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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
§1
(Postanowienia ogólne)
1. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (w dalszej części „OWS”) stanowią ogólne warunki
umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i w powyższym zakresie określają i regulują warunki i zasady
zawierania, obowiązywania i realizacji umów sprzedaży obowiązujących w zakresie transakcji zawieranych
przez Adama Sikorę, ul. Podmiejska 7, 41-940 Piekary Śląskie, prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą Adam Sikora PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA, NIP: 6262184642, REGON: 272404040
(w dalszej części „Sprzedawcą”), w zakresie sprzedaży towarów stanowiących przedmiot działalności
Sprzedawcy, i w powyższym zakresie objętych ofertą handlową Sprzedawcy, zwanych w dalszej części
„Towarami”.
2. Postanowienia OWS stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Sprzedawcę umów
sprzedaży, chyba że Strony umowy sprzedaży postanowią odmiennie. W powyższym zakresie wszelkie
zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku sprzedaży konsumenckiej postanowienia OWS nie mają zastosowania.
4. Kupujący 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. OWS są ogólnie
dostępne na stronie internetowej oraz w siedzibie firmy Sprzedawcy. W sytuacji, kiedy Kupujący 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 pomiędzy stronami.
5. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Sprzedaży mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Producentem Towarów jest CLF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach
Śląskich, ul. Podmiejska 7, 41-940 Piekary Śląskie, KRS: 0000539774, NIP: 4980264335, a Sprzedawca jest
jedynie Dystrybutorem Towarów.
§2
(Zawieranie umów)
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący składa zamówienie a Sprzedawca potwierdza przyjęcie
zamówienia do realizacji. Przed złożeniem zamówienia Sprzedawca może przedstawić ofertę, która jest wiążąca na
warunkach w niej zawartych.
2. Zamówienie Kupującego jest składane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń oraz
zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Kupującego i określa przynajmniej:
a) dokładną nazwę i adres Kupującego,
b) szczegółową specyfikację zamawianych towarów, ich ilość, jakość,
c) proponowany termin i miejsce odbioru,
d) uzgodnioną ze Sprzedawcą cenę, formę i termin płatności w przypadku ich wcześniejszego ustalenia
przez Strony.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do
realizacji, w tym w drodze telefonicznej, mailowej lub faksem.
4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w terminie 10 dni roboczych od
doręczenia zamówienia Kupującego, oznacza odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji.
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5. Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o towarach z oferty handlowej Sprzedaży mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Producentem Towarów jest CLF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach
Śląskich, ul. Podmiejska 7, 41-940 Piekary Śląskie, KRS: 0000539774, NIP: 4980264335, a Sprzedawca jest
jedynie Dystrybutorem Towarów.
§3
(Dostawa i odbiór towarów)
1. Miejscem wykonania świadczenia przez Sprzedawcę, a zatem miejscem wydania towarów jest
miejsce załadunku towaru, którym jest magazyn Sprzedawcy położony w Piekarach Śląskich przy
ul. Podmiejskiej 7, chyba że Strony postanowią inaczej.
2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych towarów w miejscu i terminie ustalonym przez
Strony. W przypadku uchybienia przez Kupującego powyższemu obowiązkowi Kupujący zobowiązany jest
do naprawienia z tego tytułu szkody poniesionej przez Sprzedawcę, w tym dokonać zapłaty za składowanie
objętych zamówieniem towarów na podstawie otrzymanej faktury zgodnie z terminem płatności
wyszczególnionym na fakturze.
3. W przypadku, gdy uzgodnione warunki realizacji zamówienia obejmują dostawę towarów do
miejsca przeznaczenia wskazanego w zamówieniu środkami transportu Sprzedawcy oraz/lub podmiotów,
którym usługę transportową powierzył, Sprzedawca doliczy do faktury należność za usługę transportową.
Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za transport towarów na podstawie otrzymanej faktury zgodnie
z terminem płatności wyszczególnionym na fakturze.
4. O ile Strony nie postanowią inaczej w drodze odrębnych uzgodnień każdorazowo koszty
rozładunku oraz/lub ewentualnie inne koszty związane z odbiorem towarów pokrywa Kupujący.
5. Sprzedawca nie ubezpiecza zamawianych towarów od jakichkolwiek ryzyk.
§4
(Cena i warunki płatności)
1. Ceny sprzedaży towarów, są cenami netto i nie zawierają żadnych podatków od sprzedaży, którymi
Sprzedawca może dodatkowo obciążyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy wystawieniem stosownej faktury VAT. Zapłata należności
za zrealizowane przez Sprzedawcę, w całości lub w części, zamówienia, winna nastąpić, bez jakichkolwiek
potrąceń, każdorazowo w terminie wskazanym w fakturze, przy czym termin ten liczony jest zawsze od daty
wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT. (Cena i warunki płatności)
3. Kupujący zobowiązuje się do terminowego regulowania zobowiązań wobec Sprzedawcy za
zakupione towary zgodnie z terminami płatności każdorazowo wyszczególnionymi na fakturze.
4. Opóźnienie w zapłacie określonej w fakturze VAT należności z tytułu płatności za dostarczone
towary upoważnia Sprzedawcę do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia oraz do
natychmiastowego wstrzymania realizacji wszelkich kolejnych dostaw towarów do czasu uregulowania całej
zaległej należności.
