Ogólne Warunki Sprzedaży
Foamax Kamil Marjanek
Wszystkie dostawy urządzeń do Nabywcy realizowane przez Foamax Kamil Marjanek powinny odbywać się zgodnie z
następującymi warunkami, chyba że zastosowano inne warunki ustalone w formie pisemnej:
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania
umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz
podmiotów gospodarczych przez Foamax Kamil Marjanek z
siedzibą w 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 13, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
pod numerem NIP 531-163-86-70.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS,
stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży
towarów zawieranych przez Foamax Kamil Marjanek z innymi
podmiotami gospodarczymi.
3.W przypadku gdy umowa sprzedaży zawiera postanowienia
odmienne od OWS, wówczas pierwszeństwo w zastosowaniu
mają postanowienia umowy.
4. Ilekroć w OWS jest mowa o:
a) Sprzedającym – należy przez to rozumieć Foamax Kamil
Marjanek z siedzibą w 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów
13, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 531-16386-70;
b) Kupującym – należy przez to rozumieć podmiot
gospodarczy, który zawarł ze Sprzedającym umowę
sprzedaży;
c) Klient – podmiot gospodarczy zainteresowany zawarciem
umowy sprzedaży, w szczególności podmiot który zwraca
się do Sprzedającego o przedstawienie oferty;
d) Umowa sprzedaży – każda umowa zawarta pomiędzy
Sprzedającym a Kupującym, potwierdzona pismem, na
podstawie której Sprzedający zobowiązał się do
sprzedaży i dostawy towarów, a Kupujący do ich odbioru
i zapłaty ceny;
e) Towary
–
urządzenia
do
zabezpieczeń
przeciwpożarowych oferowane przez Sprzedającego do
sprzedaży w ramach działalności jego przedsiębiorstwa
f) Oferta – dokument o charakterze informacyjnym, z
zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 2 OWS, wystawiony
przez Sprzedającego na wniosek Klienta, nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, chyba że
jej treść zawiera postanowienia odmienne;
g) Cena sprzedaży – określona w umowie sprzedaży lub
potwierdzeniu zamówienia kwota, zawierającą cenę
towarów, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić na
rzecz Sprzedającego po powiększeniu o podatek od
towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu
wystawienia faktury. Cena sprzedaży zawiera koszt
dostawy towarów, chyba że umowa sprzedaży stanowi
inaczej. Cena może być określona w walucie EUR lub
PLN.
h) Cena końcowa sprzedaży – cena sprzedaży wskazana
na fakturze wystawionej przez Sprzedającego,
powiększona o ceny wynikające ze wzrostu kosztów
dostawy, wskazane w szczególności w § 3 ust. 4 i § 4 ust.
8 OWS lub powiększona o koszty wynikające z innych
zgodnych ustaleń stron.
5. Zawarcie umowy następuje w chwili złożenia podpisów
przez Sprzedającego i Kupującego pod tekstem sporządzonej
w formie pisemnej umowy sprzedaży lub na podstawie
pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupującego
do
realizacji
przez
Sprzedającego
(potwierdzenie
zamówienia).
6. OWS podawane są do wiadomości i akceptacji Klienta przy
doręczeniu oferty, a w przypadku niesporządzania oferty OWS są doręczane Kupującemu przed zawarciem umowy
sprzedaży, jednakże nie później niż przy składaniu przez
niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych
stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie OWS
przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla
wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży. W

przypadku zmiany OWS w trakcie trwania stosunku o
charakterze ciągłym Sprzedający poda nowe lub zmienione
OWS do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy
składaniu przez niego zamówienia, które następuje po
zmianie OWS. To samo dotyczy Kupujących pozostających
ze Sprzedającym w stałych stosunkach handlowych.
7. Brak pisemnej odmowy akceptacji OWS przez Klienta lub
Kupującego niezwłocznie po podaniu do jego wiadomości
przez Sprzedającego a przed zawarciem umowy sprzedaży,
w tym przed pisemnym potwierdzeniem zamówienia oznacza
pełną zgodę na OWS. Dotyczy to także przypadków zmiany
postanowień OWS.
8. Kamil Marjanek prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Foamax Kamil Marjanek z siedzibą w 05-155 Leoncin,
ul. Partyzantów 13 oświadcza, iż pozostaje w związku
małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój majątkowy umownej
rozdzielności majątkowej.
