OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
§1
Postanowienia Ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów
oferowanych przez Solar Networks Sp. z o.o., zarejestrowaną pod numerem NIP
697-233-07-87, REGON 363513882, adres siedziby: ul. Geodetów 1, 64-100
Leszno, Polska.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OSW” to warunki regulujące
sprzedaż wszystkich produktów przez Solar Networks Sp. z o.o. („Producent”) na
rzecz strony kupującej („Nabywca”).
3. Warunkiem

zawarcia

umowy

jest

złożenie

zamówienia

przez

Nabywcę

i

potwierdzenie jego przyjęcia przez Producenta. Zamówienie musi określać numer
produktu, adres Nabywcy, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy,
uzgodnione z Producentem oraz formę i termin płatności.
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę lub podmiot uprawniony do działania w jego
imieniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji OWS Solar
Networks

Sp.

z

o.

o.

OWS

dostępne

jest

na

stronie

internetowej

www.solarnetworks.pl oraz na żądanie Kupującego w siedzibie Solar Networks Sp.
z o.o.
5. Odpowiedzią na złożenie zamówienia przez Nabywcę jest oferta przedstawiona
przez Producenta. Oferta nie wymaga podpisu Producenta i może być złożona w
każdej formie, która pozwala na utrwalenie jej treści za pomocą pisma. W
szczególności oferta może zostać złożona za pomocą dokumentów pisemnych lub

elektronicznych. Oferta złożona w innej formie nie jest wiążąca i nie wywołuje
innych skutków, jakie Ogólne Warunki wiążą z ofertą.
6. Przyjęcie oferty nie wymaga podpisu Nabywcy i może być złożone w każdej formie,
która pozwala na utrwalenie treści oświadczenia za pomocą pisma. W szczególności
oferta

może

zostać

złożona

za

pomocą

dokumentów

pisemnych

lub

elektronicznych.
7. O ile inaczej nie zastrzeżono w treści oferty, oferta jest ofertą terminową, a ważność
oferty wynosi 30 dni.
8. O ile inaczej nie zastrzeżono w treści oferty, przyjęcie oferty nie skutkuje zawarciem
umowy, lecz obliguje obie Strony do zawarcia Umowy na warunkach wynikających z
oferty.
9. W razie nie zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Producenta
oświadczenia Nabywcy o przyjęciu oferty obowiązek zawarcia umowy ciążący na
Producencie wygasa. Producent jest również wolny od obowiązku zawarcia umowy,
jeżeli po złożeniu oferty doszło do zmiany warunków rynkowych.

§2
Cena
1. Nabywca nabywa Towary od Producenta po cenie („Cena”) określonej w ofercie
Producenta obowiązującym na podstawie zapytania ofertowego złożonego przez
Nabywcę. Ceny podane są w euro (€).
2. Wszystkie ceny są cenami nie obejmującymi podatku VAT i innych podatków
odsprzedaży, użytkowania czy akcyzy i innych podobnych podatków, ceł i opłat
wszelkiego rodzaju nałożonych przez rząd od kwot płaconych przez Nabywcę.
Nabywca odpowiada we własnym zakresie za wszelkie takie opłaty, koszty i podatki.

3. Cena

obejmuje

szkolenia

jej

przyszłych

użytkowników,

koszt

podróży

i

zakwaterowania osób wykonujących w imieniu Producenta usługi pierwszej
instalacji

i

pierwszego

przeszkolenia

osób

obsługujących

produkt

u Nabywcy, obciąża Producenta
4. Cena natomiast nie obejmuje napraw serwisowych i innych podobnych usług.
Świadczenie powyższych usług może być przedmiotem oddzielnej umowy
pomiędzy Nabywcą a Producentem lub autoryzowaną firmą zewnętrzną.

Koszt

podróży i zakwaterowania osób wykonujących w imieniu Producenta usługi
serwisowych świadczonych przez Producenta i innych podobnych usług obciąża
Nabywcę.
5. W przypadku usług gwarancyjnych koszt podróży i zakwaterowania osób
wykonujących w imieniu Producenta usługi ponosi Producent.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do cen wyrażonych
w ofercie.

