AXTONE S.A.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

1.

LISTA DEFINICJI

1.1.

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy
mają znaczenia przypisane im w następujących artykułach:
Ogólne Warunki

termin zdefiniowany w art. 2.1

Axtone

termin zdefiniowany w art. 2.1

Towary

termin zdefiniowany w art. 2.1

Klient

termin zdefiniowany w art. 2.1

Strony

termin zdefiniowany w art. 2.1

Strona

termin zdefiniowany w art. 2.1

Strona Internetowa

termin zdefiniowany w art. 2.2

Umowa

termin zdefiniowany w art. 3.1

Data Zawarcia Umowy

termin zdefiniowany w art. 3.1

Oferta Wygenerowana
Elektronicznie

termin zdefiniowany w art. 3.2

Oferta Pisemna

termin zdefiniowany w art. 3.2

Oferta Sprzedaży

termin zdefiniowany w art. 3.2

Przyjęcie Oferty Sprzedaży

termin zdefiniowany w art. 3.3

Zamówienie

termin zdefiniowany w art. 3.4

Niepoprawne Zamówienie

termin zdefiniowany w art. 3.4
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Potwierdzenie Zamówienia

termin zdefiniowany w art. 3.5

Potwierdzenie
Zmodyfikowanego Zamówienia

termin zdefiniowany w art. 3.7

Termin Dostawy

termin zdefiniowany w art. 4.1

Miejsce Produkcji

termin zdefiniowany w art. 5.1

Cena Sprzedaży

termin zdefiniowany w art. 6.1

Towary Naruszające

termin zdefiniowany w art. 7.4

Zastrzeżenie własności

termin zdefiniowany w art. 8.1

Gwarancja

termin zdefiniowany w art. 9.1

Okres Gwarancji

termin zdefiniowany w art. 9.5

Świadczenie Gwarancyjne

termin zdefiniowany w art. 9.9

Kwota Maksymalna

termin zdefiniowany w art. 10.1

Adres

termin zdefiniowany w art. 13.2

Adres E-mail

termin zdefiniowany w art. 13.3

2.

ZAKRES

2.1.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy („Ogólne Warunki”) znajdują
zastosowanie do wszelkich dokonywanych przez Axtone S.A. („Axtone”) transakcji
sprzedaży i dostawy towarów (w tym, w szczególności, towarów wyprodukowanych lub
montowanych przez Axtone oraz innych towarów będących przedmiotem obrotu)
(„Towary”) na rzecz klientów Axtone, niezależnie od tego czy mają oni siedzibę na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej czy też poza jej granicami („Klient”). Axtone i Klient dalej będą
łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”.

2.2.

Niniejsze Ogólne Warunki są opublikowane na stronie internetowej Axtone pod adresem
http://www.axtone.eu/do-pobrania/OWU.pdf („Strona Internetowa”) i/lub mogą zostać
doręczone Klientowi przez Axtone przed zawarciem umowy sprzedaży w sposób określony
w art. 13.2 lub w art. 13.3. W każdym z powyższych przypadków, niniejsze Ogólne Warunki
są uznawane za przyjęte do wiadomości i zaakceptowane przez Klienta z chwilą
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zaakceptowania przez Klienta oferty Axtone lub złożenia przez Klienta zamówienia w
Axtone. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują zarówno Axtone jak i Klienta w pełnym
zakresie, chyba że Axtone i Klient uzgodnią odmiennie na piśmie.
2.3.

Sprzedaż i dostawa przez Axtone Towarów na rzecz Klienta podlega wyłącznie
postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków, przy czym wyłącza się zastosowanie
jakichkolwiek ogólnych warunków umów lub wzorców umów używanych przez Klienta (bez
względu na to, czy pozostają w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, czy też
uzupełniają je lub też pozostają w innej relacji do niniejszych Ogólnych Warunków), nawet
jeżeli Axtone nie sprzeciwi się wyraźnie wobec zastosowaniu takich ogólnych warunków
umów. Wyłącza się stosowanie art. 385(4) polskiego Kodeksu cywilnego.

3.

ZAWARCIE UMOWY

3.1.

Umowa pomiędzy Axtone a Klientem („Umowa”) (i) zostaje zawarta poprzez: Ofertę
Sprzedaży i Przyjęcie Oferty Sprzedaży, albo Zamówienie i Potwierdzenie Zamówienia (lub
Potwierdzenie Zmodyfikowanego Zamówienia w przypadku opisanym w art. 3.9 poniżej)
(wszystkie terminy mają znaczenia nadane im poniżej), a ponadto (ii) podlega niniejszym
Ogólnym Warunkom, które stanowią jej integralną część. Umowa wchodzi w życie i zostaje
uznana za zawartą („Data Zawarcia Umowy”) z chwilą: (i) doręczenia przez Klienta do
Axtone Przyjęcia Oferty Sprzedaży, lub (ii) doręczenia przez Axtone do Klienta
Potwierdzenia Zamówienia (z zastrzeżeniem art. 3.9 poniżej, w którym to przypadku
Umowa wchodzi w życie z chwilą doręczenia Klientowi Potwierdzenia Zmodyfikowanego
Zamówienia oraz upływu terminu, o którym mowa w art. 3.9, chyba że Klient, w
odpowiednim terminie, zgłosił swój sprzeciw).

3.2.

Oferta Axtone jest ważna i wiążąca (dalej „Oferta Sprzedaży”), jeżeli zostanie: (i) wyraźnie
oznaczona przez Axtone jako „oferta”, (ii) sporządzona na piśmie i podpisana przez
należycie umocowanych przedstawicieli Axtone („Oferta Pisemna”) albo wygenerowana
elektronicznie bez podpisu przedstawicieli Axtone, o ile zawiera stosowne zastrzeżenie, że
(a) została wygenerowana elektronicznie z systemu IT Axtone, oraz że (b) dla swej
ważności nie wymaga podpisu ani pieczątki przedstawicieli Axtone („Oferta
Wygenerowana Elektronicznie”), oraz (iii) doręczona Klientowi zgodnie z niniejszymi
Ogólnymi Warunkami.

3.3.

