OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ABM JĘDRASZEK Sp.j.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (zwane dalej OWSiD), stanowią integralną część każdej umowy o współpracy. Regulują one relacje pomiędzy Producentem a Partnerem Handlowym.
2. OWSiD określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych
wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) przez Producenta - ABM Jędraszek Sp. J, z siedzibą w Pabianicach.
3. Zawarcie umowy oraz przyjęcie i akceptacja OWSiD następuje na podstawie
zamówienia Partnera Handlowego w chwili jego złożenia, niezależnie od formy
( e – mail, fax, forma pisemna).
4. OWSiD podane są do wiadomości i akceptacji Partnera Handlowego za pomocą
wiadomości e - mail najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Producenta. Jeżeli Producent pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Partnerem Handlowym przyjęcie przezeń OWSiD przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży od dnia złożenia
pierwszego zamówienia.
5. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw naszych Partnerów Handlowych, które
stoją w sprzeczności z OWSiD Producenta, nie obowiązują Producenta nawet
jeśli nie zostały przez niego wyraźnie odrzucone.
6. Zasady współpracy między Partnerem Handlowym, a Producentem określone w
OWSiD, Umowie o współpracy, Karcie gwarancyjnej, Instrukcji obsługi i konserwacji okien i drzwi balkonowych PCV oraz Harmonogramie zamówień i dostaw należy traktować jako nierozerwalną całość w zakresie w jakim dane zamówienie obejmuje każdorazowo poszczególne dokumenty z powyżej wskazanych regulacji.
7. Partner Handlowy jest rozumiany jako podmiot gospodarczy składający zamówienie na produkty oferowane do sprzedaży przez Producenta, niezależnie od
tego czy jest to podmiot gospodarczy z którym Producent podpisał obowiązującą Umowę o współpracy czy też podmiot gospodarczy składający zamówienie u Producenta bez obowiązującej go Umowy o współpracy.
II. OFERTY ORAZ ZAMÓWIENIA
1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Producenta
mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez
Producenta mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Producenta o ich zmianie.

1

3. Sprzedaż towarów będzie następowała wyłącznie na podstawie zamówienia nadesłanego przez Partnera Handlowego faksem, pocztą elektroniczną lub złożonego na piśmie w siedzibie firmy Producenta.
4. Zamówienie powinno określać nazwę firmy, rodzaj towarów, ilość sztuk, nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Partnera Handlowego wraz z
podanym numerem telefonu kontaktowego oraz termin realizacji zgodny z Harmonogramem zamówień i dostaw Producenta.
5. Warunki bezpośredniego uruchomienia produkcji złożonego zamówienia określone są w Umowie o współpracy jeśli takowa została podpisana. Jeśli między
Producentem a Partnerem Handlowym umowa taka nie jest podpisana warunki
bezpośredniego uruchomienia produkcji złożonego zamówienia określone są w
treści OFERTY ORAZ ZAMÓWIENIA pkt 8.
6. Partner Handlowy ma prawo do korekty i anulowania swojego potwierdzonego
zamówienia bez kosztowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub
osobiście na piśmie w siedzibie Producenta w ciągu 6h od momentu nadesłania
lub złożenia potwierdzonego zamówienia, nie później jednak niż do godziny
16:00 tego samego dnia w którym zlecenie zostało uruchomione do produkcji.
Ustne korekty i anulowania nie będą przyjmowane przez Producenta i są nieważne.
7. Każde zamówienie powinno zawierać dokładne informacje o ilości stron zamówienia oraz ilości okien znajdujących się w obrębie danego zamówienia.
8. Producent jest zobowiązany do utworzenia potwierdzenia do oferty zamówienia
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej w terminie 2 dni roboczych od daty
nadesłania lub złożenia zamówienia przez Partnera Handlowego. Potwierdzenie
zamówienia powinno zawierać rodzaj zamówionych wyrobów, cenę jednostkową i sumaryczną przed rabatem określonym w Umowie o Współpracy.
9. Partner Handlowy jest zobowiązany do zaakceptowania zleconego zamówienia
i tym samym weryfikacji poprawności przesłanego potwierdzenia (rodzaju zamówionych towarów, zgodności co do ich wymiarów i ilość) w terminie 1 dnia
roboczego od otrzymania potwierdzenia od Producenta. W przypadku wykrycia
niezgodności z przesłanym zamówieniem zobowiązany jest w terminie 1 dnia
roboczego od jego otrzymania powiadomić o zaistniałym fakcie Producenta
pod rygorem przyjęcia, iż nie zgłasza żadnych uwag co do treści i poprawności
przesłanego potwierdzenia i tym samym potwierdza zgodność treści zlecenia
zamówienia otrzymanego od Producenta ze złożonym przez Partnera Handlowego zamówieniem.
