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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

I. DEFINICJE 

1. “Sprzedawca” – Cora Lighting Factory Sp. z o.o.  z siedzibą w Bytomiu 41-914, ul. Hakuby 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001007363, NIP: 
6263053741, REGON: 524745941. 

2. “Nabywca” – Podmiot gospodarczy, krajowy lub zagraniczny, działający w różnych obszarach gospodarczych wykorzystujących produkty sprzedażowe 
firmy Cora Lighting Factory Sp. z o.o., który zamierza dokonać lub dokonał zakupu tych produktów w oparciu        o zaakceptowaną przez siebie ofertę 
sprzedażową ̨i potwierdzone zamówienie bądź cykliczne zamówienia sprzedażowe.  

3. “OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Cora Lighting Factory Sp. z o.o. stanowiące warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego, 
które w powyższym zakresie określają ̨i regulują ̨warunki i zasady zawierania, obowiązywania i realizacji umów sprzedaży obowiązujących w zakresie 
transakcji zawieranych w zakresie produktów sprzedażowych firmy Cora Lighting Factory Sp. z o.o. dostępne na stronie www.cora.pl. 

4. „OWG” – Ogólne Warunki Gwarancji Cora Lighting Factory Sp. z o.o. dostępne na stronie www.cora.pl. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, postanowienia OWS nie mają zastosowania.  
2. Niniejsze OWS stanowią integralną część Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą.  
3. OWS stosuje się w całości również do umów dostawy oraz umów o świadczenie usług, realizowanych przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy. 
4. Nabywca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWS jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów 

umowy, a najpóźniej w momencie podpisania umowy (o ile została sporządzona w formie pisemnej) lub złożenia zamówienia.  
5. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.cora.pl.  
6. W przypadkach, kiedy Nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, wówczas zaakceptowanie przez Kupującego OWS przy 

jednej transakcji, w przypadku nie złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza zaakceptowanie stosowania OWS przy wszystkich pozostałych 
umowach sprzedaży.  

7. OWS stają się wiążące z chwilą: 
a. złożenia przez Nabywcę zamówienia,  
b. podpisania przez Nabywcę umowy sprzedaży,  
c. złożenia przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedającego. 

8. Wszelkie dodatkowe lub rozbieżne ustalenia zawarte w dowolnym dokumencie wystawionym przez Nabywcę nie mają mocy wiążącej, chyba że 
zostaną zaakceptowane przez Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Sprzedaży mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

III. ZAWARCIE UMOWY 

1. Przez Umowę Sprzedaży należy rozumieć: 
a. zamówienie złożone przez Nabywcę i potwierdzone przez Sprzedającego, 
b. ofertę złożoną przez Sprzedającego i przyjętą przez Nabywcę, 
c. dwustronnie podpisaną umowę sprzedaży. 

2. Zamówienia muszą być składane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Nabywcy. 
3. Zamówienia mogą być składane przez Nabywcę na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adres wskazany na 

stronie internetowej. 
4. Zamówienie złożone przez Nabywcę jest wiążące od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie następuje na piśmie 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod rygorem nieważności do trzech dni roboczych. 
5. Brak odpowiedzi Sprzedającego na złożone przez Nabywcę zamówienie nie może zostać uznane za przyjęcie zamówienia do realizacji.  
6. Złożone zamówienia, które nie zostaną przyjęte do realizacji, nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń finansowych.  
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy Sprzedaży, a OWS, zastosowanie znajdują zapisy Umowy Sprzedaży. 
8. Wszelkie zmiany i propozycje Nabywcy, zawarte w dokumencie zamówienia, które są odmienne od określonych w niniejszych OWS, 

wymagają zaakceptowania i potwierdzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW 

1. Przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczany jest na adres wskazany przez Nabywcę za pośrednictwem firm spedycyjnych i/lub kurierskich, na zlecenie 
Sprzedającego lub Nabywcy, zgodnie z zapisami Umowy Sprzedaży. 

2. O ile w Umowie Sprzedaży nie postanowiono inaczej w drodze odrębnych uzgodnień, każdorazowo koszty transportu, rozładunku, ubezpieczenia od 
jakichkolwiek ryzyk oraz/lub ewentualnie inne koszty związane z dostawą i odbiorem towarów pokrywa Kupujący.  
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3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim było to spowodowane przyczynami siły 
wyższej. Za przejawy siły wyższej uznaje się katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury, np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, pożary 
lasów. Jako siłę wyższą traktuje się także akty władzy publicznej oraz zjawiska społeczne lub polityczne o skali katastrofalnej. 

V. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Ceny sprzedaży towarów, są cenami netto. Podatki i inne obowiązki o charakterze publicznoprawnym, które związane są z realizacją Umowy Sprzedaży, 
pokrywa Nabywca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Płatności winne być dokonywane terminowo zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wyłącznie na 
rachunek Sprzedającego i wykonane przez Kupującego w sposób wolny od kosztów transferu oraz wszelkich innych obciążeń. 

3. Datą zapłaty jest dzień wpływu należności na konto bankowe Sprzedającego. 
4. Opóźnienie w zapłacie należności z tytułu płatności za dostarczone towary, określonej w fakturze VAT, upoważnia Sprzedającego do naliczania odsetek 

ustawowych za każdy dzień zwłoki oraz natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw towarów do czasu jej uregulowania.  

VI. GWARANCJA 

1. Sprzedający udziela gwarancji na produkty sprzedażowe, na zasadach określonych w OWG.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Sprzedawcę           lub podmioty 
działające na zlecenie Sprzedawcy w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę            oraz w celach marketingowych 
związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą, w tym przesyłanych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-
mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych, w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane. 

2. Kupujący nie może dokonywać przelewu praw przysługujących mu z umowy, bez uzyskania zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

3. Dokumentacja doręczana łącznie z produktem i/lub na potrzeby sprzedaży nie skutkuje przeniesieniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej 
przysługujących Sprzedawcy, na rzecz Nabywcy. 

4. Pozostałe dokumenty stanowiące część oferty pozostają własnością Sprzedawcy i na wyraźne żądanie muszą być zwrócone, łącznie               z wszystkimi 
ich kopiami.  

5. W przypadku wykonania przez Sprzedającego dokumentacji technicznej, która została udostępniona Nabywcy, Nabywca zobowiązany jest należycie 
zabezpieczyć dokumentację przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedającym i Kupującym będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.  
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, przede wszystkim przepisy ustawy           z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.  

 