Każda Oferta Sprzedaży (o ile nie zawiera odmiennych postanowień): (i) wiąże Axtone nie
dłużej niż przez 7 (siedem) dni od jej otrzymania przez Klienta, (ii) wymaga zaakceptowania
przez Klienta wyłącznie w całości, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, uzupełnień lub
dodatkowych postanowień (w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, uzupełnień lub
dodatkowych postanowień, odpowiedź Klienta nie zostanie uznana za ważne przyjęcie
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Oferty Sprzedaży a umowa nie będzie uznawana za zawartą; niemniej jednak Axtone może
potraktować taką odpowiedź Klienta - według swojego wyłącznego uznania - jako nowe
zamówienie Klienta, podlegające zatwierdzeniu przez Axtone zgodnie z niniejszymi
Ogólnymi Warunkami), na piśmie, przy czym przyjęcie Oferty Sprzedaży zostanie
podpisane przez należycie umocowanych przedstawicieli Klienta i doręczone zgodnie z
niniejszymi Ogólnymi Warunkami („Przyjęcie Oferty Sprzedaży”); przyjęcie przez Klienta
Oferty Sprzedaży w sposób niespełniający ww. wymogów nie będzie uznawane za wiążące
dla Axtone. Jeżeli Klient należycie przyjął Ofertę Sprzedaży, niniejsze Ogólne Warunki będą
w pełni stosować się do umowy zawartej w wyniku takiego przyjęcia.
3.4.

Zamówienia Klienta są ważne i wiążące, jeżeli zostaną: (i) sporządzone na piśmie, (ii)
podpisane przez należycie umocowanych przedstawicieli Klienta, oraz (iii) doręczone
Axtone zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami (“Zamówienie”). Jakiekolwiek
zamówienie złożone przez Klienta w inny sposób (np. ustnie) („Niepoprawne
Zamówienie”) będzie uznawane za niezłożone, chyba że zostanie wyraźnie przyjęte przez
Axtone na piśmie zgodnie z art. 3.5 poniżej. Jeżeli, w danym przypadku, Axtone przyjął
Niepoprawne Zamówienie, wówczas takie Niepoprawne Zamówienie będzie uznawane za
Zamówienie w rozumieniu Ogólnych Warunków, a niniejsze Ogólne Warunki będą w pełni
stosować się do umowy zawartej w wyniku przyjęcia takiego Niepoprawnego Zamówienia.

3.5.

Axtone zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub Niepoprawnego
Zamówienia według własnego uznania. Żadne Zamówienie lub Niepoprawne Zamówienie
nie będzie wiążące dla Axtone, jeżeli nie zostanie wyraźnie przyjęte i potwierdzone przez
Axtone na piśmie, przy czym takie przyjęcie i potwierdzenie musi zostać podpisane przez
należycie umocowanych przedstawicieli Axtone i złożone Klientowi zgodnie z niniejszymi
Ogólnymi Warunkami („Potwierdzenie Zamówienia”). Wyłącza się stosowanie art. 68(2)
polskiego Kodeksu cywilnego.

3.6.

Axtone zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia, którego wartość
nie przekracza 500 EUR. W przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekroczy 1000 EUR,
może ono zostać przyjęte przez Axtone z zastrzeżeniem, że zostanie doliczona opłata
administracyjna w wysokości 500 EUR.

3.7.

Axtone zastrzega sobie prawo do przyjęcia Zamówienia jedynie z zastrzeżeniem zmian lub
uzupełnień zgłoszonych przez Axtone (w szczególności Axtone może zastrzec, że do
umowy zawartej w wyniku przyjęcia Zamówienia stosować się będą postanowienia
niniejszych Ogólnych Warunków z wyłączeniem wszelkich innych ogólnych warunków lub
wzorców umów) (“Potwierdzenie Zmodyfikowanego Zamówienia”). W takim przypadku
stosuje się art. 68(1) polskiego Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zmian wynikających
z art. 3.8-3.9 poniżej.
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3.8.

W przypadku, gdy dokonana przez Axtone zmiana lub uzupełnienie Zamówienia dotyczy
istotnych warunków Zamówienia, zastosowanie znajdą następujące postanowienia: (i)
Potwierdzenie Zmodyfikowanego Zamówienia doręczone przez Axtone zostanie uznane za
nową ofertę (kontrofertę) Axtone i będzie traktowane jako Oferta Sprzedaży w rozumieniu
niniejszych Ogólnych Warunków (bez względu na to, czy zostanie wyraźnie oznaczone
przez Axtone jako Oferta Sprzedaży czy też nie), (ii) wszystkie odnośne postanowienia
niniejszych Ogólnych Warunków dotyczące Oferty Sprzedaży będą stosować się
odpowiednio do takiego Potwierdzenia Zmodyfikowanego Zamówienia złożonego przez
Axtone, w tym, w szczególności, art. 3.3 niniejszych Ogólnych Warunków, (iii) wszystkie
odnośne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków dotyczące Przyjęcia Oferty
Sprzedaży będą stosować się odpowiednio do przyjęcia przez Klienta takiego
Potwierdzenia Zmodyfikowanego Zamówienia złożonego przez Axtone, oraz (iv) niniejsze
Ogólne Warunki będą w pełni stosować się do umowy zawartej w wyniku przyjęcia przez
Klienta takiego Potwierdzenia Zmodyfikowanego Zamówienia złożonego przez Axtone.

3.9.

W przypadku, gdy dokonana przez Axtone zmiana lub uzupełnienie Zamówienia dotyczy
nieistotnych warunków Zamówienia, zastosowanie znajdą następujące postanowienia:
jeżeli Klient nie akceptuje treści Potwierdzenia Zmodyfikowanego Zamówienia, Axtone musi
zostać o tym fakcie zawiadomiona bezzwłocznie, jednakże nie później niż następnego dnia
roboczego po otrzymaniu Potwierdzenia Zmodyfikowanego Zamówienia przez Klienta.
Jeżeli Klient zawiadomi o braku zgody w sposób terminowy i należyty, wówczas umowa nie
będzie uznawana za zawartą, a Strony będą negocjować warunki sprzedaży i dostawy
Towarów w dobrej wierze.

3.10. Żadne oświadczenia, pisma, cenniki lub wyceny ani inna korespondencja lub komunikaty
(bez względu na to czy sporządzone lub złożone na piśmie, e-mailem, faksem, ustnie lub w
inny sposób) wystosowane przez Axtone, nie stanowią wiążącej oferty ani nie będą za taką
ofertę uważane, chyba że spełniają one wszystkie wymogi określone w art. 3.2 powyżej.
3.11. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy: (i) Ofertą Sprzedaży i Przyjęciem Oferty
Sprzedaży, postanowienia Oferty Sprzedaży będą mieć charakter nadrzędny, oraz (ii)
Zamówieniem i Potwierdzeniem Zamówienia (lub Potwierdzeniem Zmodyfikowanego
Zamówienia, tam gdzie znajduje to zastosowanie), postanowienia Potwierdzenia
Zamówienia (lub Potwierdzenia Zmodyfikowanego Zamówienia, tam gdzie znajduje to
zastosowanie) będą miały charakter nadrzędny.
3.12. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Umową a niniejszymi Ogólnymi Warunkami,
postanowienia Umowy mają charakter rozstrzygający.
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4.

