r.o.,
jako
sprzedającym, i Nabywcą, która kieruje się
niniejszymi
Ogólnymi
Warunkami
Handlowymi;
oznacza spółkę handlową unitechnic.cz s.r.o.,
z siedzibą Praha 9, U vysočanského pivovaru
701/3, Republika Czeska, REGON: 274 25
134, wpisaną w Rejestrze Handlowym
prowadzonym przez Sąd Obwodowy w
Pradze, oddział C, wkład 116169;

„unitechnic.cz s.r.o.“ albo „Sprzedający“

„KC"

oznacza ustawę nr 89/2012 Dz.U., kodeks
cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów
prawnych;

„OWH“

oznacza niniejsze Ogólne Warunki Handlowe

2.

ZASTOSOWANIE I ZMIANA WARUNKÓW
2.1. Jeżeli w Umowie nie jest określone inaczej, to niniejsze OWH dotyczą stosunków
prawnych pomiędzy unitechnic.cz s.r.o. i Nabywcą, powstających na podstawie
Umowy. Niniejsze OWH wykluczają zastosowanie innych warunków umownych lub
wzorcowych, do których Nabywca odnosi się w przypadku jakichkolwiek jego
stwierdzeń albo poprzednich działań itp.
2.2. OWH przedstawiają integralną część Umowy w myśl postanowienia § 1751 KC. W
przypadku sprzeczności pomiędzy Umową i OWH decydującymi są postanowienia
Umowy.

2.3. Złożeniem zamówienia (propozycji zawarcia umowy - oferty, dalej tylko "Zamówienie")
Nabywca akceptuje zastosowanie OWH dla dostaw towaru przez Sprzedającego i w ten
sposób potwierdza, iż znane mu są OWH. Nabywca przed zawarciem umowy zapoznał
się z OWH spółki unitechnic.cz i zgadza się z ich treścią.
2.4. Niniejsze OWH regulują procedurę zawierania Umowy i przedstawiają postanowienia
Nabywcy i Sprzedającego w sprawie przyszłej praktyki podczas zawierania umów.
2.5. W przypadku świadczenia usług poprzez spółkę unitechnic.cz
postanowienia niniejszych OWH umiarkowane zastosowanie.
3.

s.r.o.

mają

ZAWARCIE UMOWY
3.1. Oferty Sprzedającego w katalogach, prospektach oraz innych drukach, w internecie,
ogłoszeniach itp. oznaczają niewiążącą informację o oferowanym asortymencie towaru
i nie przedstawiają propozycji zawarcia umowy ani publicznej propozycji zawarcia
umowy zgodnie z § 1732 KC. Sprzedający zastrzega sobie prawo do poprawy błędów

druku i zmian oferty bez jakiekolwiek odpowiedzialności leżącej po jego stronie. Masa,
wymiary, pojemność, moce, rysunki i pozostałe dane zawarte w takich ofertach
przedstawiają informacyjne dane, które różnić się mogą od rzeczywistości w zakresie,
który nie wpływa na sprawne działanie towaru według jego zwykłego przeznaczenia.
3.2. Nabywca może składać zamówienia telefonicznie, pisemnie, faksem, elektroniczne lub
za pośrednictwem innej formy, którą Sprzedający przedstawia w aktualnych ofertach
jako możliwą, według specyfikacji towaru w ofercie.
3.3. unitechnic.cz s.r.o. według swej decyzji może odebrać zamówienie poprzez jego
zatwierdzenie albo wysłanie towaru lub w inny podobny sposób bez powiadomienia
Nabywcy w myśl § 1744 KC.
3.4. Nabywcy wysyłane będą informacje handlowe spółki unitechnic.cz. Wysyłanie
informacji handlowych anulować można za pośrednictwem odsyłacza w informacji
handlowej.
4.

