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Ogólne warunki handlowe
Art 1 – Zakres obowiązywania, forma pisemna
1. Obowiązują wyłącznie nasze Ogólne warunki handlowe. Obowiązują one w stosun-
ku do przedsiębiorstw (§ 14 BGB) [niemieckiego Kodeksu cywilnego], osób praw-
nych prawa publicznego oraz podmiotów stanowiących publicznoprawny majątek 
odrębny. Odmienne ogólne warunki handlowe Klienta nie będą przez nas uznawane, 
chyba że wyrazimy na nie zgodę w formie pisemnej. Nasze Ogólne warunki han-
dlowe obowiązują również wtedy, jeśli znając odmienne, ogólne warunki handlowe 
Klienta, wykonamy dostawę na jego rzecz bez zastrzeżeń.
2. Wszelkie uzgodnienia, dokonane pomiędzy naszą firmą oraz Klientem w celu wy-
konania niniejszej umowy, należy sformułować w formie pisemnej w niniejszej umo-
wie, specyfikacje wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony Klienta. Oświad-
czenia dotyczące gwarancji należy złożyć w formie pisemnej. Uzgodnienia ustne, 
dokonane przez naszych przedstawicieli lub pomocników wymagają pisemnego 
potwierdzenia z naszej strony.
3. Niniejsze Ogólne warunki handlowe obowiązują również w odniesieniu do wszel-
kich przyszłych umów z Klientem.

Art. 2 Oferta, dokumentacja umowna
1. Nasze oferty stanowią oferty niezobowiązujące. Oferty umowne możemy przyjąć 
w ciągu czterech tygodni.
2. Zdjęcia oraz dane w katalogach i prospektach są jedynie charakter przybliżony. 
Zastrzega się możliwość zmian w odniesieniu do modeli, konstrukcji oraz wyposa-
żenia.
3. Zachowujemy sobie prawo własności oraz prawa autorskie do zdjęć i rysunków, 
kalkulacji oraz pozostałej dokumentacji; nie mogą one być udostępniane osobom 
trzecim. Dotyczy to zwłaszcza plików lub dokumentacji, oznaczonych jako „poufne”; 
przed ich przekazaniem osobom trzecim Klient jest zobowiązany uzyskać naszą wy-
raźną, pisemną zgodę.

Art. 3 Ceny, warunki płatności, zryczałtowane odszkodowanie, potrącenie, prawo 
zatrzymania
1. O ile nie wynika inaczej z potwierdzenia zlecenia, wszystkie ceny obowiązują „loco 
fabryka” z doliczeniem obowiązującego każdorazowo w dniu wystawienia faktury 
podatku VAT bez ceny opakowania, przewozu, ubezpieczenia, ceł, podatków zagra-
nicznych, montażu, uruchomienia; opłaty te są naliczane oddzielnie.
2. Jeśli wysyłka towaru znajdującego się w magazynie zostanie na życzenie Klienta 
opóźniona, zostaną mu naliczone – począwszy od miesiąca po przekazaniu informa-
cji o gotowości do wysyłki – koszty powstałe w związku ze składowaniem, jednakże 
nie mniej niż 0,5% kwoty faktury za każdy rozpoczęty miesiąc.
3. W odniesieniu do zamówień obowiązuje cennik ważny w dniu zamówienia. Jeśli 
pomiędzy datą utworzenia zlecenia oraz datą dostawy wystąpią podwyżki kosztów 
materiałowych lub kosztów wynagrodzeń, zastrzegamy sobie prawo odpowiednie-
