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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Wersja 2.4
Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Sprzedaży
1.
2.
3.
4.

5.

MERAWEX Sp. z o.o., zwany dalej Dostawcą, oferuje dostawy produktów, towarów i usług na niniejszych
Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
Jednorazowa lub ramowa umowa dostaw pomiędzy Dostawcą a Nabywcą może określać inne warunki
sprzedaży. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami umowy szczegółowej a zapisami Ogólnych
Warunków Sprzedaży wiążące są zapisy umowy szczegółowej.
W przypadku sprzedaży urządzeń częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży są Ogólne Warunki Gwarancji.
Oferta jest ważna i może stanowić podstawę do zawarcia umowy pod warunkiem, że Nabywca nie
przedstawi, np. jako część zamówienia swoich warunków zakupów, sprzecznych z Ogólnymi Warunkami
Sprzedaży i Ogólnymi Warunkami Gwarancji Dostawcy lub szczegółowymi warunkami zawartymi w
ofercie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami obowiązują przepisy prawa polskiego, a
wszelkie spory związane z dostawami, które nie zostaną rozstrzygnięte w drodze polubownych negocjacji
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

Znaczenie ceny, termin dostaw, termin i tryb płatności
6.

Cena w ofercie lub umowie jest ceną franko przewoźnik siedziba Dostawcy (FCA wg Incoterms 2010). W
przypadku ustalenia miejsca dostawy poza siedzibą Dostawcy, Dostawca zawrze umowę przewozu na
ryzyko i koszt Nabywcy.
7. Jeśli w przypadku dostawy krajowej cena w ofercie lub umowie podana jest w USD lub EUR, to będzie
przeliczana na PLN wg średniego kursu danej waluty w NBP w dniu wystawienia faktury.
8. W przypadku prognozowania lub wystąpienia opóźnienia dostawy Dostawca niezwłocznie powiadomi
Nabywcę o tym fakcie, jego przyczynach i możliwym terminie dostawy. Obie strony ustalą dalsze kroki
postępowania.
9. Za zrealizowane dostawy Dostawca wystawia fakturę. Do cen netto wskazanych w ofercie lub umowie
dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej ustawowo i zgodnej z zasadami przyjętymi
w Unii Europejskiej. W szczególności, w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ma
zastosowanie stawka 0 procent..
10. Z zastrzeżeniem punktu 11, termin płatności wynosi czternaście (14) dni od daty wystawienia faktury.
Trybem płatności jest przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Momentem uregulowania
zobowiązania jest wpływ środków na rachunek Dostawcy
11. Ewentualne wady ujawnione w dostarczonym towarze nie zwalniają Nabywcy od obowiązku terminowego
regulowania zobowiązań wobec Dostawcy.
Zabezpieczenie kredytu kupieckiego
12. Dostawca może w ofercie zażądać przedpłaty lub zabezpieczenia kredytu kupieckiego.
13. Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania potwierdzonych dostaw w przypadku przeterminowania
należności ze strony Nabywcy.
14. Towar do momentu uregulowania całkowitej kwoty zobowiązań Nabywcy względem Dostawcy stanowi
własność Dostawcy.
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Wersja 2.4
Zakres obowiązywania Ogólnych Warunków Gwarancji
1.
2.

MERAWEX Sp. z o.o., zwany dalej Dostawcą, udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie urządzenia
na niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.
Jednorazowa lub ramowa umowa dostaw pomiędzy Dostawcą a Nabywcą może określać inne warunki
gwarancji. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami umowy szczegółowej a zapisami Ogólnych
Warunków Gwarancji wiążące są zapisy umowy szczegółowej.

3.

Na podstawie art. 558, § 1 kodeksu cywilnego Dostawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Odpowiedzialność Dostawcy
4.
5.

6.

7.

Dostawca zobowiązuje się dostarczać urządzenia fabrycznie nowe i sprawne.
Dostawca gwarantuje pierwszemu Nabywcy, że urządzenie, które zawiera wadę produkcyjną lub ukrytą lub
nie funkcjonuje poprawnie i zostanie zgłoszone oraz przekazane Dostawcy w trybie opisanym niżej w
przeciągu roku od dnia zakupu, będzie nieodpłatnie wymienione lub naprawione, pozostawiając wybór
metody racjonalnemu uznaniu Dostawcy.
Dostawca gwarantuje Nabywcy stałe przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych w dniach roboczych w
godzinach pracy oraz wymianę lub naprawę gwarancyjną w ciągu czternastu (14) dni roboczych od
daty dostawy sprzętu do siedziby Dostawcy.
Dostawca zapewnia doradztwo w zakresie konserwacji i użytkowania urządzeń w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym.

Wyłączenia odpowiedzialności
8.
9.

Udzielana gwarancja obowiązuje Dostawcę tylko wobec pierwszego Nabywcy.
Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku transportu;
b. uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z
dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy, chyba że czynności te
były wykonane przez Dostawcę lub na zlecenie Dostawcy;
c. użytkowania niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi lub zaleceniami
Dostawcy;
d. uszkodzeń mechanicznych;
e. uszkodzeń powstałych w wyniku przeróbki sprzętu, chyba że przeróbka była wykonana przez
Dostawcę, na jego zlecenie lub za jego pisemną zgodą;
f. wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania urządzenia mimo dostrzeżenia pierwotnej wady,
chyba że Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie.
Ocenę przyczyn uszkodzeń pozostawia się racjonalnemu uznaniu Dostawcy. Naprawa lub wymiana
urządzenia z powodu uszkodzeń, o którym mowa w tym punkcie może być dokonana przez Dostawcę
odpłatnie.
10. Dostawca nie będzie odpowiadać za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności lub
funkcjonowaniu systemów, utratę danych ani jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody i
związane z nimi koszty, wynikające z funkcjonowania urządzeń.
11. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec Nabywcy ze wszystkich tytułów odszkodowawczych jakie
mogą wynikać z wiążącej strony umowy sprzedaży nie przekroczy pięćdziesiąt (50) procent łącznego
wynagrodzenia umownego lub wartości kontraktu.

Tryb realizacji gwarancji
12. Nabywca zgłasza wadę lub nieprawidłowe działanie urządzenia Dostawcy drogą telefoniczną, faksem,
listem lub pocztą elektroniczną przed wysłaniem urządzenia do Dostawcy.
13. Nabywca dostarcza na swój koszt zgłoszony sprzęt do siedziby Dostawcy wraz z kopią dokumentu zakupu
oraz opisem wady lub nieprawidłowego działania.
14. Wymieniony lub naprawiony sprzęt Dostawca na swój koszt dostarcza Nabywcy.
15. Strony mogą ustalić przeprowadzenie naprawy przez Dostawcę poza siedzibą Dostawcy.
16. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę, że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub w części,
Dostawca powiadomi o tym Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę sprzętu. W
przypadku zgłoszenia bezpodstawnego w całości Dostawca zwróci sprzęt Nabywcy na koszt Nabywcy, a
jeśli ustalono przeprowadzanie naprawy poza siedzibą Dostawcy – obciąży Nabywcę kosztami wyjazdu.
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