10. Zamówienie jest przyjęte do realizacji wyłącznie w przypadku wpłaty zaliczki
w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości zamówienia lub pełnej przedpłaty.
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego po
zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym przez Producenta.
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III. WARUNKI CENOWE
1. Wykaz obowiązujących cen podany jest w aktualnym cenniku Producenta.
Każde kolejne wydanie lub aktualizacja cennika unieważnia wydanie poprzednie, a uzgodnione między stronami warunki przestają obowiązywać.
2. Przyjmując potwierdzenie zamówienia od Producenta tym samym Partner Handlowy akceptuje cenę zakupu z uwzględnieniem obowiązujących rabatów.
3. Producent wycenia zamówienie zgodnie z aktualnym cennikiem. W przypadku
zmiany i aktualizacji cennika do bieżącego zamówienia obowiązują ceny
zgodne z cennikiem w dniu składania zamówienia.
4. W przypadku zmian cen ogólnych zawartych w cenniku, Producent zobowiązany jest poinformować pisemnie Partnera Handlowego o zamierzonych zmianach w terminie 14 dni przed ich wprowadzeniem jeśli została podpisana
Umowa o współpracy.
W przypadku, gdy Partner Handlowy w terminie 7 dni od otrzymania nowego
cennika nie złoży pisemnego sprzeciwu co do ich wysokości przyjmuje się , że
wyraził na nie zgodę.
5. Złożenie sprzeciwu co do nowych cen przez Partnera Handlowego, którego obowiązuje Umowa o współpracy, uprawnia Producenta do wypowiedzenia
Umowy o współpracy ze skutkiem na dzień wskazany w jego oświadczeniu o
wypowiedzeniu.
6. Termin ważności opracowanych przez Producenta ofert podany będzie w ich
treści. Po upłynięciu określonego terminu Producent zastrzega sobie prawo do
zmiany warunków oferty.
IV. PŁATNOŚCI
1. Płatność za towar nabyty przez Partnera Handlowego następuje na podstawie
faktury wystawionej przez Producenta. Zapłata za otrzymany towar powinna
nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w
dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. Wyłącza się prawo dokonywania potrącenia przez Partnera Handlowego.
Warunki i termin płatności faktury szczegółowo określa Umowa o współpracy.
Jeśli takowa Umowa nie została podpisana Partner Handlowy zobowiązuje się
do wpłacenia pełnej przedpłaty lub zaliczki 30% wartości zamówienia by
zlecenie zostało uruchomione do realizacji. W przypadku wpłaty zaliczki
Partner Handlowy jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty nie później
niż przy odbiorze zamówienia pod rygorem nie wydania towaru przez
kierowcę.
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2. W przypadku nieterminowych płatności Producent ma prawo do naliczenia karnych odsetek ustawowych. Producent zastrzega sobie prawo do sprzedaży wierzytelności lub windykacji należności przez firmy zajmujące się tą działalnością.
Partner jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy windykowanych
należności. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Producenta.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty Producent jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym), nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych. Odsetki za opóźnienie
liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Producent jest uprawniony do
dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu
kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego.
Jeżeli Partner Handlowy popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na
podstawie choćby jednej faktury Producent ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek
zapłaty dokonanej przez Partnera Handlowego z tytułu jakiejkolwiek faktury w
pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności
najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika,
o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Producent
zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia (kompensaty) z tytułu innych
wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Partnerowi Handlowemu nie służy wobec Producenta prawo złożenia
oświadczenia o potrąceniu.
4. W przypadku przekroczenia przez Partnera Handlowego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Producent ma prawo
postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur,
których terminy płatności jeszcze nie minęły oraz natychmiast zaprzestać realizacji zleconych zamówień i obciążyć Partnera Handlowego kosztami już zrealizowanej części zlecenia. Wszelkie uchybienia w zakresie terminowego regulowania należności przez Partnera Handlowego uprawniają Producenta do wstrzymania wydania zamówionych przez Partnera Handlowego towarów co nie rodzi
po jego stronie jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nie
wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Partnera Handlowego do wstrzymania
zapłaty za towar, w całości lub w części.
Partner Handlowy 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
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podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za
skuteczne.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zapłaty przez Partnera
Handlowego, Producent zastrzega sobie możliwość żądania płatności wszelkich
zobowiązań w dniu dostawy towaru do Partnera Handlowego, niezależnie od
ustalonego terminu płatności.