§3
Warunki płatności
1. Cena zostanie uregulowana w walucie, w której cena została wyrażona w umowie.
Wszelkie płatności należne Producentowi od Nabywcy, w tym cena, zostaną
uregulowane gotówką, przelewem, czekiem lub w inny sposób zaakceptowany
przez Producenta.
2. Jeśli w umowie lub ofercie nie zastrzeżono odmiennie, cena będzie płacona w
następujących ratach:
a) pierwsza rata (przedpłata) – 60% ceny w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia
umowy;

b) druga rata – 30% ceny w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia Nabywcy
przez Producenta o wytworzeniu produktu.
c) Trzecia rata – 10% ceny w terminie do 14 dni po dostawie.
3. Uiszczenie pierwszej raty ceny (przedpłaty) stanowi warunek przystąpienia
Producenta do produkowania urządzenia lub jego nabycia od podmiotu trzeciego.
Uiszczenie drugiej raty stanowi warunek wydania produktu przewoźnikowi lub
zorganizowania dostawy.
4. Produkt pozostaje własnością Producenta do czasu uregulowania całości ceny.
5. Wszystkie opłaty za przelewy bankowe pokrywa Nabywca. Płatność jest dokonana
dopiero z chwilą, gdy zostanie ona w całości zaksięgowana na rachunku bankowym
Producenta.
6. Nabywca zapłaci odsetki od wszystkich zaległych płatności wg stawki 1,5%
miesięcznie lub najwyższej stawki dozwolonej przez obowiązujące prawo - w
zależności od tego, która z tych stawek jest niższa- naliczane dziennie i
kumulowane

miesięcznie.

Nabywca

zwróci

Producentowi

wszystkie

koszty

poniesione w związku z egzekwowaniem nieterminowych płatności, w tym, między
innymi, koszty obsługi prawnej.
7. W przypadku zwłoki z

płatnościami na rzecz Producenta, Producent ma prawo

odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do
zapłaty, co stanowi przypadek odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Nabywca. Odstąpienie od umowy nie może jednak
nastąpić później niż 3 lata od zawarcia umowy.
8. Nabywca odpowiada za terminowość płatności wobec Producenta także wówczas,
gdy opóźnienie w płatności było spowodowane opóźnieniami z płatnościami
należnymi

Nabywcy

od osób trzecich, jak

i trudnościami

w pozyskaniu

zewnętrznego wsparcia finansowego z banków, instytucji kredytowych, instytucji
dotujących czy innych podobnych podmiotów.

9. Jeżeli Nabywca nie dokona całkowitej zapłaty w określonym terminie, wówczas
Producent zażąda od Nabywcy odszkodowania w wysokości poniesionych strat z
tego tytułu.

§4
Warunki dostawy
1. Jeśli z umowy nie wynika, że zorganizowanie dostawy leży po stronie Producenta,
Nabywca jest zobowiązany zorganizować dostawę produktu w taki sposób, aby jego
wydanie przewoźnikowi nastąpiło nie później niż 14 dni od zawiadomienia Nabywcy
przez Producenta o wytworzeniu produktu. W razie niedotrzymania tego obowiązku
Nabywca jest zobowiązany uregulować na rzecz Producenta trzecią ratę płatności.
2. Jeśli zgodnie z umową zorganizowanie dostawy leży po stronie Producenta,
Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Producenta o szczegółowym miejscu
dostawy produktu oraz o gotowości do przyjęcia i odbioru produktu.
3. Jeśli zgodnie z umową dostawa produktu leży po stronie Producenta, a brak jest
możliwości dostarczenia produktu w miejscu wskazanym przez Nabywcę z uwagi
na brak osób upoważnionych do odbioru albo odmowę odbioru produktu, Nabywca
zobowiązany jest pokryć koszty nieudanej dostawy, dokonać zapłaty za ponowną
dostawę oraz uiścić odszkodowanie umowne za przechowywanie produktu
począwszy od dnia zawiadomienia o wytworzeniu produktu.

Uregulowanie

powyższych opłat stanowi warunek ponownej dostawy produktu do Nabywcy.
4. Producent nie odpowiada za żadne opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej
wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie
producenta, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, wojny, terroryzm,
wypadki, eksplozje, awarie jądrowe, awarie maszyn i urządzeń, sabotaż, strajki lub
inne zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależne od zasadności żądań) akty

urzędowe lub zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki w
dostawach, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu
lub jakiekolwiek inne przyczyny, które są poza kontrolą Producenta i które
powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub niezmiernie uciążliwe.
5. Jeśli opóźnienie spowodowane jedną z powyższych przyczyn potrwa dłużej niż 30
dni, obie strony mają prawo, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony,
rozwiązać kontrakt w odniesieniu do urządzeń, które nie zostały dostarczone,
chyba że strony inaczej się umówiły.

§5
Prawa i obowiązki Kupującego
1. Korzyści i ciężary związane ze sprzedawanym urządzeniem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego urządzenia przechodzą na
Nabywcę w dacie dostawy.
2. Nabywca zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio
przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie
transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem niezapewnionym przez
Producenta, Nabywca winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście
przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia
protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze
względem przewoźnika.

§6
Gwarancja
1. Za wady produktu Producent odpowiada w ramach gwarancji.