TERMIN DOSTAWY

4.1.

W braku odmiennych pisemnych uzgodnień, terminy dostaw są takie jak wskazane przez
Axtone w Ofercie Sprzedaży (lub w Potwierdzeniu Zamówienia, tam gdzie znajduje ono
zastosowanie) („Termin Dostawy”). Termin Dostawy może zostać określony poprzez
wskazanie tygodnia roku kalendarzowego, w którym zostanie dokonana dostawa; w takim
przypadku dostawa dokonana przez Axtone nie później niż w ostatnim dniu roboczym
takiego tygodnia będzie uznawana za zrealizowaną w terminie. Termin Dostawy nie
rozpoczyna biegu, a w przypadku rozpoczęcia biegu - zostaje zawieszony, do czasu: (i)
przekazania przez Klienta do Axtone wszystkich szczegółowych informacji i dokumentów,
zażądanych przez Axtone w Ofercie Sprzedaży (lub Potwierdzeniu Zamówienia bądź
Potwierdzeniu Zmodyfikowanego Zamówienia, tam gdzie znajduje ono zastosowanie) lub w
inny sposób, oraz (ii) otrzymania przez Axtone zaliczki, o ile jest wymagana.

4.2.

W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towarów w Terminie Dostawy, Axtone, bez
uszczerbku dla innych przysługujących jej praw, może oddać Towary na przechowanie, na
ryzyko i koszt Klienta, o ile (i) uprzednio zawiadomiła Klienta o gotowości Towarów do
dostawy lub wysyłki, a (ii) Klient nie dokonał odbioru Towarów przed upływem Terminu
Dostawy. Oddanie Towarów na przechowanie zgodnie z niniejszym art. 4.2 stanowi
należyte wykonanie Umowy przez Axtone. Powyższe prawo do oddania na przechowanie
Towarów na ryzyko i koszt Klienta znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy
Klient dopuści się naruszenia jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy; w
takim przypadku Axtone zawiadomi Klienta o naruszeniu, odpowiednio szczegółowo
opisując charakter naruszenia oraz wyznaczając Klientowi stosowny termin na usunięcie
naruszenia, oraz będzie uprawniona do oddania Towarów na przechowanie (w tym
Towarów nieukończonych), jeżeli Klient nie usunie naruszenia w wyznaczonym terminie. W
przypadku, gdy Towary oddane na przechowanie nie zostały jeszcze ukończone, bieg
Terminu Dostawy zostaje odpowiednio zawieszony.

4.3.

Klient nie może odmówić przyjęcia częściowej dostawy Towarów zrealizowanej przez
Axtone, chyba że takie przyjęcie naruszałoby uzasadnione interesy Klienta.

4.4.

Axtone może, w dowolnym czasie w trakcie wykonywania Umowy, zażądać od Klienta
odpowiedniej zaliczki, w szczególności, jeśli ma uzasadnione wątpliwości co do sytuacji
finansowej Klienta (np. w przypadku powzięcia przez Axtone, z dowolnego źródła,
wiadomości o pogorszeniu sytuacji finansowej Klienta lub w przypadku, gdy Klient jest
niezdolny do terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Axtone z innego
tytułu), lub w przypadku, gdy historia transakcji pomiędzy Axtone a Klientem wykazuje
opóźnienia w płatnościach po stronie Klienta. O ile Umowa nie zawiera odmiennych
postanowień, zaliczka będzie płatna przez Klienta w terminie (i) 5 (pięciu) dni od Daty
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Zawarcia Umowy, lub (ii) jeśli żądanie wpłacenia zaliczki zgłoszono Klientowi po Dacie
Zawarcia Umowy, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.
4.5.

W przypadku opóźnienia Klienta w uiszczeniu jakiejkolwiek płatności (w tym zaliczki, o
której mowa w art. 4.4) należnej na rzecz Axtone (na podstawie danej Umowy lub z innego
tytułu), Axtone, bez uszczerbku dla innych przysługujących jej praw, jest uprawniona, za
odpowiednim zawiadomieniem Klienta, do wstrzymania wykonania Umowy do czasu
należytego uregulowania płatności. W takim przypadku bieg Terminu Dostawy zostaje
odpowiednio zawieszony.

5.

DOSTAWA, PRZEJŚCIE RYZYKA

5.1.

O ile Umowa nie zawiera odmiennych postanowień, dostawa Towarów będzie realizowana
na warunkach EXW (Incoterms 2010) adres: ul. Zielona 2, 37-220 Kańczuga, Polska
(„Miejsce Produkcji”).

5.2.

Ryzyko, korzyści i ciężary związane z Towarami przechodzą na Klienta w dniu dostawy
Towarów zgodnie z art. 5.1 (w przypadku transportu Towarów – w dniu wydania Towarów
firmie transportowej w Miejscu Produkcji). W przypadku opóźnienia dostawy Towarów z
przyczyn leżących po stronie Klienta, ryzyko, korzyści i ciężary związane z Towarami
przechodzą na Klienta w dniu zawiadomienia Klienta przez Axtone o gotowości Towarów do
dostawy.

5.3.

Transport i/lub inne usługi dodatkowe będą aranżowane lub świadczone przez Axtone tylko
wtedy, gdy zostało to uzgodnione przez Strony w Umowie i na warunkach w niej
uzgodnionych, za osobnym wynagrodzeniem. O ile Umowa nie zawiera odmiennych
postanowień: (i) Klient ponosi całość ryzyka, zobowiązań i odpowiedzialności w związku z
takimi usługami, (ii) wspomniane usługi będą świadczone w imieniu i/lub na rzecz Klienta
(Klient zobowiązuje się udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa lub wystawić inny
dokument, zgodnie z wymaganiami Axtone). Klient zwróci Axtone całość wydatków
poniesionych w związku z takimi usługami, o ile takie wydatki zostaną odpowiednio
udokumentowane w sposób zwykle stosowany w takich sytuacjach. W szczególności,
ubezpieczenie zostanie wykupione jedynie na żądanie i na koszt Klienta, zgodnie z
powyższymi postanowieniami.

5.4.

Wszystkie odniesienia w niniejszych Ogólnych Warunkach do „dostawy" Towarów należy
rozumieć jako odniesienia do chwili, w której Towary zostają wydane przez Axtone Klientowi
(lub firmie transportowej) w miejscu dostawy. Wszystkie odniesienia w niniejszych
Ogólnych Warunkach do „odbioru" Towarów przez Klienta należy rozumieć jako odniesienia
do chwili, w której Klient rzeczywiście wszedł w posiadanie Towarów.
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6.

CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI I PŁATNOŚĆ

6.1.

Cena za Towary zostanie uzgodniona przez Strony w Umowie („Cena Sprzedaży”).

6.2.

Jeśli uzgodniony termin dostawy przypada 6 (sześć) miesięcy po Dacie Zawarcia Umowy, a
z powodu okoliczności nieprzewidzianych w Dacie Zawarcia Umowy, Axtone musi ponieść
dodatkowe koszty w związku z Towarami i/lub usługami dostarczanymi na rzecz Klienta,
Strony zobowiązują się do renegocjacji Ceny Sprzedaży w dobrej wierze.

6.3.

Cena Sprzedaży nie zawiera kwoty podatku od towarów i usług (VAT) ani kwot innych
podatków, które mogą znaleźć zastosowanie. Klient opłaci wszystkie należności
publicznoprawne w związku z dostawą i odbiorem Towarów i/lub usług świadczonych na
podstawie Umowy, takie jak, w szczególności, cło.

6.4.

O ile Umowa nie stanowi inaczej i z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ewentualnej
zaliczki, zapłata za Towary będzie dokonywana w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
wystawienia faktury. Axtone przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy
dzień opóźnienia po stronie Klienta w dokonaniu płatności.

6.5.

Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Axtone,
wskazanego na fakturze, pełną kwotą Ceny Sprzedaży wynikającą z faktury. Płatności
mogą być dokonywane wyłącznie w uzgodnionej walucie. Klientowi nie przysługuje prawo
do potrącenia Ceny Sprzedaży, ani jakiejkolwiek jej części, z jakimikolwiek kwotami
należnymi od Axtone, chyba że Axtone wyraźnie udzieli na to zgody na piśmie.

7.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1.

Wszystkie nazwy, znaki towarowe, prawa autorskie, patenty, tajemnice handlowe, knowhow i inne prawa własności intelektualnej do Towarów i/lub do dokumentacji sprzedaży, są i
pozostaną własnością Axtone. Żadne z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków lub
Umowy nie będzie interpretowane jako udzielenie Klientowi licencji lub innego prawa do
korzystania z własności intelektualnej Axtone, z zastrzeżeniem prawa do korzystania z niej
w zakresie niezbędnym do używania przez Klienta Towarów na użytek własny.

7.2.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Axtone, Klient nie będzie używać znaków towarowych ani
nazw handlowych Axtone w jakikolwiek sposób, w szczególności, jako części firmy lub
nazw handlowych Klienta, i nie zezwoli na to osobom trzecim. Klient zobowiązuje się nie
używać nazw podobnych (lub takich, które mogą być potencjalnie mylące) do znaków
towarowych lub nazw handlowych Axtone, w szczególności, nie będzie używać takich nazw
jako nazw rejestracyjnych dla domeny/domen internetowych.
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7.3.

Klient powstrzyma się od przeprowadzania badań w odniesieniu do Towarów, i od
dokonywania, tworzenia lub praktycznego wdrażania jakiegokolwiek wynalazku lub
odkrycia dotyczącego Towarów, bez uprzedniego uzgodnienia na piśmie z Axtone
warunków odnośnie praw własności intelektualnej związanych z takim wynalazkiem lub
odkryciem. Bez uszczerbku dla powyższego, jakikolwiek przedmiot własności intelektualnej,
jaki Klient może bezpośrednio lub pośrednio opracować z naruszeniem poprzedniego
zdania, a który odnosi się do Towarów lub sposobu ich używania, będzie własnością
Axtone, a Klient, na pierwsze żądanie Axtone i bez dodatkowych kosztów, niezwłocznie (i)
przeniesie wszelkie prawa do takiego przedmiotu własności intelektualnej na rzecz Axtone
(lub jego podmiotów powiązanych) w najszerszym możliwym zakresie, w tym, na
wszystkich dostępnych polach eksploatacji i bez jakichkolwiek ograniczeń, w
szczególności, czasowych lub terytorialnych, oraz (ii) podejmie wszelkie czynności,
zarówno faktyczne jak i prawne, w tym podpisze wszelkie umowy, oświadczenia, akty,
wnioski lub inne dokumenty, jakie mogą być wymagane w celu pełnej realizacji
powyższego.

7.4.

Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia podniesie, że patent lub inne przysługujące jej prawo
własności intelektualnej zostało naruszone w wyniku używania Towarów przez Klienta
(„Towary Naruszające”), Strona niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o takim roszczeniu,
w terminie 6 (sześciu) dni roboczych od otrzymania takiego roszczenia. Axtone zwolni z
odpowiedzialności, obroni oraz zabezpieczy Klienta na wypadek jakichkolwiek roszczeń,
powództw, skarg, odszkodowań, strat i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów pomocy
prawnej) związanych z takim naruszeniem; w związku z powyższym Axtone zobowiązuje
się przejąć, na własny koszt oraz z pomocą wybranego przez siebie pełnomocnika
prawnego, wyłączną i całościową obronę przed takim roszczeniem oraz kontrolować proces
ugodowy odnośnie takiego roszczenia. Klient będzie współpracował z Axtone, jeśli będzie
to wymagane, w celu obrony przed takim roszczeniem, w szczególności, zobowiązuje się
udzielić wszelkich wymaganych pełnomocnictw Axtone lub jej pełnomocnikom prawnym.
Ponadto, bez uprzedniej pisemnej zgody Axtone, Klient zobowiązuje się nie zawierać
jakichkolwiek ugód, nie uznawać jakichkolwiek roszczeń (w tym powództw), nie przyznawać
jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie zrzekać się jakichkolwiek roszczeń ani nie
podejmować jakichkolwiek innych działań, które mogłyby skutkować powstaniem po stronie
Axtone odpowiedzialności na podstawie niniejszej Umowy.
Łączna maksymalna
odpowiedzialność Axtone na podstawie niniejszego art. 7.4 jest ograniczona zgodnie z
postanowieniami art. 10.1. Bez względu na powyższe, Axtone jest zwolniony z wszelkiej
odpowiedzialności na podstawie niniejszego art. 7.4, jeżeli dostarczy Klientowi, w
zastępstwie Towarów Naruszających, ekwiwalentne Towary, które nie naruszają praw osób
trzecich; w takim przypadku Towary Naruszające podlegają zwrotowi do Axtone.
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8.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

8.1.

Bez względu na inne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków lub Umowy,
dostarczone Towary pozostają własnością Axtone do czasu zapłaty przez Klienta całości
Ceny Sprzedaży zgodnie z art. 6 powyżej („Zastrzeżenie Własności”).

8.2.