KSZTAŁTOWANIE CEN
4.1. Jeżeli dosłownie podane nie zostało inaczej, to obowiązuje, że ceny towarów
oferowanych przez Sprzedającego podawane są jako ceny netto bez podatku VAT i nie
zawierają kosztów transportu.
4.2. W przypadku zamówień internetowych obowiązuje cena podawana w chwili
zamawiania. W przypadku zamówień według katalogu, ulotki albo ogłoszenia (dalej
"katalog") obowiązuje tu podawana cena i to do wydania nowego katalogu albo do
wygaśnięcia ważności zgodnie z tekstem katalogu; następnie obowiązuje cena zgodnie
z aktualną ofertą w internecie. W przypadku zamówienia telefonicznego obowiązuje
cena podana przez operatora. W razie niepewności zastosowanie ma cena zgodnie z
aktualną ofertą w internecie.
4.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen w przypadku wzrostu
kosztów powstałych w związku z rzeczywistością poza jego kontrolą, które wystąpiły w
okresie po opublikowaniu oferty (wzrost podatków, zmiana kursu walut, istotne zmiany
warunków dostawczych u producentów oraz innych dostawców towaru itp.), i to za
pośrednictwem powiadomienia w internecie, a jeżeli doszło do zawarcia Umowy, to na
podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia Nabywcy. W przypadku, kiedy
Nabywca nie wyraża zgodę na wzrost ceny, ma prawo do odstąpienia od Umowy.

5.

PŁATNOŚĆ
5.1. Podczas transakcji bezgotówkowej cena kupna opłacona zostaje dopiero z dniem
wpływu całej ceny kupna (ewent. części ceny za samodzielną część dostawy) na konto
Sprzedającego. W przypadku zwłoki płatności ceny kupna albo innego zobowiązania
finansowego Nabywca powinien zapłacić Sprzedającemu odsetki za zwłokę w
wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki.
5.2. Nabywcy przysługuje prawo własności do towaru w chwili kompletnego zapłacenia
ceny kupna albo w chwili dostawy towaru (patrz pkt.6), i to w tej chwili, która nastąpi
później. Dopóki towar pozostaje własnością unitechnic.cz s.r.o., to unitechnic.cz s.r.o.
z powodu niespełnienia obowiązków Nabywcy może ponownie podjąć się posiadania
towaru. Dopóki posiadanie towaru nie zostanie przeniesione na Nabywcę, to Nabywca
ma obowiązek troski na swe koszty o już dostarczony towar, tak samo, jak by był
magazynującym, i nie posiada prawa do jakiegokolwiek obchodzenia się z nim ani jego
używania lub ingerencji. Procedura ma podobne zastosowanie, jeżeli Sprzedający
ponownie zostanie z jakiegokolwiek powodu właścicielem towaru.
5.3. W przypadku, kiedy Nabywca uiści zaliczkę z ceny kupna dostarczanego towaru, to
zaliczka ta jest bezzwrotna. Nabywca ma prawo do zwrotu zaliczki tylko w przypadku,
kiedy nastąpi odstąpienie od Umowy przez Nabywcę zgodnie z pkt. 8.2.

5.4. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia unitechnic.cz s.r.o. wszystkich kosztów i
wydatków powstałych z powodu jakiegokolwiek naruszenia obowiązków płatniczych lub
innych Nabywcy, włącznie (jednak bez ograniczenia) kosztów związanych ze
zastępstwem procesowym w celu dochodzenia nieuiszczonych płatności.
5.5. W razie zwrotu towaru Sprzedającemu (np. według pkt. 7.5) ma Sprzedający prawo
związać zwrot ceny kupna z podpisem noty kredytowej przez Nabywcę.
6.