§ 2 Zamówienia
1. Sprzedający zastrzega, że ceny podane do publicznej
wiadomości oraz ceny wskazane w ofertach, nie stanowią
ceny sprzedaży i mogą ulec zmianie. Zarówno dla
Kupującego jak i dla Sprzedającego cena sprzedaży jest
określana w umowie sprzedaży lub w
potwierdzeniu
zamówienia, które są dokumentami wiążącymi.
2. Zakres dostaw realizowanych przez Sprzedającego, w
szczególności w odniesieniu do specyfikacji technicznej, ilości
i jakości ustala się wyłącznie na podstawie oferty, umowy
sprzedaży lub potwierdzenia zamówienia.
Specyfikacje w kartach katalogowych, broszurach, katalogach
itp. mają charakter wyłącznie informacyjny i wiążą jedynie w
takim zakresie w jakim nie różnią się od umowy sprzedaży,
potwierdzenia zamówienia lub oferty.
3. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie
przydatności nabywanych od Sprzedającego towarów dla
jego potrzeb i celów (także w przypadku
dalszej
odsprzedaży). Ewentualna odpowiedzialność Sprzedającego
za przydatność towarów dla potrzeb i celów Kupującego może
wynikać jedynie z oddzielnej umowy sporządzonej pod
rygorem nieważności w formie pisemnej.
4. O ile nie uzgodniono inaczej, towary sprzedawane i
dostarczane przez Sprzedającego wolne są od jakichkolwiek
praw osób trzecich, w tym praw własności i praw autorskich
wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W
przypadku eksportu towarów poza granice Rzeczpospolitej
Polskiej
Kupujący jest zobowiązany poinformować
Sprzedającego w formie pisemnej o kraju miejsca dostawy i
użytkowniku (nabywcy) końcowym. W przypadku zaniechania
przez Kupującego ww. obowiązku Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku ujawnienia się jakichkolwiek
wad prawnych w kraju miejsca dostawy.
§ 3. Warunki płatności
1.Zapłata ceny końcowej sprzedaży za otrzymany towar
powinna nastąpić niezwłocznie po wystawieniu faktury lub
według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w
każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od
daty wystawienia faktury.
2. Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania
jakichkolwiek potrąceń z ceny sprzedaży oraz końcowej ceny
sprzedaży jego roszczeń wobec Sprzedającego, niezależnie
od tytułu ich powstania.
3. Faktury powinny być wystawiane w Euro lub PLN wraz z
podatkiem VAT wg obowiązującej stawki ustawowej.
4. Sprzedający zastrzega możliwość naliczenia Kupującemu
podwyżki kosztów transportu po potwierdzeniu zamówienia,
jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

5. Datą dokonania płatności ceny końcowej sprzedaży przez
Kupującego jest data zaksięgowania należności na rachunku
bankowym Sprzedającego.
6. W przypadku opóźnienia w płatności ceny końcowej
sprzedaży, Sprzedający jest uprawniony, bez dodatkowych
wezwań, do naliczenia i żądania zapłaty odsetek ustawowych
za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki za
opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w
którym upłynął termin płatności.
7. W przypadku nieterminowej płatności ceny końcowej
sprzedaży, Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia,
obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również
zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa
procesowego. Ponadto Sprzedający jest uprawniony do
dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej
należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy
windykowanych należności.
8. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami cen
końcowych sprzedaży należnych Sprzedającemu na
podstawie więcej niż jednej umowy sprzedaży, lub
płatnościami z więcej niż jednej faktury wystawionymi z tytułu
jednej umowy sprzedaży, Sprzedający ma prawo zaliczenia
jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu
jakiejkolwiek należności w pierwszej kolejności na poczet
odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej
wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia
dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego.
Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania
potrącenia (kompensaty) z tytułu innych wierzytelności i
zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
9. Kupującemu nie służy wobec Sprzedającego prawo
złożenia oświadczenia o potrąceniu.
10. W przypadku gdy Kupujący opóźnia się chociażby z jedną
płatnością lub jej częścią za dostarczony towar, Sprzedający
ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności
płatności cen końcowych sprzedaży wynikające z wszystkich
zawartych z Kupującym umów sprzedaży, na które
wystawione zostały przez Sprzedającego faktury, pomimo, iż
terminy ich płatności jeszcze nie minęły.
