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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1 Ogólne
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do

7 Warunki płatności, zachowanie tytułu

wszystkich dostaw Produktów i Usług Condair Polska Sp. z o.o.,

7.1 O ile nie uzgodniono inaczej, płatności dokonywane przez

(dalej „Condair”).

Kupujących dokonywane są na rachunek bankowy wskazany przez

1.2 Inne lub dodatkowe warunki, takie jak Ogólne Warunki Zakupu

Condair na podstawie wystawionej faktury proforma przed odbiorem

Nabywcy, jak również wszelkie ustne umowy, będą wiążące tylko,
jeśli zostaną zaakceptowane przez Condair na piśmie.

zamówionych urządzeń.
7.2 W przypadku dużych projektów Strony mogą uzgodnić na piśmie
indywidualne warunki płatności.

1.3 Wszelkie komunikaty w formie identyfikowalnej, takie jak telefaks lub
e-mail, będą również uważane jako dokonane „na piśmie”.

7.4 Brakujące drobne części lub usługi lub prace naprawcze, które należy
wykonać, które tylko nieznacznie zakłócają korzystanie z Produktu,

2 Zakres dostaw i usług

nie zobowiązują Nabywcy do wstrzymania płatności.

2.1 W przypadku nie zgłoszenia uwag w ciągu 5 dni roboczych od

7.5 Produkty pozostają własnością Condair, dopóki Nabywca nie
ureguluje wszystkich zaległych roszczeń Condair wobec Nabywcy.

otrzymania potwierdzenia od Condair zakres i specyfikacja
Produktów i Usług, dostarczanych przez Condair traktowane jest
jako ostateczne.

8 Dostawa i termin dostawy

2.2 Wszystkie dane dotyczące wagi, wymiarów, wykonania, zużycia,

8.1 Condair poinformuje Nabywcę tak szybko, jak to będzie możliwe, o

zastosowania obowiązujących norm itp. nie określone wyraźnie w

wszelkich przewidywanych opóźnieniach w dostawie.

umowie, ale przekazane Nabywcy do dyspozycji lub dostępne dla

8.2 Czas dostawy zostanie odpowiednio przedłużony:

niego przed zawarciem umowy w formie cenników, katalogów,

a. jeśli Nabywca nie dostarczy w odpowiednim czasie informacji

prospektów, instrukcji obsługi, zawiadomień, rysunków, obrazów
itp. stanowią integralną część umowy.

wymaganych przez Condair do wyprodukowania Produktu;
b. jeśli zmiany dokonane przez Nabywcę w danych, które dostarczył,
spowodowały opóźnienie;
c. jeśli wystąpią nie zależne od Condair Siły Wyższe lub inne

3 Zmiany produktu
Condair może wprowadzać zmiany lub udoskonalać zamawiane przez

nieprzewidziane zdarzenia, np. przez klęski żywiołowe, sabotaż,

Nabywcę Produktu, pod warunkiem, że taka zmiana lub ulepszenie nie

pożar, spory pracownicze, zamieszki cywilne, wojny, działania

ma negatywnego wpływu na jakość, funkcje, cenę lub termin dostawy

rządowe, awarie dostaw energii, opóźnione lub wadliwe dostawy
podwykonawców lub poddostawców

Produktu.
d.

w zależności od aktualnego nabywca jest w stanie z jego
obowiązkami, w szczególności jeśli nie dokonuje płatności na czas,

4 Prawa autorskie w dokumentach technicznych
Każda ze Stron zastrzega sobie wszelkie prawa do wszelkich rysunków,
dokumentów technicznych lub oprogramowania dostarczonych lub
udostępnionych drugiej Stronie.

w zakresie, w jakim Nabywca zalega ze swoimi zobowiązaniami
umownymi, w szczególności, jeśli nie dokona płatności w terminie
lub spadnie w celu terminowego nabycia dokumentów lub pozwoleń.

Odbiorca uznaje te prawa i nie może, bez pisemnej zgody drugiej
Strony, kopiować lub udostępniać takich dokumentów lub danych - w
całości lub w części - osobom trzecim lub wykorzystywać je w celach
innych niż uzgodnione.

