OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)

1.

PRZEDMIOT UMOWY

Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa rzecz (zwaną dalej ,,Przedmiotem sprzedaży’’) wskazaną w Ofercie przedstawionej
przez Sprzedającego oraz zobowiązuje się do zapłaty ceny wskazanej na fakturze.

2.

OBOWIĄZKI STRON

2.1

Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności przedmiotu sprzedaży oraz, że nie jest on obciążony
ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
Sposób wydania towaru zapewni jego całość i nienaruszalność oraz będzie odpowiadał właściwościom przedmiotu
umowy.
Sprzedający wyda Kupującemu posiadane przez siebie dokumenty niezbędne do prawidłowego korzystania z
przedmiotu sprzedaży.
Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty czy
uszkodzenia przedmiotu sprzedaży, a także wszystkie koszty i ciężary z nim związane.

2.2
2.3
2.4

3.

DOSTAWA

3.1

Sprzedający zobowiązuje się dostawy przedmiotu sprzedaży do miejsca wskazanego przez Kupującego. W
przypadku, gdy Kupujący zmieni miejsce dostawy po złożeniu zamówienia, ponosi ewentualne koszty z tym
związane.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki, jeżeli opóźnienie
wynika z przyczyn zawinionych przez przewoźnika.
Koszty dostawy produktu obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Uzgodnienie takie wymaga
formy pisemnej.
W momencie odbioru przedmiotu sprzedaży Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania produktu pod
względem ilościowym, jakościowym oraz ewentualnych wad np. uszkodzeń mechanicznych.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie przedmiotu sprzedaży w transporcie, w
szczególności, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki, w tym nie zgłosi
przewoźnikowi do protokołu, że przesyłka jest uszkodzona.

3.2
3.3
3.4
3.5

4.

CENA

4.1

Z tytułu sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę wskazaną na fakturze (dalej zwane
„Ceną”).
Cena zostanie powiększona o podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej stawce.
Cena zostanie zapłacona przez Kupującego na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego, w terminie na
niej wskazanym. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej, tj. w pliku pdf, z wykorzystaniem poczty
elektronicznej, na adres email wskazany przez Kupującego.
Za opóźnienie w zapłacie ceny wskazanej w pkt 4.1 Sprzedającemu należne będą odsetki ustawowe za opóźnienie
w transakcjach handlowych.
Sprzedający ma prawo bez uzasadnienia w każdym przypadku żądać przed przyjęciem zamówienia wpłaty przez
Kupującego zaliczki w określonej wartości, która po realizacji zamówienia zostanie zaliczona na poczet ceny.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
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5.

SIŁA WYŻSZA

5.1

Sprzedający nie dopuszcza się naruszenia umowy sprzedaży, jeśli całkowite lub częściowe niewykonanie przez niego
obowiązków wynikających z umowy sprzedaży spowodowane zostało zdarzeniem o charakterze siły wyższej. Dla
celów umowy sprzedaży termin „siła wyższa" oznacza wszelkie nadzwyczajne zdarzenia, którym nie można było
zapobiec i które pozostają poza kontrolą Wykonawcy („Siła Wyższa"). Siła Wyższa obejmuje w szczególności
przypadki losowe takie jak pożar, huragan lub inne katastrofy spowodowane siłami natury, zarządzenia władzy
państwowej lub rządowej, w tym zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej, wojnę, zamieszki, powstania,
nałożenie embargo, niepokoje społeczne, epidemie, pandemie, stany zagrożenia epidemiologicznego oraz strajki
generalne.
Jeśli Sprzedający nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków wynikających z umowy sprzedaży z przyczyn
wynikających z Siły Wyższej, poinformuje Kupującego, o ile będzie to możliwe, o zaistniałej niemożności wyjaśniając
jej przyczynę. Wykonanie umowy sprzedaży zostanie zawieszone na okres trwania przypadku Siły Wyższej.
Bezzwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia Sprzedający powiadomi o tym Kupującego. Jeżeli Sprzedający
dostarczył Kupującemu cześć przedmiotu sprzedaży, zachowuje prawo do otrzymania za wskazaną część ceny.

5.2

6.

GWARANACJA

6.1

6.9
6.10

Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej w przypadku ujawnienia się jej wady
fizycznej w ciągu terminu określonego gwarancją.
Termin udzielonej gwarancji obowiązuje od dnia wydania Kupującemu Przedmiotu sprzedaży.
W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający w przypadku potwierdzenia istnienia wady fizycznej w Przedmiocie
sprzedaży ; dostarczy rzecz wolną od wad , ewentualnie obniży cenę.
Niewłaściwa eksploatacja przedmiotu sprzedaży niezgodna z zastosowaniem lub dla celów niezgodnych z
przeznaczeniem rzeczy np. nie zachowanie parametrów termicznych lub użycie cieczy agresywnych powodują
utratę gwarancji.
Sprzedający nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia spowodowane; uderzeniem ciśnienia, awarią
zasilania, wyładowaniami atmosferycznymi, pożarem, zamoknięciem, przepięciem lub innym podobnymi
zdarzeniami.
Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, jeżeli w ramach gwarancji Sprzedający dostarczył zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o stwierdzonych wadach niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od ich stwierdzenia, drogą elektroniczną na adres Sprzedającego info@arimex.pl Po upływie
wskazanego terminu uprawnienia z gwarancji wygasają.
Sprzedający zobowiązuje się podjąć czynności gwarancyjne niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego informacji
o stwierdzonych wadach, nie później niż w ciągu 14 dni od skutecznego doręczenia zgłoszenia.
Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za przedmiot sprzedaży.
Niezależnie od gwarancji Kupującemu przysługują uprawnienia z rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

7.

PRAWO ODSTĘPIENIA

7.1

W przypadku, gdy po przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia, pojawią się techniczne przeszkody
uniemożliwiające zrealizowania zamówienia Strony rozwiążą umowę za porozumieniem stron.
Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zakupu przedmiotu sprzedaży
przygotowanego na indywidualne zamówienie Kupującego.
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8.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

8.1

Do czasu zapłaty przez Kupującego całości Ceny Sprzedający zastrzega prawo własności przedmiotu sprzedaży
szczegółowo określonego w ofercie oraz na fakturze. W przypadku niezapłacenia ceny w terminie wskazanym na
fakturze Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do żądania od Kupującego ceny bądź zwrotu przedmiotu
sprzedaży przez Kupującego.
Sprzedający odbierając przedmiot sprzedaży może żądać od Kupującego odpowiedniego wynagrodzenia za
transport, zużycie lub uszkodzenie rzeczy, zgodnie z art. 591 kodeksu cywilnego.

8.2

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1

W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi warunkami sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego, a w
szczególności Kodeksu cywilnego.
Wszelkie uzgodnienia zawarte przez strony telefonicznie lub mailowo po akceptacji oferty i złożeniu przez
Kupującego zamówienia dla swojej ważności wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.
Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby
Sprzedającego.

9.2
9.3
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