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1) Zakres zastosowania 

a) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane OWS, dotyczą zasad sprzedaży jakie 
obowiązują w Firmie EDMAX Marek Gaś, NIP: 548-100-24-68, 43-430 Skoczów, jako 
Sprzedawcy. 

b) OWS dotyczą sprzedaży towarów, realizowanych przez firmę EDMAX, na rzecz podmiotów 
gospodarczych i przedsiębiorców oraz osób fizycznych w kraju i za granicą. 

c) W sytuacji, kiedy Kupujący przedstawi swoje Ogólne Warunki Handlowe (lub podobne w 
nazwie), w pierwszej kolejności mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży Firmy 
EDMAX, jako Sprzedawcy. 

d) Postanowienia niniejszych OWS mogą zostać zmienione, wyłącznie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

e) Zamówienie składane przez kupującego stanowi o akceptacji niniejszych OWS 
obowiązujących w Firmie EDMAX Marek Gaś. Ogólne Warunki Sprzedaży są integralną 
częścią każdej Faktury VAT wystawianej Kupującemu. 

2) Zamówienie 

a) Zamówienie na towar będący w ofercie Firmy EDMAX może być złożone w formie 
pisemnej (pocztą, osobiście), drogą elektroniczną (faksem, e-mailem), przez telefon lub 
Internetowy System Zapytań. 

b) Zamówienia zostaną potwierdzone przez Sprzedającego tylko na wyraźną prośbę 
Zamawiającego. 

c) W zamówieniach składanych przez firmy nie będące jednoosobowymi podmiotami 
działalności gospodarczej,musi być wskazana osoba upoważniona przez Kupującego do 
składania zamówień. 

d) W przypadku, gdy z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, zamówiony towar nie dotrze 
do magazynu, Sprzedawca nie ponosi  odpowiedzialności za przesunięcie terminu 
dostawy lub zmianę asortymentu na inny o podobnych parametrach technicznych. 
Dotyczy to również zmiany ilościowej zamówionego towaru. 

e) Sprzedający dostarczy Zamawiającemu odpowiednie atesty, świadectwa jakościowe tylko 
i wyłącznie na wyraźne żądanie zamawiającego. Żądanie te musi być wyrażone na piśmie 
w momencie złożenia zamówienia na towar. Po realizacji zamówienia atesty i inne 
zaświadczenia nie będą wydawane. 
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3) Sprzedaż 

a) Sprzedaż w Firmie EDMAX odbywa się dwutorowo. Kupujący może odebrać towar w Hali 
Sprzedaży znajdującej się w siedzibie firmy lub poprzez wysyłkę towaru. Wysyłkę 
realizować można jako dostawę kurierem lub własnym transportem Sprzedawcy. 

b) Termin dostawy towaru zaproponowany przez Sprzedającego jest terminem 
przybliżonym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych po stronie kurierów lub dostawy własnym 
transportem. 

4) Cena 

a) Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego są podane w wartościach netto tj. bez 
podatku VAT. 

b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo podniesienia ceny zbytu w przypadku minimalnej 
wartości zamówienia. 

c) Cena towaru to wartość zawarta w ofercie Sprzedającego a przyjęta i potwierdzona przez 
Zamawiającego. 

d) Ceny mogą zawierać rabaty. Rabat jest kwestią umowną i jest przyznawany na podstawie 
porozumienia z Kupującym. Warunkiem przyznania rabatu jest brak jakichkolwiek 
przedawnionych zobowiązań wobec Sprzedającego. 

e) Ceny towarów i usług w walutach obcych zostaną przeliczone na złote polskie (PLN)  
wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury sprzedaży. 

5) Płatność 

a) Kupujący „za gotówkę” jest zobowiązany do zapłaty gotówką w kasie Hali Sprzedaży lub 
Kartę Płatniczą poprzez terminal zainstalowany w Hali Sprzedaży. 

b) Kupujący „na przelew” jest zobowiązany do zapłaty płatności na rachunek bankowy 
Sprzedającego. Numer rachunku bankowego jest wskazany na fakturze VAT. 

c) Płatność winna być zrealizowana zgodnie z terminem zawartym na fakturze VAT. 
Kupujący składając podpis na fakturze VAT potwierdza odbiór towaru bez zastrzeżeń oraz 
zobowiązuje się do jej zapłaty w określonym terminie.  

d) Towar pozostaje własnością sprzedawcy do dnia całkowitej zapłaty.  

e) Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania przez Kupującego przedpłaty na podstawie 
faktury pro-forma. 

f) Płatność za fakturę VAT zostanie przyjęta w chwili uznania na rachunku bankowym 
Sprzedającego. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Kupującego, 
Sprzedawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

6) Zwrot towaru 

a) Ze względu na specyfikę dostarczanego towaru Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia 
zwrotu sprzedanego towaru. 

b) Zwrot towaru, który będzie zawierał w sobie ślady użytkowania lub montażu, będzie 
traktowany jako próba wyłudzenia należności za zakupiony towar. 

c) Jeżeli strony wcześniej ustalą możliwość zwrotu (ze względu na błędne zwymiarowanie, 
odczyt typu lub dobór niewłaściwego zamiennika), to zwracany towar musi być  w 
oryginalnym opakowaniu. 

Strona 2 z 3 



d) W przypadku zamówienia specyficznego towaru na specjalne życzenie Klienta, 
Sprzedawca zastrzega kategorycznie, że nie istnieje możliwość zwrotu takiego towaru. 

e) Istnieje możliwość reklamacji zakupionego towaru. W takim przypadku Sprzedawca 
dostarczy Kupującemu odpowiedni protokół  reklamacyjny. Reklamowany towar wraz 
protokołem reklamacyjnym zostanie przesłany do producenta towaru. W przypadku 
odmowy przez producenta uznania reklamacji, koszty przesyłek i inne koszty, których 
zażąda producent, zostaną scedowane na Kupującego. 

7) Montaż zakupionego towaru 

a) Dostarczony towar powinien zostać przez kupującego niezwłocznie sprawdzony pod 
względem ilości towaru w przesyłce oraz stanu samej przesyłki wraz z zakupionym 
towarem. Ujawnione braki oraz wady powinny zostać opisane  w formie pisemnej i 
przekazane do Sprzedającego. 

b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie zakupionego 
towaru w siedzibie Zamawiającego. 

c) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy pod względem technicznym i 
technologicznym montaż oraz niewłaściwe serwisowanie zakupionego towaru. 

8) Ograniczenie odpowiedzialności 

a) Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę wynikająca z umowy sprzedaży jest 
ograniczona do wartości towaru w stosunku do którego taka odpowiedzialność powstała. 

b) Sprzedający nie jest odpowiedzialny w żadnej sytuacji za stratę w produkcji, utratę zysku, 
spadek obrotów, utratę kontraktów czy dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego. 

9) Postanowienia końcowe 

a) Odszkodowania z tytułu wad prawnych i fizycznych towaru są wyłączone w przypadku 
niezawinionego przez Sprzedającego naruszenia obowiązków umownych. 

b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie obowiązków 
umownych. 

c) Po upływie 6 miesięcy od momentu zakupienia towaru wszelkie roszczenia kupującego 
ulegają przedawnieniu. 

d) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

e) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd wskazany przez Sprzedającego. 

f) W przypadku umowy z kontrahentem zagranicznym prawem właściwym jest prawo 
polskie. 

 
 
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem:  01-01-2014 
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