8.3 Nabywca może, bez konieczności ustalania jakichkolwiek terminów,
odstąpić od umowy w przypadku, gdy opóźnienie zgodnie z pkt 8.2.c
przekracza 3 miesiące.
8.4 Koszty usunięcia wszelkich opakowań ponosi Kupujący.
8.5 Jeśli Nabywca nie odwoła lub nie odbierze Produktów zgłoszonych

5 Obowiązek Nabywcy do Informowania

jako gotowe do wysyłki lub odbioru, Condair będzie uprawniony do

5.1 Nabywca poinformuje Condair w odpowiednim czasie o wszelkich

przechowywania tych Produktów na koszt i ryzyko Nabywcy oraz do

szczególnych warunkach pracy urządzeń, w każdym przypadku

wystawienia faktury w formie dostarczonej.

kiedy odbiegać one będą od standardowych warunków określonych
9 Kontrola, odbiór, powiadomienie o wadach

w specyfikacji Condair.
5.2 Nabywca niezwłocznie poinformuje Condair o wszelkich zmianach

9.1 Jeżeli warunki Incoterm uzgodnione pomiędzy Stronami przewidują,
że Condair ponosi ryzyko związane z transportem, Nabywca

adresu Nabywcy lub adresu miejsca dostawy.

zobowiązany jest odnotować wszelkie uszkodzenia lub ubytki
Produktów powstałe podczas transportu na liście przewozowym,

6 Ceny
6.1 Ceny podawane są uzgodnionej walucie i, o ile nie uzgodniono
inaczej, jako ceny netto, ex works, bez podatku VAT lub podobnego
podatku. W cenę produktu wliczone jest standardowe opakowanie.

który należy przekazać przewoźnikowi.
9.2 Inne wady lub rozbieżności dotyczące tożsamości, ilości, wagi lub
właściwości Produktu należy zgłosić firmie Condair najpóźniej w

6.2 Jeżeli koszty frachtu, ubezpieczenia transportu, należności lub inne

ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Produktów. Wady ukryte

dodatkowe wydatki zostaną określone oddzielnie, Condair zastrzega

muszą być zgłoszone w ciągu 5 dni roboczych od ich wykrycia,

sobie prawo do dostosowania wspomnianych stawek do faktycznie

najpóźniej jednak w ciągu 90 dni od otrzymania produktów.

poniesionych

zostaną

Wadliwe części należy zachować do czasu ostatecznego

dostarczone lub wykonane najwcześniej 2 miesięcy po zawarciu

wyjaśnienia roszczeń gwarancyjnych lub odszkodowawczych i na

umowy.

żądanie przekazać firmie Condair.

kosztów,

jeżeli

produkty

lub

usługi
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Na żądanie Condair należy zapewnić firmie Condair możliwość

szkody. To ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie,

sprawdzenia wady i/lub uszkodzenia przed ich naprawą lub

jeżeli Condair ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania

usunięciem przez Nabywcę lub osobę trzecią na zlecenie

swoich pracowników, podwykonawców lub innych osób trzecich.

Nabywcy.

Nie ma ona zastosowania w przypadku umyślnego działania lub
rażącego niedbalstwa kierownictwa Condair oraz w zakresie, w jakim

10

Gwarancja

10.1 W miejsce wszelkich innych gwarancji prawnych Condair

odpowiedzialność Condair jest oparta na bezwzględnie obowiązujących
przepisach prawa, w szczególności w przypadku roszczeń z tytułu

gwarantuje, że jego Produkty są wolne od wad w następujący

urazu, choroby lub śmierci osób lub uszkodzenia mienia

sposób:

wykorzystywanego głównie do do celów prywatnych na podstawie

Condair, według własnego uznania, bez żadnych kosztów dla

obowiązujących ustaw o odpowiedzialności za produkt.

Nabywcy i tak szybko, jak to będzie możliwe, naprawi lub

Condair nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy zawarte

wymieni wszystkie Produkty, które są wadliwe lub stają się

przez nabywcę i jego klientów.

wadliwe, z wyłączeniem warunków wymienionych w punkcie
10.7.