11. Zgłoszenie reklamacji, w tym jakichkolwiek roszczeń z
tytułu gwarancji i/lub rękojmi nie uprawnia Kupującego do
wstrzymania zapłaty za towar, w całości lub w części.
12. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego
zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie
swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla
doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że
doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub
też w podpisanych umowach partnerskich lub innych
porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.
13. Sprzedający zastrzega, że w przypadku gdy Kupujący nie
dokonał jeszcze zapłaty za należność ceny końcowej
sprzedaży wynikającą z co najmniej jednej umowy sprzedaży,
bez względy czy termin jej wymagalności już nastąpił, lub jeśli
istnieje uzasadniona wątpliwość, że należności zostaną
uregulowane, Sprzedającemu przysługuje prawo zawarcia w
umowie sprzedaży lub w potwierdzeniu zamówienia warunku
stanowiącego zobowiązanie Kupującego do dokonania
przedpłaty lub udzielenia innego zabezpieczenia.
§ 4. Zamówienia i Dostawy
1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest
realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub
potwierdzenia zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej
(poczta e-mail) lub w formie pisemnej. Zamówienie powinno
w szczególności zawierać dokładną nazwę i adres
Kupującego, wyszczególnienie towarów wraz z numerami
katalogowymi podanymi w ofercie przez Sprzedającego,
numer oferty Sprzedającego, ilość zamawianego towaru,
termin, miejsce dostawy, imię, nazwisko oraz numer telefonu
osoby podanej do kontaktu w sprawie dostawy, a także formę
i termin płatności uzgodnione ze Sprzedającym. Zamówienie
powinno być złożone przez osobę uprawnioną do składania
zamówień w imieniu Kupującego. Zamówienie może zawierać

inne
postanowienia
indywidualnie
uzgodnione
ze
Sprzedającym.
3. Sprzedający może przyjąć zamówienie w całości lub w
części. Jeśli Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do
realizacji, to podaje ilość i rodzaj towaru będącego
przedmiotem sprzedaży, termin realizacji, cenę sprzedaży tj.
cenę towaru oraz koszt dostawy, warunki płatności i termin
dostawy. Potwierdzenie zamówienia może zawierać inne
postanowienia indywidualnie uzgodnione z Kupującym.
4. Terminy realizacji i terminy dostaw nie są terminami
wiążącymi, chyba że zostały wyraźnie zagwarantowane przez
Sprzedającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Termin dostawy liczony jest od momentu zawarcia umowy
sprzedaży, chyba że po jej zawarciu strony renegocjują lub
zmieniają jakiekolwiek z jej postanowień, wówczas termin
dostawy liczony jest od momentu kiedy wszystkie szczegóły
umowy zostały zaakceptowane.
6. Dostawy - nawet DDP - odbywają się na własne ryzyko
Klienta.
7. Nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania
umowy sprzedaży przekroczenie lub zmiana terminu realizacji
i dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w
szczególności z przyczyn leżących po stronie producentów
towarów i osób trzecich zależnych lub związanych z
producentami, Kupującego i osób trzecich zależnych lub
związanych z Kupującym, nadzwyczajnych i trudnych do
przewidzenia okoliczności lub zdarzeń, w tym siły wyższej,
strajków, działań o charakterze wojennym, nadzwyczajnych
warunków atmosferycznych. W przypadku opóźnienia
dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego
uzgodniony czas realizacji jest wydłużony o okres trwania
przeszkody. Wyłącznie w przypadku, kiedy uzgodniony termin
dostawy zostanie przekroczony o więcej niż 10 tygodni,
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie
od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wcześniej prawo do odstąpienia istnieje jedynie w przypadku,
gdy Sprzedający złoży Kupującemu oświadczenie, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, iż z przyczyn przez niego
niezależnych i niezawinionych przedmiot umowy sprzedaży
nie może być zrealizowany w całości lub w części.
Oświadczenie wymaga uzasadnienia. W przypadku braku
możliwości zrealizowania umowy sprzedaży w części
Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w tej
części, chyba że pozostała część, która może być
zrealizowana utraciła dla Kupującego wszelkie znaczenie
gospodarcze z uwagi na cel lub przeznaczenie towaru.
8. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku
dostarczonego towaru w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu
samochodu na miejsce dostawy. W przypadku, gdy Kupujący
nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi
on koszty przestoju samochodu. Kupujący ma prawo wskazać
dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z
towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym
miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku gdy
dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku
spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę,
wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.
Przy dostawach realizowanych na życzenie Kupującego
specjalnym samochodem-dźwigiem, Kupujący płaci według
obowiązującej dla tych dostaw taryfy, lub według odrębnych
postanowień zawartych ze Sprzedającym w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Odrębne postanowienia stanowią
wówczas integralną część umowy sprzedaży.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostaw
częściowych w przypadku gdy jest to uzasadnione z uwagi na
towar objęty umową sprzedaży lub uzasadnione innymi
okolicznościami faktycznymi albo prawnymi.
10. Odbiór towaru przez Kupującego jest potwierdzany
protokołem zdawczo – odbiorczym.
11. Kupujący jest zobowiązany zbadać towar i zgłosić do
protokołu zdawczo-odbiorczego wszelkie ujawnione wady
oraz niezgodności z zawartą umową sprzedaży pod rygorem
utraty prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu wad fizycznych
w zakresie w jakim niezgłoszone wady i niezgodności były

możliwymi do stwierdzenia przez Kupującego już w dniu
odbioru przedmiotu sprzedaży.
§ 5. Akceptacja
1. Kupujący ma obowiązek przyjąć towar natychmiast po
zgłoszeniu, że jest on gotowy do odebrania. W sytuacji, kiedy
Kupujący nie dokonuje odbiór towaru, ponosi on ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru oraz jest
zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych
przez Sprzedającego w związku z nieodebraniem towaru, w
szczególności kosztów związanych z przechowaniem,
transportem, zabezpieczeniem towaru.
2. W przypadku zwrotu towaru, Sprzedający zastrzega sobie
prawo do potrącenia 25% wartości kwoty ceny końcowej
sprzedaży. Kupujący zobowiązuje się do zwrotu towaru
nieuszkodzonego. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
towaru Sprzedający ma prawo dochodzić na zasadach
ogólnych odszkodowania
przewyższającego kwotę
stanowiącą równowartość 25% ceny końcowej sprzedaży.
§6. Zastrzeżenie prawa własności
1. Własność towaru przechodzi na Kupującego w momencie
całkowitej zapłaty ceny końcowej sprzedaży za ten towar, w
terminach określonych w umowie sprzedaży (zastrzeżenie
własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego).
2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie,
wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego
zwrotu towarów niezapłaconych. Koszty transportu leżą w
całości po stronie Kupującego. Kupujący jest także
odpowiedzialny za uszkodzenie lub przypadkową utratę
towaru.
3. W przypadku nie dostarczenia towarów przez Kupującego
we wskazanym terminie, Sprzedający ma prawo bez
osobnego wezwania, na koszt i ryzyko Kupującego odebrać
towary od Kupującego i dostarczyć go do własnej siedziby
(wykonanie zastępcze).
4. Sprzedający może również żądać zapłaty wynagrodzenia,
jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony. W przypadku gdy
wartość towaru zwróconego przez Kupującego lub
odebranego przez Sprzedającego na koszt i ryzyko
Kupującego (wykonanie zastępcze), jest niższa od ceny
końcowej sprzedaży, którą Kupujący powinien zapłacić
Sprzedający może żądać zapłaty kwoty rekompensującej
utratę wartości towaru - odszkodowanie.
5. Sprzedający zastrzega prawo do dalszego wykorzystania
zwróconego lub odebranego towaru po naliczeniu
Kupującemu kosztów wynikających z jego zużycia lub
uszkodzenia w trakcie ich użytkowania przez Kupującego.
6. Do chwili przejścia własności towarów na Kupującego
Kupujący zobowiązuje się do stałego utrzymywania towarów
w należytym stanie technicznym (nie pogorszonym) na swój
koszt oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.
7. Kupujący zobowiązuje się na swój wyłączny koszt
ubezpieczyć towary od ognia, wody i kradzieży oraz w
przypadku niezbędności na własny koszt dokonywać
konserwacji towarów i ich przeglądów w odpowiednim czasie.
Kupujący zobowiązany jest do oddzielnego przechowywania i
odpowiedniego oznakowania posiadanych towarów z
zastrzeżeniem własności.