Klient nie przeniesie własności ani nie zbędzie Towarów będących przedmiotem
Zastrzeżenia Własności, chyba że nastąpi to w zwykłym toku działalności przedsiębiorstwa
Klienta. W takim przypadku Klient poinformuje swojego klienta o Zastrzeżeniu Własności w
odpowiedni sposób, przedstawiając mu Umowę i niniejsze Ogólne Warunki. Ustanowienie
zastawu, obciążenia i/lub innych ograniczonych praw rzeczowych na Towarach będących
przedmiotem Zastrzeżenia Własności, lub dokonanie transakcji, która może mieć wpływ na
prawa Axtone, lub w inny sposób ograniczać lub przeszkodzić Axtone w wykonaniu jej praw
do Towarów, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Axtone.

8.3.

Klient niniejszym ceduje na rzecz Axtone wszystkie przyszłe roszczenia przeciwko oraz
wierzytelności wobec osób trzecich przysługujące mu w związku z jakimikolwiek
transakcjami dotyczącymi Towarów będących przedmiotem Zastrzeżenia Własności, a
Axtone niniejszym akceptuje taką cesję. Axtone niniejszym upoważnia Klienta do odbioru
wszelkich wierzytelności w jej imieniu. Powyższe upoważnienie może być w dowolnej chwili
odwołane przez Axtone. Jeżeli odpowiednia umowa dodatkowa lub inny dokument będą
konieczne dla pełnej skuteczności i wykonalności cesji, Klient niniejszym zobowiązuje się,
na pierwsze żądanie Axtone, zawrzeć taką umowę lub podpisać taki dokument, jakiego
Axtone może zasadnie zażądać.

8.4.

Klient będzie przekazywać Axtone wszelkie niezbędne informacje dotyczące Towarów
będących przedmiotem Zastrzeżenia Własności i/lub wierzytelności scedowanych na
Axtone na podstawie lub w wykonaniu Umowy. Wszelkie przypadki zajęcia Towarów
będących przedmiotem Zastrzeżenia Własności lub zgłoszenia przez osoby trzecie
roszczeń dotyczących takich Towarów będą niezwłocznie zgłaszane przez Klienta do
Axtone; ponadto, Klient przekaże Axtone wszelką dokumentację dotycząca takich zajęć lub
roszczeń. Klient równocześnie poinformuje osobę trzecią o Zastrzeżeniu Własności. Koszty
prowadzenia obrony przeciwko zajęciom lub roszczeniom (w tym m. in. koszty
postępowania, honoraria prawnicze itp.) ponosi Klient.

8.5.

Klient jest zobowiązany postępować z Towarami będącymi przedmiotem Zastrzeżenia
Własności z należytą starannością, przez okres obowiązywania Zastrzeżenia Własności. W
szczególności, na żądanie Axtone, Klient będzie zobowiązany do (i) ubezpieczenia
Towarów będących przedmiotem Zastrzeżenia Własności od wszelkich ryzyk, do wartości
odpowiadającej co najmniej Cenie Sprzedaży, oraz do ubezpieczenia ich przeciwko innym
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ryzykom, zgodnie z zasadnym żądaniem Axtone, (ii) przedstawienia Axtone dowodu
wykupienia takiego ubezpieczenia, a także (iii) dokonania cesji wszelkich roszczeń z polisy
ubezpieczeniowej na rzecz Axtone.
8.6.

W przypadku odstąpienia przez Axtone od Umowy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi
Warunkami, Klient niezwłocznie udostępni Axtone (lub przedstawicielom Axtone) Towary
będące przedmiotem Zastrzeżenia Własności, a Axtone może zażądać natychmiastowego
zwrotu Towarów i/lub w inny sposób zaspokoić swoje roszczenie wobec Klienta z takich
Towarów.

8.7.

Jeżeli Towary mają zostać dostarczone poza granice Polski do kraju, w którym
postanowienia o Zastrzeżeniu Własności mogą nie być w pełni egzekwowalne, lub z innego
powodu mogą nie doprowadzić do osiągnięcia takiego skutku gospodarczego, jaki został
przewidziany w niniejszych Ogólnych Warunkach, Klient zobowiązuje się: (i) bezzwłocznie
zawiadomić o tym fakcie Axtone, lecz w żadnym wypadku nie później niż w terminie 5
(pięciu) dni roboczych od Daty Zawarcia Umowy, a także (ii) ustanowić, na pierwsze
żądanie Axtone, stosowne zabezpieczenie na rzecz Axtone w miejsce Zastrzeżenia
Własności. W takim przypadku, Strony ustalą, w ramach negocjacji w dobrej wierze,
charakter i warunki takiego zastępczego zabezpieczenia (zabezpieczeń) a Axtone będzie
współpracować przy podjęciu wszelkich zasadnych czynności, takich jak rejestracja,
publikacja, itp., niezbędnych do ustanowienia takiego zabezpieczenia lub zabezpieczeń.
Do
czasu
wynegocjowania
i
należytego
ustanowienia
takiego
zabezpieczenia/zabezpieczeń, Axtone może powstrzymać się z wykonaniem własnych
świadczeń wynikających z Umowy a bieg Terminu Dostawy zostaje odpowiednio
zawieszony.

9.

SPECYFIKACJA TOWARÓW, GWARANCJA, OBOWIĄZEK ZBADANIA TOWARÓW

9.1.

Axtone zapewnia Klienta, że w dniu dostawy Towary będą zgodne z: (i) technicznymi
specyfikacjami mającymi zastosowanie do danego typu Towarów, przekazanymi Klientowi
przez Axtone, oraz (ii) wymogami i cechami Towarów konkretnie ustalonymi przez Strony w
Umowie, o ile miało to miejsce („Gwarancja”).

9.2.

Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że oświadczenia zawarte w katalogach,
cennikach i innych materiałach informacyjnych oraz opisy towarów udostępnione Klientowi
przez Axtone nie będą rozumiane jako złożenie szczególnej gwarancji (rękojmi) lub
zapewnienia co do cech Towarów i nie stanowią integralnej części Gwarancji.

9.3.