go dostosowania cen. 
4. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności należy dokonać bez potrąceń w ciągu 30 
dni od wystawienia faktury oraz dostawy wzgl. odbioru towaru. Wraz z upływem 
wymienionego powyżej terminu płatności Klient popada w zwłokę również bez upo-
mnienia. W okresie zwłoki cenę zakupu podlega oprocentowaniu z zastosowaniem 
obowiązującej każdorazowo, ustawowej stopy procentowej odsetek za zwłokę. Za-
strzegamy sobie prawo dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu odszkodowania za 
zwłokę. W przypadku przedsiębiorców nie narusza to naszego prawa do roszczenia 
o odsetki z tytułu wymagalności (§ 353 HGB) [niemieckiego Kodeksu handlowego].
5.1. Jeśli zostało uzgodnione wykonanie dostawy przez nas, uzgodniono wyładunek 
i dostawę na parterze. Ponadto w celu zapewnienia bezproblemowego wyładun-
ku, Klient jest zobowiązany zapewnić na własny koszt w odpowiednim czasie wy-
kwalifikowany personel oraz ew. niezbędne wyposażenie techniczne. Zakłada się, 
że nasz pojazd może dojechać bezpośrednio do miejsca wyładunku i może zostać 
niezwłocznie rozładowany. Klient zobowiązany jest do wykonania ew. niezbędnych 
dróg transportu na własny koszt. 
5.2 Jeśli uzgodniona dostawa ulegnie opóźnieniu bez naszego zawinienia, Klient zo-
bowiązany jest ponieść powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe, a zwłaszcza kosz-
ty oczekiwania oraz dalsze niezbędne koszty podróży oddelegowanego personelu, 
jak również koszty składowania.
6. Jeśli dostarczony przez nas towar zostanie zwrócony, zostanie on, bez naruszenia 
dalszych roszczeń z tytułu odszkodowania, zapisany w następujący sposób na do-
bro rachunku Klienta oraz zaliczony na poczet naszych otwartych należności:
do jednego miesiąca od momentu dostawy – 75% kwoty faktury
do trzech miesięcy od momentu dostawy – 50% kwoty faktury
Zarówno nam, jak i Klientowi przyznaje się prawo do udokumentowania większej 
lub mniejszej utraty wartości w przypadku jednostkowym.
Przesyłki zwrotne po upływie okresu gwarancji dokonywane są na koszt Klienta. 
Nie narusza to punktu 6.4.
7. O ile możemy żądać odszkodowania zamiast świadczenia lub też jeśli dopuszcza-
my anulowanie zlecenia, uzgodnione jest zryczałtowane odszkodowanie w wysoko-
ści co najmniej 25% sumy zlecenia. 
Klient ma jednakże prawo do udowodnienia, że po naszej stronie jako skutek zwłoki 
w płatności, wypowiedzenia lub anulowania nie powstała lub też powstała znacznie 
mniejsza szkoda.
8. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania płatności czekiem lub wekslem. Jeśli 
przyjmiemy takie płatności, odbywa się to jedynie w celu wykonania zobowiązania.
9. Jeśli po zawarciu umowy poznamy okoliczności, za które ponosi odpowiedzial-
ność Klient, a które podważają jego wiarygodność kredytową (np. zwłoka), mamy 