8. Kupujący może korzystać z towaru zastrzeżonego tak
długo, jak nie zalega wobec Sprzedawcą z płatnością ceny
sprzedaży. Towar zastrzeżony nie może być odsprzedawany,
ani
oddawany w zastaw bądź stosowany jako forma
zabezpieczenia.
9. Kupujący udziela Sprzedającemu zabezpieczenia na
wszelkich wpływach, jakie Kupujący uzyskał od osób trzecich
w wyniku zawarcia jakichkolwiek umów zobowiązujących ,
które za przedmiot mają towary lub ich dotyczą oraz wszelkich
należności Kupującego dotyczących towaru zastrzeżonego w
odniesieniu do osób trzecich, które wynikają z jakichkolwiek
innych zdarzeń i przyczyn prawnych (w szczególności
należności z tytułu nieautoryzowanego działania i wnioski o
płatności z tytułu ubezpieczenia), w tym wszystkich należnych
wierzytelności z otwartych rachunków.

10. Wszelkie płatności, wpływy i należności wynikające z
czynności dokonanych przez Kupującego lub innych zdarzeń
prawnych winny być dokonywane na rachunek bankowy
Sprzedającego, a na rachunek bankowy Kupującego
wyłącznie w przypadku gdy Sprzedający tak postanowi w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z dokonaniem
płatności ceny sprzedaży Sprzedający ma prawo wystąpić do
Kupującego o ujawnienie i przeniesienie w drodze cesji praw
z wszelkich wierzytelności należnych Kupującemu z
czynności lub zdarzeń prawnych, których przedmiotem jest
lub był towar lub z nim związanych i jego dotyczących oraz
poinformowanie odpowiednich dłużników o dokonanej cesji.
Kupujący
jest
wówczas
zobowiązany
dostarczyć
Sprzedającemu wszelkie dokumenty i informacje, które
wymagają, aby dochodzić wierzytelności wobec których
nastąpiła cesja. Kupujący nie może dokonać cesji tych
wierzytelności, które mają być gromadzone w ramach umowy
faktoringowej, o ile Kupujący nieodwołalnie zobowiązuje się
do zapłaty.
12. Kupujący ma prawo zmieniać lub przetwarzać towary
zastrzeżone. Jeśli zastrzeżone towary są przetwarzane z
innych przedmiotów, które nie należą do Sprzedającego,
Sprzedający nabywa prawo współwłasności do nowego
przedmiotu w stosunku wartości towaru zastrzeżonego (cena
końcowa sprzedaży) do wartości rzeczy użytych w czasie
przetwarzania. Ponadto, ta sama zasada stosuje się w
przypadku towarów zastrzeżonych również do nowej rzeczy
powstałej w wyniku obróbki. Jeżeli zastrzeżone towary będą
łączone lub mieszane z innymi rzeczami, które nie stanowią
własności Sprzedającego, w taki sposób, że nie będą mogły
zostać
odłączone,
Sprzedający
nabędzie
prawo
współwłasności nowych elementów w stosunku wartości
towaru zastrzeżonego (końcowa cena sprzedaży) do wartości
połączonych lub zmieszanych rzeczy w momencie ich
łączenia lub mieszania. Jeżeli zastrzeżone towary będą
łączone lub mieszane w taki sposób, że rzeczy Kupującego
należy uznać za główny element, na podstawie niniejszej
umowy Sprzedający nabywa proporcjonalne prawo
współwłasność rzeczy powstałej.
§7. Roszczenia Kupującego w przypadku wad
materiałowych
1.Kupujący jest obowiązany zbadać towar w ciągu 5 dni od
daty dostarczenia. Jeśli po tym czasie Kupujący zgłosi
zastrzeżenia dotyczące dostawy nie będą one rozpatrywane
przez Sprzedającego.
2.Kupujący jest zobowiązany doręczyć Sprzedającemu w
formie pisemnej pod rygorem nieważności zgłoszenie
rozpoznanych wad w terminie do 7 dni od ich wykrycia.
Zgłoszenie wad, których wykrycie nie mogło być możliwe
nawet podczas prawidłowego użytkowania, powinno nastąpić
w ciągu 2 tygodni od dostarczenia towaru. Strony zgodnie
postanawiają, iż z uwagi na rodzaj towarów sprzedawanych
przez Sprzedającego powyższe terminy są wystarczające,
aby chronić prawa Kupującego, i zostają zaakceptowane
przez obie strony.