Axtone zastrzega sobie prawo dokonywania nieznacznej zmiany cech Towarów w
odniesieniu do ich budowy, użytych materiałów lub wykończenia, przy czym w żadnym
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wypadku ww. zmiany nie będą wykraczały poza zakres zmian zwyczajowo przyjętych w
branży. Niemniej jednak, cechy towarów konkretnie ustalone przez Strony w Umowie nie
będą ulegały zmianom.
9.4.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami właściwego prawa, Gwarancja
udzielona w ramach niniejszych Ogólnych Warunków i/lub Umowy zastępuje wszelkie
rękojmie, zapewnienia i gwarancje, czy to ustawowe, umowne czy też wynikające z innych
źródeł, a postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków określają, w sposób wyłączny,
zasady odpowiedzialności Axtone wobec Klienta i jedyny środek prawny przysługujący
Klientowi wobec Axtone w związku z Towarami, w tym, w przypadku niezgodności Towarów
z Gwarancją w świetle Umowy. Odpowiedzialność Axtone z tytułu rękojmi (na podstawie art.
556 i nast. polskiego Kodeksu cywilnego) zostaje niniejszym wyraźnie wyłączona.

9.5.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad fizycznych w Towarach i zgłoszenia ich przez
Klienta do Axtone na piśmie zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, nie później niż
przed upływem 12 (dwunastu) miesięcy od daty dostawy („Okres Gwarancji”), wyłączna
odpowiedzialność Axtone z tytułu Gwarancji będzie ograniczona, według uznania Axtone,
do: (i) naprawy Towarów w celu usunięcia wady, lub (ii) dostawy nowych, niewadliwych
towarów odpowiadających Towarom, lub (iii) proporcjonalnej obniżki ceny wadliwych
Towarów (jeżeli naprawa lub wymiana okaże się niemożliwe lub z innego powodu
niecelowa).

9.6.

Klient zbada Towary po odbiorze i zawiadomi Axtone na piśmie niezwłocznie, niemniej
jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dostawy, o wszelkich widocznych
wadach fizycznych Towarów lub niedoborach Towarów.

9.7.

Wszelkie wady fizyczne, które nie mogły zostać wykryte w trakcie badania, o którym mowa
powyżej w art. 9.6, a które pojawią się w Towarach w Okresie Gwarancji, muszą zostać
zgłoszone Axtone na piśmie, bez zbędnej zwłoki, lecz w żadnym wypadku (i) nie później niż
w terminie 14 (czternastu) dni od ich wykrycia, oraz (ii) przed upływem Okresu Gwarancji.
Zawiadomienie o wadzie powinno wskazywać numer Oferty Sprzedaży (lub – odpowiednio
– Zamówienia).

9.8.

W przypadku zgłoszenia wady fizycznej w ramach Gwarancji, Axtone będzie przysługiwać
prawo zbadania i przetestowania Towarów, w odniesieniu do których zgłoszono reklamację.
Klient wyznaczy Axtone stosowny okres czasu, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni, na
przeprowadzenie takiego badania i zapewni możliwość jego przeprowadzenia. Axtone
może również zażądać zwrotu Towarów objętych reklamacją (lub ich części) na koszt
Axtone. Axtone dołoży najlepszych starań w celu rozpatrzenia i ustosunkowania się do
reklamacji Klienta w terminie 1 (jednego) miesiąca od jej otrzymania.
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9.9.

W przypadku, gdy Axtone uzna reklamację, Axtone zawiadomi Klienta również o
świadczeniu, które zostanie zrealizowane z tytułu Gwarancji, w każdym przypadku, bez
dodatkowych kosztów dla Klienta („Świadczenie Gwarancyjne”). W tym celu Axtone
może, w szczególności (lecz nie jest to jedyna możliwość) zdecydować, że Świadczenie
Gwarancyjne przybierze formę działań, o których mowa w art. 9.5 powyżej.

9.10. Axtone przysługiwać będzie niezbędny, zasadny okres czasu (przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności lokalizacji wadliwych Towarów,
konieczności zaangażowania lub udziału osób trzecich, np. aktualnych użytkowników, itp.)
na ukończenie Świadczenia Gwarancyjnego. W żadnym przypadku ww. zasadny okres
czasu nie będzie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc od otrzymania przez Klienta zawiadomienia
Axtone, o którym mowa w art. 9.9 powyżej.
9.11. Klient zobowiązuje się zapewnić Axtone odpowiednią sposobność do realizacji Świadczenia
Gwarancyjnego. W zakresie, w jakim Axtone zasadnie tego zażąda, Klient będzie
współpracować z Axtone przy usuwaniu wad, w szczególności, poprzez umożliwienie
właściwej komunikacji z faktycznymi użytkownikami Towarów (jeżeli są to podmioty inne niż
Klient), jak również w inny sposób ułatwiając i zapewniając realizację niezbędnych działań,
leżących poza kontrolą Axtone. W razie opóźnienia po stronie Klienta, okres czasu, o
którym mowa w art. 9.10, zostanie odpowiednio przedłużony.
9.12. Wszystkie wadliwe Towary, które zostały wymienione przez Axtone, lub w odniesieniu do
których Axtone, w ramach Gwarancji, zwróciła pełną cenę, muszą zostać zwrócone Axtone,
chyba że Axtone wyda odmienne instrukcje. Wszystkie nowe lub naprawione Towary
dostarczone przez Axtone w wyniku realizacji Świadczenia Gwarancyjnego, będą objęte
Gwarancją na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, jednak nie
dłużej niż do upływu pierwotnego Okresu Gwarancji, odpowiednio przedłużonego o okres,
który upłynął od zgłoszenia reklamacji Klienta do czasu dostawy naprawionych lub nowych
Towarów.
9.13. W przypadku gdy Klient, bez uprzedniej pisemnej zgody Axtone, samodzielnie dokona
naprawy wad w Towarach lub usunie je w inny sposób, lub zleci takie działania osobie
trzeciej (niezależnie od tego, czy taka osoba świadczy tego typu usługi zawodowo, czy też
nie), wówczas Axtone będzie w pełni zwolniony ze wszelkich zobowiązań i
odpowiedzialności z tytułu Gwarancji na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków.
9.14. Axtone nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieodpowiednim i/lub nieprawidłowym użyciem Towarów, w szczególności, na skutek
nieprzestrzegania odpowiednich instrukcji lub podręczników, nieodpowiedniego
uruchomienia i/lub instalacji przez Klienta, nieodpowiedniej eksploatacji, użycia
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nieodpowiednich akcesoriów lub części zamiennych, nieodpowiednich prac naprawczych,
naturalnego zużycia, nieodpowiednich materiałów, modyfikacji lub zmian w Towarach
dokonanych przez podmiot inny niż Axtone lub wadliwych projektów konstrukcyjnych
przekazanych Axtone przez Klienta do zastosowania w Towarach (o ile miało to
zastosowanie).
9.15. Axtone będzie zwolniona z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji w zakresie wszelkich wad
znanych Klientowi w Dacie Zawarcia Umowy.
9.16. Axtone będzie zwolniona z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji, jeżeli (i) dana wada
Towarów powinna była zostać wykryta przez Klienta, działającego z należytą starannością i
przy uwzględnieniu zasadnego profesjonalizmu Klienta, w trakcie należytego badania
Towarów przeprowadzanego zgodnie z art. 9.6 powyżej, a nie została terminowo zgłoszona
Axtone zgodnie z art. 9.6, lub (ii) dana wada Towarów, która pojawiła się w okolicznościach,
o których mowa w art. 9.7 powyżej, nie została terminowo zgłoszona Axtone zgodnie z art.
9.7.
9.17. Bez względu na inne postanowienia ograniczające odpowiedzialność Axtone, Axtone
będzie zwolniona z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji w zakresie, w jakim taka
odpowiedzialność, szkody, koszty i wydatki są wynikiem: (i) braku należytej współpracy z
Axtone po stronie Klienta zgodnie z niniejszym art. 9, (ii) rozporządzenia przez Klienta
Towarami (w tym rozporządzenia przez Klienta produktem, w którym Towary zostały
zainstalowane lub do którego Towary zostały dołączone), na rzecz osoby trzeciej, po
powzięciu przez Klienta wiedzy o potencjalnej wadzie.
9.18. Następujące postanowienia: art. 9.5, art. 9.8-9.14, art. 9.17 i art. 10 stosują się odpowiednio
do wszelkich programów wymiany [ang. retrofit actions] (i związanych z nimi kosztów),
które mogą być wdrożone przez Axtone z własnej inicjatywy w odniesieniu do Towarów
dostarczonych Klientowi. Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych
Warunków lub Umowy, Axtone w żadnym wypadku nie będzie ponosić jakiejkolwiek
odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek działań w ramach programów wymiany,
które nie zostały uprzednio wyraźnie uzgodnione z Axtone.
10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OSZKODOWANIE

