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WARUNKI SPRZEDAŻY 
 
1.- Przyjęcie dostarczonego towaru przez kupującego lub inną osobę, działającą w jego imieniu, jest równoważne z 
potwierdzeniem realizacji zamówienia oraz zatwierdzeniem ogólnych warunków sprzedaży i zobowiązaniem do zapłaty 
gwarantowanym całością posiadanego majątku. 
 
2.- Zgodnie z Kodeksu Handlowego reklamacje odnośnie wagi, ilości i jakości należy składać w terminie czterech dni 
następujących po dostawie, o ile w momencie jej dokonywania zostało to zastrzeżone. 
 
W przypadku stwierdzenia ukrytych wad odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się do wymiany wadliwych produktów. W 
przypadku wymiany wadliwe produkty należy zwrócić w takim stanie, w jakim zostały one dostarczone. 
 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zbadania zwracanego towaru i odmowy jego wymiany w przypadku stwierdzenia, że jego 
stan nie jest wynikiem wady ukrytej, lecz skutkiem niewłaściwego składowania, konserwacji itp. przez klienta lub osoby bądź 
przewoźników, którym powierzył on odbiór lub przyjęcie towaru. 
 
3.- Zwrotu towaru bez względu na jego przyczynę można dokonać wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody na zwrot wydanej 
przez sprzedawcę. W przeciwnym wypadku sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu. Nie przyjmuje się zwrotów po 
upływie terminu 15 dni następujących po dostawie. Podobnie nie przyjmuje się zwrotu towarów wyprodukowanych na 
specjalne zamówienie kupującego lub zgodnie z jego szczególną specyfikacją. W przypadku towarów produkowanych na 
specjalne zamówienie, anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w terminie czterech dni następujących po jego 
złożeniu. Koszty transportu zwracanych towarów, bez względu na przyczynę zwrotu, pokrywa kupujący. 
 
4.- W przypadku braku zapłaty całości lub części należności za dostarczone towary, kupujący poza bankowymi kosztami 
zwrotu obciążony jest pozostałymi kosztami z tytułu braku zapłaty, które ustala się w wysokości 2% kwoty wierzytelności 
miesięcznie, naliczanymi począwszy od daty terminu dostawy towarów. Niezależnie od powyższego brak zapłaty części 
należności pozwala na żądanie zapłaty całej należnej kwoty, nawet przed terminem jej wymagalności oraz na wstrzymanie 
bieżących dostaw. 
 
5.- W przypadku, kiedy sprzedawane artykuły zawierają znak towarowy, logo lub chroniony wzór: 
 
Kupujący odpowiada wobec osób trzecich i sprzedawcy (którego zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie) za 
ewentualne niewłaściwe korzystanie z takich znaków towarowych, logo lub chronionych wzorów, bądź za ich użycie 
nieuprawnione lub niezgodne z pozwoleniem udzielonym przez uprawnionego. 
 
6.- Kupujący powinien wykonać odpowiednie badania, w celu potwierdzenia, że materiały są odpowiednie dla jego potrzeb. 
Sprzedawca jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. 
 
7.- Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niewywiązanie się lub niepełne wywiązanie się z umowy spowodowane 
wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności lub działaniem siły wyższej, takimi jak wojna, zamieszki, stan wyjątkowy, pożar, 
trzęsienie ziemi, wypadek, konflikty pracownicze, brak surowców lub środków transportu, lub wynikające z innych 
nieprzewidzianych lub niemożliwych do przewidzenia przyczyn. 
 
8.- Strony, zrzekając się praw, które mogłyby im przysługiwać i postanawiają, że dla rozstrzygania sporów właściwe będą sądy 
w Alicante. 

 
 
  
  
  
  


