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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - Giżycko, dn. 21.10.2021
§ 1 Postanowienia ogólne

§ 3 Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedającego

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej OWS,
określają warunki realizacji umów sprzedaży towarów,
których sprzedającym jest POLAMP sp. z o.o. z/s w Giżycku.

1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową
(ilościowe lub jakościowe) Kupujący obowiązany jest składać
w formie dokumentowej (list elektroniczny lub skan pisma).

2. Na potrzeby niniejszych OWS, użyte w ich treści określenia
oznaczają:
1) Sprzedający – POLAMP spółka z o.o. w Giżycku, ul.
Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko, KRS 0000187678, NIP 84516-59-142;
2) Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą.

2. Reklamacje Kupujący obowiązany jest złożyć w terminie 3
dni od dnia dostawy towaru, a jeżeli wada wyszła na jaw
później, w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia wady.

3. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży
zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym w tym
również umów zawieranych w formie przyjęcia pisemnego
zamówienia.
4. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i
potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed
postanowieniami OWS.
5. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy
w formie pisemnej w siedzibie Sprzedającego lub na stronie
internetowej http://www.polamp.com/.
§ 2 Zawarcie umowy
1. Informacje oraz zdjęcia produktów w materiałach,
cennikach i folderach Sprzedawcy
mają charakter
informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 i 543 Kodeksu cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone
ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez
Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest
złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie
zamówienia przez Sprzedającego (w obu przypadkach za
pomocą poczty elektronicznej, faxu lub listownie). Pisemne
potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał
zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Samo złożenie
zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a
brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia
zamówienia.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS
Sprzedającego.
4. Rezygnacja z zamówienia po zawarciu umowy jest
niedopuszczalna. W przypadku odmowy przyjęcia przez
Kupującego towaru lub złożenia przez Kupującego
oświadczenia o rezygnacji z przyjęcia towaru, za chwilę
wydania towaru przyjmuje się odpowiednio dzień odmowy
przyjęcia przez Kupującego towaru lub dzień poinformowania
Kupującego o gotowości towaru do odbioru. W takim
przypadku uważa się, że umowa została wykonana przez
Sprzedającego. W przypadku nieodebrania przez Kupującego
towaru w okresie 3 miesięcy, Kupujący wyraża zgodę na jego
utylizację przez Sprzedającego na koszt Kupującego.

3. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku
dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
Wniesienie reklamacji nie powoduje sporu w kwestii
obowiązku zapłaty za otrzymany towar w wyznaczonym
terminie płatności.
4. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu towaru dostarczonego
zgodnie z umową.
5. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu
rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru.
6. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego za
utracone korzyści Kupującego.
§4 Postanowienia dodatkowe
W razie dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej,
Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru
dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z
umową. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w
szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment
dostarczonego towaru, a także niezwłocznie zgłosić
przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie
sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega
sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki oraz wynikające z nich zobowiązania
podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być
interpretowane.
2. W przypadku sporu między Kupującym, a Sprzedającym,
wynikającego z wykonania wiążącej ich umowy, sądem
rozstrzygającym spór będzie sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych
Kupującego, pozyskanych w związku z zawarciem umowy.
Klauzula informacyjna, wymagana art.13 RODO znajduje się
na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce Dokumenty.