2. W przypadku uzasadnionych i prawidłowo zgłoszonych wad
Sprzedający jest zobowiązany, według swojego uznania, do
naprawy wadliwych towarów lub ich wymiany na towary, które
są wolne od wad w terminie każdorazowo wskazanym przez
Sprzedającego, który jest uzależniony od rodzaju towaru lub
jego wad, tj. czasu dostawy nowego towaru lub czasu
naprawy towaru i jego ponownej dostawy, na co Kupujący
wyraża zgodę. Określony przez Sprzedającego termin
naprawy lub wymiany towaru może ulec wydłużeniu z
przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
3. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, obniżenia
ceny lub dodatkowego odszkodowania tylko wtedy, gdy nie
udało się naprawić bądź wymienić towaru w terminie
określonym zgodnie z § 7 ust. 2. Jednakże , prawo do
odszkodowania przysługuje tylko w przypadku wady istotnej,
i jest regulowane odrębnymi przepisami określonymi w
kodeksie cywilnym

4. Prawo do roszczeń z tytułu wad towaru nie przysługuje, jeśli
Kupujący podjął próbę naprawy lub zlecił ją osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody
Sprzedającego.
5. Prawo do roszczeń ulega przedawnieniu po upływie roku
od daty dostawy towaru.
§ 8. Ochrona danych osobowych oraz elektroniczna
informacja handlowa
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem
danych
osobowych
iw
sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) Sprzedający informuję, iż Administratorem danych
osobowych podanych przez Klienta lub Kupującego jest
Foamax Kamil Marjanek z siedzibą w 05-155 Leoncin, ul.
Partyzantów 13, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 531-163-86-70.
2. Podane przez Klienta lub Kupującego dane osobowe będą
przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie Klienta lub
Kupującego przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy
sprzedaży towarów, realizacji i dostawy towarów, a także w
celach marketingowych związanych z prowadzoną przez
Administratora działalnością gospodarczą..
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 pkt. a i b RODO.
4. Administrator na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych udostępnia dane osobowe podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmioty
działające na zlecenie Administratora w związku z realizacją
umów sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora,
firmy spedycyjne, informatyczne).
5.Podane dane będą przechowywane przez Administratora
do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartych umów
sprzedaży.
6.Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora posiada prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia „prawo do bycia
zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 15, 16, 17 18 RODO),
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.
21 RODO),
c) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77
RODO).
7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie
danych osobowych może uniemożliwić podjęcia przez
Administratora działań na żądanie Klienta przed zawarciem
umowy i/lub uniemożliwi złożenie zamówienia towarów oraz
realizację umowy kupna sprzedaży.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą
być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii
Europejskiej ("państwa trzecie"). Możliwe jest przekazywanie
danych osobowych przez Administratora do państwa
trzeciego, terytorium lub określonego sektora lub określonych
sektorów w tym państwie trzecim wobec których Komisja
stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony
sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim
zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), lub
gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod
warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób,
których dane dotyczą, oraz skutecznych środków ochrony
prawnej (art. 46 RODO).
9.Pani/Pana
dane
osobowe
nie
podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
10. Klient lub Kupujący akceptując postanowienia OWS
potwierdza, iż zapoznał się z informacją o przetwarzaniu
danych osobowych i w sposób świadomy oraz dobrowolny
wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celu podjęcia przez Administratora działań na
żądanie Klienta lub Kupującego przed zawarciem umowy i/lub

wykonania umowy sprzedaży towarów, realizacji i dostawy
towarów, a także w celach marketingowych związanych z
prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.
11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. – Dz.U. z
2017, poz. 1219 ze zm.) Kupujący wyraża zgodę na
przesyłanie przez Foamax Kamil Marjanek z siedzibą w 05155 Leoncin, ul. Partyzantów 13, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod
numerem NIP 531-163-86-70.drogą elektroniczną na podany
przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o
charakterze handlowym, na zasadach określonych
przepisami niniejszej ustawy.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS
wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych,
pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
Sprzedający i Kupujący będą dążyć do polubownego
załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z
wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W
przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy,
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – według wyboru
strony powodowej – sąd właściwy dla miejsca siedziby
Sprzedającego.