prawo zażądania spłaty całego pozostałego długu również z tytułu innych faktur. 
Zasada ta obowiązuje również w przypadku uprzedniego przyjęcia weksli lub cze-
ków, które w takich przypadkach zostaną zwrócone po dokonaniu płatności gotówką.
10. Potrącenie jest wykluczone, o ile potrącenie nie dotyczy stwierdzonej w spo-
sób bezsporny lub prawomocny lub też uznanej przez nas należności. Powództwo 
wzajemne jest wykluczone. Klient jest uprawniony jedynie do dochodzenia prawa 
zatrzymania, o ile jego roszczenie wzajemne odnosi się do tego samego stosunku 
umownego.

Art. 4 Czas dostawy, dostawa częściowa, prawo do odstąpienia
1. Początek podanych przez nas czasów dostawy zakłada wyjaśnienie wszystkich 
kwestii technicznych.
2. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile można wymagać ich akceptacji. 
3.1. O ile nie zostało uzgodnione inaczej, nie odpowiadamy za opóźnienia dostaw 
spowodowane siłą wyższą lub też innymi, niezawinionymi przez nas okolicznościa-
mi, a zwłaszcza zakłóceniami komunikacyjnymi oraz zakłóceniami pracy, strajkami, 
lokautami, brakiem surowców, wojną.
3.2. Jeśli z powodu warunków wymienionych w art. 4 punkt 3.1 nie możemy wyko-
nać dostawy w uzgodnionym czasie, czas dostawy ulega stosownemu wydłużeniu.
3.3. Jeśli powstała nie z naszej winy przeszkoda w dostawie, zwłaszcza w rozumie-
niu art. 4 punkt 3.1, występuje przez czas dłuższy niż wymieniony w art. 4 punkt 3.2, 
wydłużony czas dostawy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.
3.4. W przypadku nieterminowej i nieprawidłowej dostawy własnej lub dokonanej 
przez osoby trzecie, powstałej nie z naszej winy, jesteśmy uprawnieni do odstąpie-
nia od umowy.
4. Jeśli nie możemy dotrzymać uzgodnionego czasu dostawy, Klient zobowiązany 
jest na nasze żądanie oznajmić w stosownym terminie, czy w dalszym ciągu oczeku-
je dostawy czy też, o ile zachodzą po temu warunki, odstępuje od dostawy oraz/lub 
żąda odszkodowania w miejsce świadczenia. Jeśli Klient nie oznajmi tego, jesteśmy 
po upływie stosownego terminu upoważnieni do odstąpienia od umowy.
5. Jeśli popadniemy w zwłokę, obowiązują następujące zasady:
5.1 Jeśli jest to transakcja terminowa, Klient może oświadczyć, że jego zaintere-
sowanie spełnieniem umowy ustało lub też jeśli zwłoka jest wynikiem umyślnego 
naruszenia umowy, zawinionego przez nas, naszych przedstawicieli lub też osoby, 
którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, ponosimy odpowiedzialność za 
szkody spowodowane zwłoką zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadku za-
winionego przez nas, rażąco niedbałego naruszenia umowy, nasza odpowiedzialność 
cywilna z tytułu szkód spowodowanych zwłoką jest ograniczona do przewidywal-
nych, występujących typowo szkód.
5.2 Jeśli z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli lub ze strony osób, któ-
rym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania nastąpiło istotne naruszenie obowiąz-
ków umownych (zobowiązania, którego spełnienie umożliwia w ogóle prawidłowe 
wykonanie umowy, i co do którego dotrzymania partner umowny zwykle ma i może 
mieć zaufanie) i jeśli nie występuje przypadek odpowiedzialności cywilnej zgod-
nie z postanowieniami ustawowymi w rozumieniu litery a., nasza odpowiedzialność 
cywilna z tytułu szkód spowodowanych zwłoką ogranicza się do przewidywalnych, 
występujących typowo szkód.
5.3 W innych przypadkach nasza odpowiedzialność cywilna z tytułu zwłoki ograni-
cza się do maks. 5% wartości dostawy. Zastrzegamy sobie jednakże prawo udowod-
nienia, że Kupujący nie poniósł żadnych szkód lub też tylko szkody znacznie niższe 
niż wymieniona wyżej kwota ryczałtowa.
5.4 Nie są tym samym wykluczone obowiązujące ustawowo roszczenia ze strony 
Klienta.

Art. 5 Przejście ryzyka
1. O ile nie wynika inaczej z potwierdzenia zlecenia, uzgodniona jest dostawa „loco 
fabryka”. Wysyłka odbywa się zawsze, również w przypadku dostawy z miejsca 
innego niż miejsce wykonania zobowiązania, na koszt oraz – również w przypad-
ku dostawy franko fracht – na ryzyko Klienta. Jeśli Klient wyraźnie tego zażąda, 
możemy zawrzeć ubezpieczenie transportowe na dostawę; związane z tym koszty 
ponosi Klient. 
2.  Jeśli wysyłka opóźni się z winy Klienta, ryzyko przechodzi na Klienta wraz z 
dniem gotowości do wysyłki. Art. 3 punkt 5.3 obowiązuje odpowiednio.