5. Koszt transportu do miejsca dostawy pokrywa Producent powyżej wyznaczonego minimum logistycznego zamówienia, które wynosi jak niżej:
PL – 5.000 PLN
DE – 1500 EUR
FR – 1500 EUR
IT – 1500 EUR
Jeśli cena zakupionego towaru w chwili dostawy, na każdy punkt rozładunku
nie przekracza minimum logistycznego na dany kierunek wówczas Partner jest
zobowiązany do opłaty za każdy punkt dostawy jak niżej:
PL – 220 PLN
DE – 120 EUR
FR – 120 EUR
IT – 120 EUR
Koszt dostawy poniżej minimum logistycznego powinien być zapłacony wraz z
ostatnią ratą płatności za zlecenie i jest doliczony do pozycji zakupu.
V. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ
1. Do momentu otrzymania pełnej zapłaty za towar, towar pozostaje własnością
Producenta, chyba że zamówienie dotyczy produktów niestandardowych, które
nie występują w stałej ofercie Producenta, wówczas postanowienia o zastrzeżeniu własności rzeczy sprzedanej nie mają zastosowania.
2. Jeżeli Partner Handlowy nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas
Producent ma prawo zażądać od Partnera Handlowego, według własnego wyboru: zwrotu towarów niezapłaconych lub odszkodowania, w szczególności jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony.
VI. TERMINY I WARUNKI DOSTAW
1. Partner Handlowy określa termin realizacji danego zamówienia zgodny z Harmonogramem Zamówień i dostaw Producenta każdorazowo w momencie nadesłania zamówienia. Jeśli wskazany termin realizacji nie jest możliwy lub gdy
Partner Handlowy nie wskaże go wcale, zostanie o tym poinformowany przez
Producenta.
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2. W przypadku zamówienia łączonego, tj. z różnymi terminami realizacji na poszczególne pozycje z jednego zamówienia, Strony zgodnie oświadczają, iż
przyjmują realizację zamówienia w najdłuższym terminie.
3. Termin realizacji może ulec wydłużeniu w przypadku opóźnienia w dostawie
półproduktów przez dostawców Producenta, przeszkód natury technicznej, zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od Producenta lub innych
okoliczności niezawinionych przez Producenta. Opóźnienie w dostawie, o którym mowa, nie może być podstawą do odstąpienia przez Partnera Handlowego
od realizacji zamówienia ani żądania odszkodowania za opóźnienia. W takim
przypadku Producent jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Partnera Handlowego o przedłużeniu terminu realizacji nie później niż dzień przed
dostawą towaru do wskazanego miejsca.
4. Przekazanie towaru Partnerowi Handlowemu następuje z chwilą przyjęcia towarów od przewoźnika w miejscu rozładunku określonym w Umowie o współpracy lub w miejscu określonym w momencie rejestracji Partnera Handlowego
w systemie Producenta jako punkt odbioru towaru lub w przypadku odbioru
transportem własnym z chwilą odbioru z magazynu Producenta, na podstawie
dokumentu WZ. Z chwilą odbioru przechodzi na Partnera Handlowego niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru.
5. W przypadku odbioru transportem własnym przez Partnera Handlowego miejscem wykonania świadczenia przez Producenta , a zatem miejscem wydania
rzeczy, jest miejsce wydania towaru do przewozu - magazyn pozostający w
dyspozycji Partnera.
6. W przypadku ustalenia i potwierdzenia przez Partnera Handlowego oraz Producenta odbioru osobistego zamówienia, Partner Handlowy jest zobligowany
do odbioru tego zamówienia w wyznaczonym terminie. Jeśli odbiór będzie się
przedłużał od wyznaczonego terminu bez wcześniejszego ustalenia z Producentem, wówczas ma on prawo do nałożenia na Partner Handlowego kosztu za
składowanie, wyliczonego wg gabarytu zamówienia, 15 PLN dziennie za metr
kwadratowy powierzchni składowania, nie mniej niż powierzchnia standardowego stojaka okiennego.
7. Partner Handlowy jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego i bezpiecznego
rozładunku towaru w wyznaczonym miejscu dostawy oraz do zorganizowania i
przeprowadzenia go w sposób odpowiadający właściwościom nabytego towaru.