2. Gwarancja uprawnia do otrzymania następujących świadczeń gwarancyjnych od
Producenta:
a) naprawy produktu przez Producenta;
b) wymiany wadliwych części produktu na części wolne od wad – w razie braku
możliwości naprawy produktu;
3. Koszty dodatkowe niezbędne do wykonania usług gwarancyjnych są opisane w § 2,
pkt. 5.
4. Koszt dostawy, w tym opłat celnych, wadliwych części produktu lub całego produktu
do Producenta celem ich wymiany, jak i koszt dostawy, w tym opłat celnych,
wymienionych części produktu lub całego produktu z powrotem do Nabywcy,
obciąża Nabywcę. Uiszczenie tych kosztów stanowi warunek dokonania wymiany.
5. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
a) przeglądów pogwarancyjnych i ich kosztów;
b) produktów używanych;
c) wad produktu nie zgłoszonych przez Nabywcę w przeciągu 14 dni od momentu
ich wykrycia w okresie gwarancyjnym;
d) zniszczeń i szkód wynikłych z przyczyn nieleżących po stronie producenta,
w szczególności powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania produktu,
uszkodzeń mechanicznych i jego skutków, używania nieoryginalnych materiałów
eksploatacyjnych, uszkodzeń

powstałych z

przyczyn

zewnętrznych (np.

powódź, pożar, przepięcie elektryczne);
e) wad produktu naprawianego lub zmienianego przez osoby inne niż producent
lub jego autoryzowany przedstawiciel;
f) wad produktu z ukrytymi, przykrytymi lub usuniętymi tabliczką znamionową lub
numerem seryjnym;
g) uszkodzeń powstałych podczas transportu, rozładunku lub w innych warunkach,
za które producent nie odpowiada;

6. Gwarancja na urządzenie udzielona przez Producenta obejmuje okres 24
(dwudziestu czterech) miesięcy. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania
protokołu odbioru urządzenia.
7. Gwarancja zapewnia, że dostarczone urządzenie jest wolne od wad materiału i wad
wykonania, które mogą ujawnić się w trakcie użytkowania urządzenia zgodnie
z instrukcją dostarczoną przez Producenta wraz z urządzeniem.
8. Wszelkie awarie i wady wykryte w okresie gwarancyjnym należy zgłosić w przeciągu
14 (czternastu) dni od wystąpienia problemu, do Działu Serwisowego Producenta:
Polska, 64-100 Leszno, ul. Geodetów 1 lub office@solarnetworks.pl. W związku
z udzieleniem gwarancji odpowiedzialność Producenta z tytułu rękojmi jest
wyłączona.

§7
Rozwiązanie umowy
1.

Oprócz wszelkich środków prawnych przysługujących na podstawie niniejszych
Warunków, Sprzedający może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem
natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem Nabywcy, jeśli Nabywca:
a) zalega z zapłatą jakichkolwiek kwot należnych na mocy niniejszej Umowy i takie
naruszenie trwa nieprzerwanie przez piętnaście (15) dni od daty otrzymania
przez Nabywcę pisemnego zawiadomienia o niepłacenie;
b) w inny sposób nie dotrzymał lub nie wykonał któregokolwiek z niniejszych
Warunków, w całości lub w części; lub
c) stanie się niewypłacalny lub przedmiotem wniosku o ogłoszenie upadłości lub
wszczęte zostanie przeciwko niemu postępowanie o ogłoszenie upadłości,
likwidację, reorganizację lub cesję na rzecz wierzycieli.

§8
Postanowienia końcowe
1. Jeżeli którekolwiek postanowienia Umowy, lub Ogólnych Warunków okażą się
nieważne nie powoduje to nieważności całości umowy lub całości Ogólnych
Warunków. Strony dołożą wszelkich starań, aby nieważne postanowienia zastąpić
postanowieniami ważnymi, a do czasu dokonania takiej zmiany, postanowienia
nieważne należy tak interpretować, aby zachować je w mocy przy możliwie
najbliższych skutkach prawnych.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Nabywca, Producent ma prawo zatrzymać otrzymaną przed odstąpieniem od umowy
cenę (lub jej część) jako odszkodowanie umowne związane z

odstąpieniem od

umowy. Pod tym samym tytułem, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Nabywca, Producent ma prawo żądać od Nabywcy zapłaty
nieuregulowanych części ceny.
3. Nabywca zezwala Producentowi na używanie przez niego nazwy oraz logo firmy
Nabywcy w swoich materiałach promocyjnych, reklamowych lub informacyjnych
oraz w korespondencji biznesowej.
4. Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Producenta
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.
5. Producent i Nabywca będą dążyć do polubownego załatwienie wszelkich sporów
wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami.
W przypadku niemożności polubownego załatwienie sprawy, właściwym do

rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Solar Networks Sp.
z o.o.

