Ogólne warunki sprzedaży
1. WSTĘP
1.1 Ceny, informacje w katalogach, broszurach i na stronie internetowej (www.valmont.com/valmont-poland/) firmy
Valmont Polska Sp. z o.o. (dalej zwanej Producentem) są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Producent
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, kształtu, wymiarów lub materiałów w swoich
źródłach informacyjnych bez powiadomienia.
2. ZASTOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I GWARANCJI
2.1 Ogólne warunki sprzedaży obowiązują we wszystkich umowach dotyczących sprzedaży produktów zawieranych
przez Producenta.
2.2 Kupujący oświadcza, iż zamówienie złożone u Producenta stanowi akceptację Ogólnych
warunków sprzedaży oraz Ogólnych warunków gwarancji umieszonych na stronie internetowej Producenta
obowiązujących na dzień wystawienia potwierdzenia zamówienia.
2.3 Inne warunki sprzedaży i gwarancji zaproponowane przez kupującego niż ujęte w niniejszym dokumencie winny
być zaakceptowane w sposób jednoznaczny formie pisemnej przez Producenta
3
OFERTY
3.1 Oferty wystawiane przez Producenta nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.
Podane informacje nie stanowią także zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 § 1 punkt 2 oraz art. 5561 § 2
Kodeksu Cywilnego, a ponadto nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1
Kodeksu Cywilnego. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyfikacji towaru są zawarte w potwierdzeniu
zamówienia przesyłanego przez Producenta.
4
ZAMÓWIENIA
4.1 Zamówienie winno być złożone przez Kupującego do Producenta w formie pisemnej (fax lub e-mail).
4.2 Kupujący ma prawo anulować zamówienie w terminie do 48 godzin od wysłania potwierdzenia zamówienia bez
ponoszenia dodatkowych kosztów. Anulowanie zamówienia winna być dokonana w formie pisemnej
i potwierdzona przez Producenta. Anulowanie zamówienia po 48 godzinach od otrzymania potwierdzenia
zamówienia nie jest możliwa i wiąże się z obowiązkiem uregulowania należnych płatności zgodnie z
potwierdzeniem zamówienia.
4.3 Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa jedynie w formie pisemnej do 48 godzin od wysłania
potwierdzenia zamówienia i po pisemnej akceptacji Producenta. Po akceptacji modyfikacji zamówienia Producent
wyślę nowe potwierdzenie zamówienia.
5
DOSTAWY
5.1 Zamówienia nie mogą być anulowane przez Kupującego ze względu na opóźnienia w dostawie.
5.2 Warunki dostawy zgodnie z Incoterms 2010: FCA 08-110 Siedlce, Polska jeśli nie zawarte inne w potwierdzeniu
zamówienia.
5.3 Producent jest automatycznie zwolniony z wszelkich zobowiązań, dotyczących terminu dostawy, jeśli Kupujący
nie przestrzega terminu płatności lub w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa obejmuje wszelkie
okoliczności, które są poza kontrolą Producenta i utrudnia jej normalne funkcjonowanie w produkcji i dostawie
towaru.
5.4 W przypadku niedotrzymania terminu dostawy zgodnie z potwierdzeniem zamówienia Kupujący może obciążyć
producenta karą umowną 0,5% wartości zamówienia za każdy pełny tydzień zwłoki. Maksymalna wysokość kar za
zwłokę wynosi 5% wartości zamówienia. Kupujący przed wystawieniem noty obciążeniowej z tytułu kar
umownych winien uprzedzić w formie pisemnej Producenta.
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5.5 Producent naliczy karę umowną w wysokości 0,5% od wartości zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia w
nieodebraniu gotowego towaru przez Kupującego. Producent może odstąpić od umowy dostawy jeśli Kupujący nie
odbierze towaru do 30 dni od terminu dostawy i w takim przypadku obciąży Kupującego karą umowną w
wysokości 30% wartości zamówienia. Producent ma prawo domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych o
ile szkoda przekroczy wysokości naliczonej kary umownej.
5.6 Ryzyko utraty lub pogorszenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie dostawy. Kupujący ponosi wszelką
odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w trakcie użytkowania dostarczonych przez Producenta
towarów.
5.7 W przypadku niedobierania gotowego towaru przez kupującego ryzyko utraty lub pogorszenia towaru przechodzi
na kupującego dniem określonym jako dzień odbioru towaru.
6
TRANSPORT
6.1 Warunki dostawy i płatności za transport są ujęte w potwierdzeniu zamówienia Producenta.
6.2 Kupujący jest odpowiedzialny za rozładunek towaru jeśli nie uzgodnione inaczej w formie pisemnej między Stronami.
6.3 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji
Producenta.
7
REKLAMACJE I ZWROTY
7.1 Podpisując dokument dostawy WZ, Kupujący oświadcza, że sprawdził dostarczone towary, ich ilości, jakość i
zgodność z zamówieniem.
7.2 Wszelkie wady, niezgodności względem dostaw winne być zgłaszane przez Kupującego zgodnie z Ogólnymi
Warunkami Gwarancji i będą rozpatrywane przez Producenta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji.
7.3 Odpowiedzialność Producenta ograniczona jest do dostawy towarów wolnych od wad, z wyłączeniem wszelkich
innych napraw oraz wszelkich innych roszczeń materialnych i niematerialnych oraz szkód, zarówno w
bezpośrednim lub pośrednim charakterze.
7.4 Producent nie akceptuje zwrotów dostarczonych towarów.
8
WARUNKI PŁATNOŚCI
8.1 Kupujący upoważnia Producenta do wystawienia faktur VAT bez podpisu Kupującego.
8.2 Płatność należy uregulować zgodnie z terminem wskazanym na fakturze, niezależnych od ewentualnych
reklamacji.
8.3 Producent ma prawo naliczyć odsetki umowne za opóźnienia w płatności w wysokości podwójnej wartości odsetek
za opóźnienia.
8.4 Za termin zapłaty uważa się termin wpływu środków na rachunek bankowy Producenta
10. GWARANCJE
10.1 Producent udziela gwarancji na dostarczony towar zgodnie z punktem 2.2 i 2.3.
11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
11.1 Producent zachowuje wszystkie prawa własności intelektualnej dla projektów, badań i dokumentów które nie mogą
być ujawnione lub wykonywane bez jego pisemnej zgody. Opatentowane i nieopatentowanej technologie i knowhow wykorzystywane w produktach i usługach pozostają wyłączną własnością Producenta.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1 W sprawach nie uregulowanych przez Ogólne Warunki Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie postanowienia
polskiego Kodeksu Cywilnego.
12.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd powszechny
właściwy dla siedziby Producenta.
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