8. Producent dostarcza towar do miejsca wskazanego w Umowie o współpracy lub
w miejscu określonym w momencie rejestracji Partnera Handlowego w systemie Producenta jako punkt odbioru towaru. Miejsce dostawy wyznaczone przez
Partnera Handlowego musi spełniać następujące warunki:
a) ulica dostosowana do wjazdu samochodu ciężarowego.
b) osoby i niezbędne sprzęty do rozładunku auta zapewnione przez Partnera
Handlowego w wyznaczonym czasie do rozładunku zamówienia.
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c) dostępność wózka na aucie do rozładunku musi być potwierdzona przez
Producenta. Jeśli takiego potwierdzenia Partner Handlowy nie uzyskał jest on
zobowiązany do zapewnienia go we własnym zakresie w miejscu dostawy.
9. Jakakolwiek zmiana miejsca dostawy musi być wcześniej uzgodniona z Producentem, jednak nie później niż 6 dni roboczych przed wyznaczoną datą dostawy. Po tym terminie zmiany adresów dostawy nie będą uwzględniane przez
Producenta.
10. Partner Handlowy jest zobowiązany do terminowego odbioru i niezwłocznego
rozładunku towaru, zgodnie z potwierdzonym terminem dostawy uzyskanym
od Producenta. Partner Handlowy jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu pierwszej godziny od chwili przyjazdu samochodu na
miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Partner Handlowy nie dokona rozładunku we wskazanym wyżej czasie, ponosi on koszty nieuzasadnionego przestoju pojazdu. Informacja na temat terminu przewidywanego terminu dojazdu
do miejsca rozładunku, zostanie dostarczona przez Producenta nie później niż 2
dni robocze przed terminem dostawy do Partnera Handlowego oraz potwierdzone 1h przed dojazdem.
11. W przypadku nieuzasadnionego przedłużenia rozładunku ze strony Partnera
Handlowego może zostać naliczona przez Producenta kara za przestój w wysokości 35EUR, za każdą kolejną, nieuzasadnioną godzinę oczekiwania na rozładunek.
12. Partner Handlowy ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym
miejscu rozładunku ponosi Partner Handlowy. W przypadku gdy dostarczenie
towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają
Kupującego. Za każdy dodatkowy punkt rozładunku Partner Handlowy jest zobowiązany do dopłaty do zamówienia jak niżej:
PL – 220 PLN
DE – 120 EUR
FR – 120 EUR
IT – 120 EUR
VII. REKLAMACJE I WARUNKI GWARANCJI
1. W przypadku uszkodzenia towarów w trakcie transportu Partner Handlowy zobowiązany jest odnotować uszkodzenia na dokumencie WZ z dokładnym ich
opisem. Brak odnotowania powyższych informacji oznaczać będzie przyjęcie
przez Partnera Handlowego dostarczonego towaru bez zastrzeżeń.
2. Partner Handlowy jest zobowiązany zawiadomić Producenta na piśmie o widocznej wadzie towaru w terminie określonym w Umowie o współpracy lub wg
informacji zawartej w Karcie Gwarancyjnej.
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3. Reklamacje każdorazowo muszą być zgłaszane przez Partnera Handlowego w
formie pisemnej - tradycyjnej lub elektronicznej – na formularzu Producenta, załączonym do zakupionego towaru. Na prośbę Producenta każdorazowo Partner
Handlowy jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień na temat okoliczności zidentyfikowania niezgodności w zakupionym towarze oraz zdjęć uszkodzeń towaru.
W przypadku reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru i szkód
powstałych w transporcie Partner Handlowy jest zobowiązany w chwili odbioru
towaru poinformować Producenta poprzez oznaczenie niezgodności w
dokumencie WZ oraz mailowo najpóźniej w ciągu 72h od daty dostawy towaru.
W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez
Partnera Handlowego adnotacji na dokumencie WZ o rodzaju szkody w
towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście
przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę
zrealizował, aby uznać zgłoszenie Partnera Handlowego za prawidłowe.
Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę
przez Kupującego prawa do reklamacji.
4. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Producenta
jest wypełnienie przez Partnera Handlowego formularza reklamacyjnego wraz z
dokumentacją zdjęciową i niezwłoczne dostarczenie go do działu reklamacji
Producenta.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużycie towarów powstałe w wyniku normalnego użytkowania oraz za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej
obsługi, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzeganie zaleceń i instrukcji obsługi.
6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Partner Handlowy obowiązany
jest używać i przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Producent stosownie do okoliczności i rodzaju stwierdzonej wady może według swego uznania, wymienić
towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w reklamowanym towarze lub przyznać stosowne odszkodowanie, o którym mowa w art. 576(1) kodeksu cywilnego. Strony mogą także uzgodnić inny
sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób
wyklucza możliwość domagania się przez Partnera Handlowego dalszych rekompensat.