DOSTAWA TOWARU
6.1. Dostawa (odbiór) towaru zrealizowany zostanie jego wysłaniem do Nabywcy, tzn.
zrealizowany zostanie w chwili, kiedy towar przekazany zostanie przez unitechnic.cz
s.r.o. pierwszemu przewoźnikowi do transportu do Nabywcy (chwila dostawy). Jeżeli
unitechnic.cz s.r.o. realizuje transport towaru kosztem własnym, to dostawa
zrealizowana jest w chwili, kiedy Nabywcy umożliwione zostanie obchodzenie się z
towarem w ustalonym miejscu dostawy. W przypadku odbioru osobistego dostawa
zrealizowana zostanie w chwili, kiedy Nabywcy umożliwione zostanie obchodzenie się z
towarem w siedzibie Sprzedającego; jeżeli ustalony jest termin odbioru, to dostawa
zrealizowana zostanie w ostatnim dniu uzgodnionego terminu, o ile Nabywca nie
odbierze towaru wcześniej.
6.2. Niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru i z tym związaną wszelką odpowiedzialność
wobec osób trzecich przejmuje Nabywca z chwilą dostawy.
6.3. Termin odstawy określa Sprzedający. Termin odstawy podawany w ofercie (pkt. 3.1)
lub w Umowie to termin orientacyjny i unitechnic.cz s.r.o. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek opóźnionej dostawy w stosunku do
przewidywanego terminu dostawy. Jeżeli termin dostawy spóźni się wobec
uzgodnionego terminu o ponad 12 miesięcy, ma odpowiednie zastosowanie pkt. 8.2.
6.4. W przypadku, kiedy Nabywcy nie można z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie
Nabywcy dostarczyć towaru, zostanie towar celem upływu terminu odpowiedzialności
za wady towaru, ustalenia dnia płatności ceny kupna itd., uważany za dostarczony z
chwilą dostarczenia. unitechnic.cz s.r.o. ma prawo według swej decyzji towar
pozostawić w miejscu dostawy albo magazynować go do czasu, dopóki nie nastąpi jego
odbiór przez Nabywcę, (w takim przypadku Nabywca jest odpowiedzialnym za
wszystkie koszty i wydatki z tym powiązane), z tym, że po bezskutecznym upływie 1
miesiąca od przewidzianego czasu dostarczenia (patrz art. 6.3.) ma Sprzedający
prawo odstąpić od Umowy. Jeżeli Nabywca za ten towar Sprzedającemu uiścił Cenę
kupna, ma po odstąpieniu od Umowy po stronie Sprzedającego prawo do jej zwrócenia
(po odliczeniu ewentualnych kosztów i wydatków związanych z magazynowaniem
towaru). Prawo unitechnic.cz s.r.o. do rekompensaty szkody spowodowanej
nieodebraniem towaru przez Nabywcę zostaje niniejszym ustępem nienaruszone.

7.

GWARANCJA JAKOŚCI
7.1. Sprzedający udziela gwarancji jakości. Gwarancja obejmuje wady, które bronią
użytkownikowi w zwykłej eksploatacji, istnieją na dzień przejścia niebezpieczeństwa
uszkodzenia towaru (tzn. od dostawy towaru według pkt. 6.1) albo wady, które
wystąpią w czasie gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy
towaru. W przypadku wymiany albo naprawy towaru z powodu roszczeń wynikających
z udzielonej gwarancji czas trwania gwarancji nie zostaje przerwany, wydłużony
zostaje jednak o czas naprawy (wymiany).
7.2. Obowiązkiem Nabywcy jest w ramach możliwości dokonać oględzin towaru po przejściu
niebezpieczeństwa uszkodzenia towaru i bez zbędnej zwłoki powiadomić
Sprzedającego, że towar posiada wady i zaprzestać z użytkowaniem towaru.
Odpowiednio te obowiązki mają zastosowanie również dla wad, które powstały w
okresie gwarancji, kiedy to obowiązkiem Nabywcy jest powiadomienie o istnieniu wady