12 Dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych

10.2 Okres gwarancji upływa 24 miesiące od daty dostawy.

Condair, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, dokłada

10.3 Wymienione Produkty lub części podlegają ponownej gwarancji na

wszelkich starań, aby części zamienne i eksploatacyjne do swoich

okres 24 miesięcy od daty wymiany.
10.4 Condair usunie wadę poprzez wymianę wadliwej części lub jeżeli

produktów były dostępne przez co najmniej 10 lat od daty wycofania
produktu.

wady nie można usunąć poprzez bezpłatną wymianę produktu.

Komponenty pozyskiwane od innych dostawców powinny być dostępne

Wszelkie koszty wymiany wadliwych części lub produktów

tak długo, jak są dostępne w łańcuchu dostaw Condair.

(podróż, koszty robocizny, instalacja, uruchomienie itp.) ponosi
nabywca. Koszty transportu wadliwych części lub produktów

13 Wypowiedzenie z winy Kupującego, zwroty

ponosi Condair.

W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy bez podania

10.5 W zakresie, w jakim Produkty są wytwarzane zgodnie z

przyczyny a Condair nie będzie domagał się wykonania określonego

instrukcjami, rysunkami lub specyfikacjami Nabywcy lub

świadczenia, zastrzegamy sobie odszkodowanie w wysokości co

zawierają materiały do bezpłatnego wydania dostarczone przez

najmniej 20% ceny odwołanej części umowy oraz poniesionych kosztów

Nabywcę, Condair nie przyjmuje żadnej gwarancji ani

przeglądu i/lub napraw jakie były wymagane.

odpowiedzialności.

Zwroty dobrowolnie przyjęte przez Condair podlegają następującym

10.6 Nabywca może, zgodnie z obowiązującym prawem, odstąpić od

warunkom: Produkt musi nadal stanowić część asortymentu Condair,

umowy, jeżeli Condair nie naprawi lub nie wymieni wadliwego

jest nowy i nieużywany oraz zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

Produktu w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Nabywcę.

Zwroty muszą być dokonywane na koszt Nabywcy i należy do nich

W przypadku drobnych wad, jedynym środkiem zaradczym

dołączyć oryginał dowodu dostawy.

Kupującego w takim przypadku będzie prawo do godziwego

Produkty lub części, które zostały już zainstalowane, wykonane na

obniżenia ceny zakupu.

zamówienie lub specjalnie dobrane na żądanie Nabywcy, mogą zostać

10.7 Gwarancja nie jest udzielana, jeśli wada została spowodowana
niewłaściwym użytkowaniem produktu, błędną instalacją lub

zwrócone tylko w przypadku wad i po pisemnym potwierdzeniu przez
Condair.

uruchomieniem przez kupującego lub osoby trzecie zlecone
przez kupującego, naturalnym zużyciem (np. w przypadku

14 Obowiązujące prawo, miejsce jurysdykcji

uszczelek, filtrów itp.), a także podobnie jak w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niewłaściwej konserwacji,

Umowa podlega prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów

nieodpowiednich mediów, uderzeń chemicznych,

Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

elektrochemicznych lub elektrycznych itp., podane przyczyny nie

(CISG).

są spowodowane przez Condair.

Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Warszawa. Condair ma również

W przypadku wadliwych napraw przez Nabywcę lub osoby trzecie,

prawo wytoczyć powództwo w innym właściwym sądzie.

którym Nabywca powierzył zlecenie lub w przypadku zmian w
Produktach bez uprzedniej zgody Condair, Condair nie przyjmuje
żadnej gwarancji ani odpowiedzialności.
11 Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku naruszenia umowy przez Condair z jakiejkolwiek
przyczyny, wszelkie roszczenia o odszkodowanie, obniżenie ceny,
odstąpienie lub rozwiązanie umowy inne niż wyraźnie przewidziane w
niniejszych warunkach są wykluczone.
W żadnym wypadku Condair nie ponosi odpowiedzialności wobec
Nabywcy za szkody nie mające wpływu na sam Produkt, takie jak
uszkodzenie mienia, utrata produkcji, utrata użytkowania, utrata
kontraktu, utrata zysku lub jakiekolwiek inne przypadkowe lub wtórne
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