8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru jeśli wynikają one z okoliczności niezależnych od Producenta,
w tym w szczególności są wynikiem nieprzestrzegania przez Partnera Handlowego określonych warunków dostaw.
9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wadę fizyczną towaru w przypadku
jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania, jeżeli czynności te Partner
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Handlowy wykonał sam lub zlecił ich wykonanie osobom trzecim, za które ponosi odpowiedzialność, albo też, jeśli zostały one wykonane przez ostatecznego
nabywcę towaru, który postąpił w tym zakresie w sposób sprzeczny z obowiązującymi normami, przepisami czy danymi producenta, przy czym odpowiedzialność ta, niezależnie od powyższego w każdym przypadku nie obejmuje:
a) błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich;
b) użycia towaru przez Partnera Handlowego, osoby trzecie, lub ostatecznego
nabywcę niezgodnie z jego parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi towaru, instrukcją zastosowania, danymi producenta towarów lub
sztuką budowlaną;
c) nieuprawnionego dokonania zmian w towarze przez Partnera handlowego
lub przez ostatecznego nabywcę towaru.
10. Na warunkach określonych w przepisach art. 576(1)-576(4) kodeksu cywilnego, Producent ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia przez Partnera handlowego kosztów w wyniku
wykonania przez ostatecznego nabywcę towaru uprawnień z tytułu rękojmi za
wady fizyczne towaru, gdy sprzedany towar nie miał właściwości, które powinien mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem, lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, o których mowa w art. 556(1) §2 kodeksu cywilnego, lub
został wydany w stanie niezupełnym.
11. Odpowiedzialność Producenta względem Partnera Handlowego – o której
mowa w zdaniu poprzednim – zachodzi, o ile towar stał się wadliwy wskutek
zawinionego działania lub zaniechania Producenta.
12. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Partner Handlowy zrzeka się
prawa potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu zgłoszonych roszczeń reklamacyjnych.
13. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Producenta za wady sprzedanego
towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego
paragrafu, przy czym przez ostatecznego nabywcę towaru rozumie się konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
14. Szczegółowe warunki gwarancji i uprawnienia z tytułu jej udzielenia określa
Karta Gwarancyjna stanowiąca integralną część Umowy o współpracy oraz
OWSiD, obowiązująca przy każdorazowym przyjęciu przez Producenta zamówienia do realizacji i sprzedaży.
VIII. MIEJSCE WYKONANIA I WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA SĄDU
1. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w
związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami.
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2. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy na zasadach niniejszych
OWSiD strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu ze względu na siedzibę Producenta sądowi powszechnemu.
Prawem właściwym do rozwiazywania sporów wynikających z prowadzonej
przez strony współpracy handlowej jest prawo polskie.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akceptacja warunków Umowy o współpracy lub akceptacja potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w pozycji ZAMÓWIENIA pkt 7, jest równoznaczna
z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw. Akceptując niniejsze
OWSiD, Partner Handlowy wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Producenta lub podmioty działające
na jej zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych
przez Producenta oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną
przez Producenta działalnością gospodarczą. Partnerowi Handlowemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.), w
szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jedn. – Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.) Kupujący wyraża
zgodę na przesyłanie przez Producenta (lub przez inny podmiot działający na
zlecenie Producenta) drogą elektroniczną na podany przez Partnera
Handlowego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym,
na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWSiD wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą
swojej ważności.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ABM Jędraszek SP. J. z siedzibą w Pabianicach ul. Piłsudskiego 3h, 95 – 200 Pabianice jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że: Pani/Pana dane będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez firmę ABM
Jędraszek SP. J. z siedzibą w Pabianicach ul. Piłsudskiego 3h, 95 – 200 Pabianice tj.: przygotowania wyceny na potrzeby realizacji usługi oraz realizacji
usługi (w tym wykonania marketingu posprzedażnego).
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali w okresie obowiązywania
umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu maksymalnie przez 5 lat w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
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- statystycznych i archiwizacyjnych.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę ABM Jędraszek SP. J. z siedzibą w Pabianicach ul.
Piłsudskiego 3h, 95 – 200 Pabianice . Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
Pani/Pana dane będziemy udostępniali osobom upoważnionym w związku z
wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom na mocy przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych
prosimy kierować na adres e-mail Dział Obsługi Klienta: dok@abm-jedraszek.pl
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