bez zbędnej zwłoki po jej powstaniu, najpóźniej jednak w ostatnim dniu okresu
gwarancji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady - albo pogorszenie
istniejących wad - powstałych na skutek złamania tego obowiązku; w przypadku
istotnego pogorszenia stanu towaru Nabywca traci prawo do roszczeń za wady.
7.3. Jeżeli Nabywca nie powiadomi unitechnic.cz s.r.o. o wadzie towaru do 2 tygodni od
dnia, w którym wada ta została widoczna, traci prawo do roszczeń wynikających z
wad. Na wezwania Sprzedającego ma Nabywca obowiązek do złożenia roszczeń
wynikających z wad (ewent. wcześniejsze roszczenie uzupełnić) na formularzu
przepisanym przez Sprzedającego, inaczej traci prawo do roszczeń wynikających z
wad.
7.4. Gwarancja nie obejmuje: materiału eksploatacyjnego, jakimi są np. olej, pasy klinowe
itd., zwykłego zużycia, korozji albo wycieku płynu hydraulicznego; wad towaru, który
mógł zostać niepoprawnie zainstalowany, magazynowany lub eksploatowany
(niepoprawną eksploatacją rozumie się złamanie instrukcji obsługi albo niefachowe
zastosowanie z powodu niedostatecznej kwalifikacji), towaru, którego konserwacja nie
została wykonana przez wykwalifikowanych techników, towaru, który został zmieniony
lub uszkodzony poprzez jakiekolwiek działania Nabywcy lub osób trzecich poza
kontrolą unitechnic.cz s.r.o. albo siły wyższej, zanieczyszczonego towaru.
7.5. Prawa wynikające z wad towaru: Jeżeli towar zawiera wady według pkt. 7.1., to
unitechnic.cz s.r.o. ma obowiązek według własnej decyzji naprawić albo wymienić taki
towar (albo jego uszkodzoną część) albo w przypadku, że towaru (albo jego
uszkodzonej części) nie można z jakiegokolwiek powodu naprawić albo wymienić,
zwrócić cenę takiego towaru po zwróceniu towaru przez Nabywcę do unitechnic.cz
s.r.o. Jakikolwiek towar zwrócony do unitechnic.cz s.r.o., którego nie można naprawić,
zostaje własnością unitechnic.cz s.r.o. Koszty związane z transportem oraz inne koszty
wymiany lub zwrócenia towaru ponosi Nabywca. Dosłownie ustala się, że na wypadek
wad towaru Nabywcy nie przysługuje prawo do rekompensaty kosztów powstałych w
związku z transportem towaru do i z unitechnic.cz s.r.o., i unitechnic.cz s.r.o. nie
ponosi również odpowiedzialności za utratę zysku Nabywcy, ani za inne szkody
pośrednie wynikające z wady towaru.
7.6. Jeżeli towar (albo jego część) naprawiony zostanie u Nabywcy, to opłaty za przejazd i
koszty zakwaterowania, które powstaną unitechnic.cz s.r.o., ponosi Nabywca; zamiast
rzeczywiście powstałych kosztów ma prawo Sprzedający domagać się zapłaty według
obowiązującego cennika usług serwisowych Sprzedającego, jeżeli nie przekracza ona
rzeczywistych kosztów.
7.7. W przypadku, kiedy unitechnic.cz s.r.o. spełni postanowienia punktu 7.5., nie ma
żadnych dalszych obowiązków wynikający z istnienia wady towaru.
7.8. W przypadku bezpodstawnego dochodzenia praw wynikających z wad Nabywca
zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów powstałych Sprzedającemu w
związku z bezpodstawną reklamacją, wraz z pokryciem kosztów robocizny techników
Sprzedającego o wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za odpowiednie usługi
serwisowe według obecnego cennika usług serwisowych Sprzedającego.
7.9. W przypadku usług świadczonych przez unitechnic.cz s.r.o. gwarantowane jest, iż
usługi te świadczone będą na odpowiednim poziomie fachowym i z należytym
staraniem.
8.