10.1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 10.2 poniżej i w maksymalnym stopniu dozwolonym
bezwzględnie obowiązującymi przepisami właściwego prawa, odpowiedzialność Axtone za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy (w tym m. in. za szkody poniesione przez
Klienta w wyniku niezgodności Towarów z Gwarancją): (i) będzie łącznie ograniczona do
maksymalnej kwoty równej Cenie Sprzedaży faktycznie zapłaconej Axtone przez Klienta za
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odnośne Towary, a jeżeli Towary nigdy nie zostały dostarczone – maksymalnej kwocie
równej Cenie Sprzedaży określonej w Umowie („Kwota Maksymalna”) (koszt Świadczenia
Gwarancyjnego dostarczonego przez Axtone na podstawie danej Umowy odpowiednio
pomniejsza Kwotę Maksymalną), (ii) będzie ograniczona do odpowiedzialności za szkody
rzeczywiste, faktycznie poniesione przez Klienta; w szczególności, w żadnych
okolicznościach Axtone nie będzie odpowiedzialna za utratę zysków lub szkody pośrednie
albo wynikowe, (iii) Axtone nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
spowodowane naruszeniem nieistotnych zobowiązań wynikających z Umowy.
10.2. Klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich zasadnych działań mających na celu
minimalizację szkód i/lub strat.
11.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

11.1. W przypadku zbycia Towarów przez Klienta na rzecz osoby trzeciej (w tym rozporządzenia
przez Klienta produktem, w którym Towary zostały zainstalowane lub do którego Towary
zostały dołączone), Klient zwolni Axtone z odpowiedzialności i zabezpieczy ją na wypadek
jakichkolwiek roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt związanych z Towarami (lub
takim produktem, w którym Towary zostały zainstalowane lub do którego Towary zostały
dołączone) wystosowanych przez taką osobę trzecią (lub, ewentualnie, inne osoby), w
zakresie, w jakim Klient odpowiada za wadę powodującą powstanie tej odpowiedzialności.
12.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.1. W przypadku, gdy Klient nie uiści jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy (w tym,
Ceny Sprzedaży lub zaliczki) w terminie określonym w Umowie, Axtone przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy za pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu, doręczonym Klientowi.
12.2. Jeżeli Klient naruszy swoje istotne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, inne niż
określone w art. 12.1, Axtone, bez uszczerbku dla innych przysługujących jej praw i
środków, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy za pisemnym oświadczeniem o
odstąpieniu, doręczonym Klientowi, o ile (i) uprzednio zawiadomiła Klienta o wystąpieniu
naruszenia, wyznaczając Klientowi dodatkowy rozsądny termin na naprawę naruszenia, nie
krótszy niż 7 (siedem) dni, a (ii) Klient nie naprawił naruszenia w takim dodatkowym
terminie.
13.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