§5
(Gwarancja)
1. Towary objęte są gwarancją Producenta, co oznacza, iż w razie ujawnienia się wad Towaru,
zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać na rzecz Kupującego naprawę Towaru lub wymienić Towar na nowy.
2. Gwarancją nie są objęte elementy Towaru podlegające szybkiemu zużyciu się takie jak np. źródła
światła, baterie itp. 		
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3. Producent gwarantuje, że w przypadku eksploatacji Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
zasadami jego użytkowania, będzie one funkcjonować prawidłowo przez okres, co najmniej udzielonej ochrony
gwarancyjnej tj. przez okres 24 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4. Gwarancja na Towar obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku, gdy Towar został użyty zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
został zainstalowany zgodnie z warunkami określonym w kartach katalogowych, broszurach informacyjnych,
zainstalowany przez wykwalifikowany podmiot, posiadający odpowiednie uprawnienia.
6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady fizyczne tkwiące w Towarze w chwili
zawarcia Umowy.
7. Gwarancja nie obejmuje w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń spowodowanych
niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi, uszkodzeń wynikłych z powodu awarii sieci
zasilającej, wyładowań atmosferycznych i innych zdarzeń losowych, w tym:
a) naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów, w szczególności: żółknięcia kloszy, matowienia
powłok lakierniczych, które mogą ulec odbarwieniu z upływem czasu czy też w skutek działania czynników
atmosferycznych,
b) wad wynikających z nieprawidłowej eksploatacji Towaru, w szczególności będących następstwem
braku prawidłowej eksploatacji pozostałych elementów z którymi Towar stanowi całość, w szczególności
braku należytej wymiany źródła światła,
c) wad wynikających z działania osób trzecich, w szczególności instalatorów wykorzystujących Towary
objęte gwarancją,
d) wad wynikłych ze zdarzeń, za które odpowiedzialności nie ponosi Sprzedawca, w szczególności,
gdy wada wystąpiła na skutek działania osoby trzeciej, w wyniku działania siły wyższej lub innych zdarzeń
losowych.
e) wad wynikających z oddziaływania czynników chemicznych, termicznych, mechanicznych,
świetlnych i innych, których oddziaływanie na Towar jest sprzeczne z instrukcjami obsługi, wiedzą techniczną
lub zasadami doświadczenia życiowego dotyczących Towaru i tych elementów.
8. Producent jest wolny od odpowiedzialności gwarancyjnej w razie stwierdzenia dokonania
czynności naprawczych Towaru lub usiłowania takich czynności przez podmiot inny niż Producent.
§6
(Procedura gwarancyjna i odpowiedzialność)
1. W razie stwierdzenia przez Kupującego wad w Towarze objętych gwarancją, dostarczy on towar
do Producenta wraz z pisemnym zgłoszeniem (wypełniony protokół reklamacyjny), dotyczącym charakteru
i zakresu wad oraz dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży (fakturą VAT/rachunkiem/umową).
Protokół reklamacyjny dostępny jest na stronie www Sprzedawcy w zakładce do pobrania.
2. Producent w razie ustalenia, iż ponosi odpowiedzialność za wady zgłoszone przez Kupującego,
zobowiązuje się wykonać obowiązki gwarancyjne, niezwłocznie, a następnie dostarczyć Towar na adres
Kupującego wskazany w Umowie, lub inny adres wskazany przez Kupującego.
3. W razie braku podstaw do skorzystania przez Kupującego z uprawnień gwarancyjnych,
Producent niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie, podając jednocześnie przyczynę odmowy
uznania zgłoszonego roszczenia.
4. W przypadku wykonania czynności gwarancyjnych tj. wymiana wadliwego Towaru na nowy wolny od
wad lub dokonania nieodpłatnej naprawy wadliwego Towaru, Producent ani Sprzedawca nie ponoszą
odpowiedzialności za koszty związane z działaniami obejmującymi demontażem wadliwego Towaru,
transportu Towaru oraz kosztów ponownego montażu.
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5. W przypadku niezasadnego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego, obowiązek odbioru Towaru
spoczywa na Kupującym. W sytuacji, gdy Towar nie zostanie przez Kupującego niezwłocznie odebrany,
Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów przechowania/odesłania Towaru.
6. Odpowiedzialność Producenta i Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości ceny zakupu Towaru
i tylko za szkody rzeczywiste wyrządzone z jego wyłącznej winy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do
realizacji lub opóźnienia, wstrzymania albo odmowy realizacji zamówienia już potwierdzonego.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
7. Strony wyłączają odpowiedzialność rękojmiową Sprzedawcy.
§7
(Postanowienia dodatkowe)
1. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów w systemie odroczonym terminów płatności,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towarów dostarczanych w wykonaniu umów sprzedaży
objętych niniejszymi OWS, do momentu uiszczenia przez Kupującego całej należnej ceny sprzedaży.
2. 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.
3. Kupujący nie może dokonywać przelewu praw przysługujących mu z umowy, ani dokonywać
jakichkolwiek potrąceń, bez uzyskania zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
(Postanowienia końcowe)
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sądy polskie
właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
2. Prawem właściwym w stosunkach pomiędzy stronami jest prawo polskie, przede wszystkim przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
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