SIŁA WYŻSZA
8.1. unitechnic.cz s.r.o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia dostawy (o czas działania
poniżej podanej przeszkody) lub do zupełnego, lub częściowego odstąpienia od Umowy
(jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż 12 miesięcy), jeżeli nie może odpowiednio
(poprawnie i na czas) realizować swej działalności handlowej (umownej) z powodu
nieprzewidywanej i nieusuwalnej przeszkody powstałej w działalności handlowej

znajdującej się poza jego kontrolą, włącznie (jednak nie bez ograniczeń) przypadków
wydania pewnej ustawy, przepisu lub rozporządzenia (ważnego lub nieważnego),
wojny, ataku terrorystycznego albo stanu wyjątkowego w kraju, niepokojów, braku
siły roboczej, ograniczeń lub spóźnień po stronie przewoźnika albo bezsilności, lub
spóźnienia podczas uzyskiwania potrzebnych dostaw, lub odpowiednich materiałów
(dalej „siła wyższa“).
8.2. W przypadku siły wyższej podanej w ust. 1 trwającej powyżej 12 miesięcy Nabywca
ma prawo do odstąpienia od Umowy.
9.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY
9.1. Dosłownie zostaje uzgodnione, iż na wypadek powstania szkody z powodu działań
unitechnic.cz s.r.o. , po stronie unitechnic.cz s.r.o. nie powstaje żadna
odpowiedzialność za szkodę, dopóki cena towaru i/lub usług nie została w pełni
pokryta; podana odpowiedzialność, o ile będzie miała miejsce, ograniczona jest
ponadto wysokością ceny takiego towaru i/lub usług. unitechnic.cz s.r.o. nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę, która powstania Nabywcy z powodu jej zwłoki.
unitechnic.cz s.r.o. nie odpowiada za utratę zysku Nabywcy, tak samo, jak za inne
szkody pośrednie.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
10.1. Nabywca uznaje i przyjmuje do wiadomości, iż zawarciem Umowy i jej następną
realizacją nie uzyska żadnych praw do jakichkolwiek patentów, znaków towarowych,
nazwy handlowej (firmy) ani jakiejkolwiek innej własności intelektualnej albo
przemysłowej posiadanej lub stosowanej przez unitechnic.cz s.r.o. Nabywca
zobowiązuje się nie realizować i nie pozwolić, by wykonywane było cokolwiek, co w
jakikolwiek sposób negatywnie oddziaływać może na ważność lub wartość własności
intelektualnej albo przemysłowej unitechnic.cz s.r.o. albo spowodować uszczerbek na
reputacji unitechnic.cz s.r.o..
11. PRZENIESIENIE i ZALICZENIE
11.1. Nabywca nie ma prawa do przeniesienia jakichkolwiek swych praw (włącznie
wierzytelności) i przenosić jakiekolwiek obowiązki z Umowy lub jej części, ani
przenieść Umowę jako całość, do osoby trzeciej bez wcześniejszej pisemnej zgody
unitechnic.cz s.r.o..
11.2. Nabywca nie jest uprawniony do jednostronnego zaliczenia swej wierzytelności
wobec unitechnic.cz s.r.o. przeciw wierzytelności unitechnic.cz s.r.o. wobec Nabywcy z
Umowy albo wierzytelności związanej ze stosunkiem zawartym Umową (np.
wierzytelności z tytułu rekompensaty szkody, bezpodstawnego wzbogacenia, itd.).
12. PRAWO ARBITRAŻOWE
12.1. W przypadkach praw i obowiązków stron umownych dosłownie niepodanych w
Umowie albo niniejszych OWH mają zastosowanie czeskie krajowe przepisy prawne.
Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie zostanie
zastosowana (o ile stosunek prawny założony Umową zawiera międzynarodowy zagraniczny element).
12.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy i w związku z nią rozstrzygane będą
z decydującą ważnością przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki
Czeskiej oraz Izbie Agrarnej Republiki Czeskiej zgodnie z jej regulaminem przez trzech
arbitrów.
12.3. Niniejsze OWH opracowane są w języku czeskim. Wszystkie tłumaczenia na języki
obce mają wyłącznie charakter informacyjny, a w przypadku niezgodności pomiędzy
czeską treścią i treścią tłumaczenia, ma zastosowanie treść czeska. Nabywca

złożeniem zamówienia potwierdza, iż zapoznał się z ich treścią w języku czeskim i
zgadza się ich treścią.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie dnia 13.07. 2016r.