13.1. Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki lub Umowa odnoszą się do umowy, oświadczenia, zgody,
zawiadomienia, reklamacji lub innego dokumentu (w tym m.in. dla uniknięcia wątpliwości,
Zamówień, Potwierdzeń Zamówień, Potwierdzeń Zmodyfikowanych Zamówień, Ofert
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Sprzedaży (z wyłączeniem Ofert Wygenerowanych Elektronicznie) i dokumentów Przyjęcia
Oferty Sprzedaży) sporządzonych na piśmie lub w formie pisemnej, oznacza to, że dla
ważności takiej umowy, oświadczenia, zgody, zawiadomienia, reklamacji lub innego
dokumentu, winien on być sporządzony na piśmie i podpisany przez należycie
umocowanych przedstawicieli danej Strony (lub – jeśli ma to zastosowanie - obu Stron).
Jeśli którykolwiek z tych dokumentów został podpisany przez pełnomocnika, drugiej Stronie
należy doręczyć stosowny oryginał pełnomocnictwa.
13.2. Z zastrzeżeniem art. 13.3 i art. 13.4, wszelkie zawiadomienia, zgody, reklamacje lub inne
dokumenty przesyłane pomiędzy Stronami zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub
Umową (w tym dla uniknięcia wątpliwości, Zamówienia, Potwierdzenia Zamówień,
Potwierdzenia Zmodyfikowanych Zamówień, Oferty Sprzedaży (z wyłączeniem Ofert
Wygenerowanych Elektronicznie) i dokumenty Przyjęcia Oferty Sprzedaży) będą uznawane
za doręczone, jeżeli oryginał zostanie doręczony osobiście, pocztą kurierską lub przesyłką
poleconą na stosowny adres drugiej Strony podany w Umowie lub na inny, nowy adres,
który może zostać wskazany w dowolnym czasie przez Stronę drugiej Stronie zgodnie z
niniejszym art. 13.2 (“Adres”).
13.3. Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki lub Umowa nie wymagają sporządzenia danego
zawiadomienia (lub innego dokumentu) na piśmie lub w formie pisemnej, będzie ono: (i)
uznane za sporządzone i wystosowane w sposób ważny również wtedy gdy zostanie
sporządzone i doręczone drugiej Stronie faksem lub pocztą elektroniczną na, odpowiednio,
właściwy numer faksu lub adres e-mail drugiej Strony podany w Umowie lub na inny, nowy
numer faksu lub adres e-mail, który może zostać wskazany w dowolnym czasie przez
Stronę drugiej Stronie zgodnie z art. 13.2 powyżej (łącznie „Adres E-mail”), (ii) uważane za
doręczone z chwilą jego wysłania faksem lub pocztą elektroniczną, chyba że w przeciągu
24 h Strona wysyłająca otrzyma automatyczną informację zwrotną o nie dojściu
odpowiednio, faksu lub przesyłki elektronicznej, do jej adresata (w takim przypadku uznaje
się, że doręczenie nie nastąpiło); taka przesyłka będzie uznawana za niedoręczoną
również wówczas jeżeli adresat wykaże, w jakimkolwiek czasie, że jej faktycznie nigdy nie
otrzymał.
13.4. O ile Ogólne Warunki lub Umowa nie zawierają odmiennych postanowień, Zamówienie,
Potwierdzenie Zamówienia, Potwierdzenie Zmodyfikowanego Zamówienia, Oferta
Sprzedaży (z wyłączeniem Oferty Wygenerowanej Elektronicznie) i Przyjęcie Oferty
Sprzedaży mogą być – dodatkowo tj. obok doręczenia zgodnego z art. 13.2 powyżej –
doręczone drugiej Stronie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na Adres Email. W takim przypadku, Zamówienie, Potwierdzenie Zamówienia, Potwierdzenie
Zmodyfikowanego Zamówienia, Oferta Sprzedaży (z wyłączeniem Oferty Wygenerowanej
Elektronicznie) i Przyjęcie Oferty Sprzedaży uznaje się za doręczone z chwilą jego wysłania
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faksem lub pocztą elektroniczną, chyba że w przeciągu 24 h Strona wysyłająca otrzyma
automatyczną informację zwrotną o nie dojściu odpowiednio, faksu lub przesyłki
elektronicznej, do jej adresata (w takim przypadku uznaje się, że doręczenie nie nastąpiło);
taka przesyłka będzie uznawana za niedoręczoną również wówczas, jeżeli adresat wykaże,
w jakimkolwiek czasie, że jej faktycznie nigdy nie otrzymał. Bez względu na doręczenie i
odbiór ww. dokumentów zgodnie z niniejszym art. 13.4, Axtone może powstrzymać się z
wykonaniem własnych świadczeń wynikających z Umowy do czasu otrzymania oryginału
Zamówienia lub – odpowiednio – Przyjęcia Oferty Sprzedaży od Klienta, doręczonego
zgodnie z art. 13.2; w takim przypadku bieg Terminu Dostawy zostaje odpowiednio
zawieszony.
13.5. Oferta Wygenerowana Elektronicznie będzie uznawana za sporządzoną i wystosowaną w
sposób ważny, jeżeli zostanie sporządzona zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami (w
szczególności, zgodnie z art. 3.2 Ogólnych Warunków) i zostanie przesłana do Klienta
pocztą elektroniczną na Adres E-mail przy wykorzystaniu adresu e-mail z jednej z domen
„Axtone”. Oferta Wygenerowana Elektronicznie będzie uznawana za doręczoną z chwilą jej
wysłania, chyba że w przeciągu 24 h Axtone otrzyma automatyczną informację zwrotną o
nie dojściu przesyłki elektronicznej do jej adresata. Pkt. 13.1-13.4 Ogólnych Warunków nie
mają zastosowania do sporządzenia i doręczenia Oferty Wygenerowanej Elektronicznie, z
zastrzeżeniem zawartych tam definicji; w pozostałym zakresie, do Oferty Wygenerowanej
Elektronicznie (w tym do jej przyjęcia) stosuje się odnośne postanowienia niniejszych
Warunków Ogólnych.
13.6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy dla swojej ważności wymagają zachowania
formy pisemnej. Wyłącza się stosowanie art. 77(1) polskiego Kodeksu cywilnego.
13.7. Axtone zaciąga zobowiązania i ponosi odpowiedzialność określoną w niniejszych Ogólnych
Warunkach jedynie wobec Klienta. Bez uprzedniej pisemnej zgody Axtone, Klient nie
przeniesie ani nie dokona cesji żadnych praw ani zobowiązań wynikających z Umowy na
rzecz jakichkolwiek osób trzecich.
13.8. Całkowita lub częściowa nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych
Warunków lub Umowy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. W takim
przypadku, Strony, w zakresie możliwym i/lub dopuszczalnym przepisami właściwego
prawa, zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem ważnym, odpowiadającym i w
możliwie najbardziej zbliżony sposób realizującym ekonomiczny cel i skutek nieważnego
postanowienia.
13.9. Okoliczności niemożliwe do przewidzenia, uniknięcia i pozostające poza wpływem Strony, i
za które Strona nie ponosi odpowiedzialności, takie jak, w szczególności, wojna, stan
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nadzwyczajny, katastrofy naturalne, tzw. lock-out, strajk oraz inne spory pracownicze,
zwalniają Stronę, przez okres ich trwania, z obowiązku dokonania terminowej dostawy lub
terminowego wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy. Terminy uzgodnione
przez Strony zostaną przedłużone o okres trwania takiego zakłócenia, a Strona nim
dotknięta zawiadomi drugą Stronę o wystąpieniu tego zakłócenia w rozsądny sposób i bez
zbędnej zwłoki. Jeżeli termin ustania zakłócenia jest niemożliwy do przewidzenia, lub jeżeli
zakłócenie będzie trwać przez więcej niż dwa miesiące, każda Strona może odstąpić od
niniejszej Umowy za pisemnym zawiadomieniem o odstąpieniu, doręczonym drugiej
Stronie.
13.10. Niniejsze Ogólne Warunki oraz wszelkie Umowy i zobowiązania pozaumowne wynikające
lub powstałe w związku z Umową, podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą
interpretowane. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. (CISG).
13.11. Wszystkie spory wynikające z danej Umowy lub z nią związane (w tym spory dotyczące
istnienia, ważności lub rozwiązania Umowy lub dotyczące jakichkolwiek pozaumownych
zobowiązań wynikających lub powstałych w związku z Umową), będą podlegały wyłącznej
jurysdykcji polskich sądów powszechnych, właściwych dla Warszawy-Mokotowa.
13.12. Umowa lub niniejsze Ogólne Warunki mogą być przygotowane w różnych wersjach
językowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi,
wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.
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