Art. 6 Roszczenia z tytułu wad 
1.  Klient ma obowiązek sprawdzić dostarczone towary niezwłocznie po dostarcze-
niu, o ile jest to możliwe zgodnie z prawidłowym tokiem postępowania. Jeśli zosta-
nie stwierdzona wada, należy powiadomić nas niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 
dni w formie pisemnej. Jeśli Klient nie dokona powiadomienia, towar uznaje się za 
zaakceptowany, chyba że chodzi o wadę, której nie można było rozpoznać w mo-
mencie sprawdzenia. Jeśli w czasie późniejszym ujawni się taka wada, należy o tym 
powiadomić niezwłocznie po jej odkryciu, w przeciwnym razie towar uznaje się za 
zaakceptowany również z uwzględnieniem tej wady. §§ 377, 378 HGB [niemieckiego 
Kodeksu handlowego] obowiązuje odpowiednio.
Klient nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia również w przypadku roszczenia 
regresowego przedsiębiorcy zgodnie z § 478 BGB [niemieckiego Kodeksu cywilne-
go]. Jeśli w takich przypadkach nie powiadomi on niezwłocznie o zgłoszonych przez 
swego odbiorę wadach, towar uznaje się za zaakceptowany również z uwzględnie-
niem tej wady. 
2.  Jeśli występuje wada, jesteśmy uprawnieni, przy uwzględnieniu rodzaju wady 
oraz uzasadnionych interesów Klienta, do określenia sposobu usunięcia wady. Usu-
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nięcie wady uznaje się w przypadku niniejszych umów za nieudane po trzeciej bez-
skutecznej próbie. Punkt ten nie obowiązuje w przypadku regresu zgodnie z § 478 
BGB [niemieckiego Kodeksu cywilnego].
3. W przypadku usuwania wad w razie występowania wad jesteśmy zobowiązani 
jedynie o tyle do pokrycia niezbędnych w tym celu wydatków, a zwłaszcza kosztów 
transportu, przejazdów, robocizny oraz materiałów, o ile koszty te nie zwiększą się 
w sposób nieuzasadniony w następstwie tego, że rzecz została przeniesiona do in-
nego miejsca niż siedziba lub też filia firmy Klienta.
4.  Wyklucza się roszczenia Klienta z tytułu odszkodowania, o ile nie wynika inaczej 
z art. 6 punkt 5 oraz art. 6 punkt 6 w dalszej części.
5. Jeśli przyczyna szkody wynika z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia 
obowiązków przez nas lub przez osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowią-
zania, nastąpiło narażenie życia, ciała lub zdrowia, lub też jeśli przyjęliśmy na siebie 
obowiązek gwarancji, ponosimy odpowiedzialność z tytułu odszkodowania zgodnie 
z przepisami ustawowymi. 
6. Jeśli w sposób zawiniony z naszej strony nastąpiło istotne naruszenie obowiąz-
ków umownych (zobowiązania, którego spełnienie umożliwia w ogóle prawidłowe 
wykonanie umowy, i co do którego dotrzymania partner umowny zwykle ma i może 
mieć zaufanie) i jeśli nie występuje przypadek zgodny z art. 6 punkt 5, nasza od-
powiedzialność cywilna ogranicza się do przewidywalnych, występujących typowo 
szkód.
7. Ograniczenie odpowiedzialności cywilnej w art. 6 punkt 4 – art. 6 punkt 6 obowią-
zuje również wtedy, jeśli wysuwane są wobec nas jako dostawcy roszczenia regre-
sowe zgodnie z § 478 BGB [niemieckiego Kodeksu cywilnego].
8. Okres przedawnienia w odniesieniu do roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy 
do momentu dostawy. Zapis ten nie ma zastosowania, jeśli zgodnie z §§ 438 ust. 1 
punkt 1 (rzeczowe roszczenia o wydanie rzeczy osób trzecich), 438 ust. 1 punkt 2 
(budowle i rzeczy przeznaczone do budowli), 478, 479 (roszczenie regresowe wo-
bec dostawcy) oraz § 634 od ust. 1 punkt 2 BGB [niemieckiego Kodeksu cywilnego] 
(wady budowlane) przewidziane prawem okresy są dłuższe, jak również w przypad-
kach z art. 6 punkt 5 – art. 6 punkt 7. 
9. Sprzedaż rzeczy używanych odbywa się z wykluczeniem gwarancji. Wykluczenie 
nie obowiązuje w przypadku art. 6 punkt 4 – art. 6 punkt 6.

Art. 7 Odpowiedzialność cywilna solidarna
1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu odszkodowania, dalsza niż przewidziana w art. 
6 punkt 4 – art. 6 punkt 6, jest – bez względu na charakter prawny dochodzonego 
roszczenia – wykluczona.
2. Uregulowanie zgodnie z art. 7 punkt 1 nie ma zastosowania w odniesieniu do 
roszczeń zgodnie z § 1, 4 ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 
w związku z wadliwością produktu. O ile nie ma zastosowania ograniczenie odpowie-
dzialności cywilnej zgodnie z art. 6 punkt 7 w przypadku roszczeń z tytułu odpowie-
dzialności producenta zgodnie z § 823 BGB [niemieckiego Kodeksu cywilnego], nasza 
odpowiedzialność cywilna jest ograniczona do świadczenia odszkodowawczego z 
ubezpieczenia. Jeśli odpowiedzialność ta nie zachodzi lub też nie zachodzi całkowi-
cie, jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialności do wysokości sumy ubezpieczenia. 
Nie ma to zastosowania w przypadku odpowiedzialności cywilnej zgodnie z art. 6 
punkt 5.
3. Jeśli nasza odpowiedzialność cywilna jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy 
to również odpowiedzialności osobistej naszych pracowników administracyjnych, 
pracowników, współpracowników, przedstawicieli oraz osób, którym powierzyliśmy 
wykonanie zobowiązania.
4. W odniesieniu do szkód spowodowanych zwłoką zastosowanie ma uregulowanie 
specjalne w art. 4 punkt 5.

Art. 8 Zastrzeżenie własności
1. Własność dostarczonego towaru pozostaje zastrzeżona aż do momentu wpływu 
wszystkich płatności z tytułu umowy, w przypadku aktualnej relacji biznesowej 
aż do momentu wpływu wszystkich wynikających z niej płatności. Zastrzeżenie to 
obowiązuje również wtedy, jeśli nasze należności zostały ujęte na bieżącej fakturze, 
saldo wyrównane i uznane. 
2. Klient jest zobowiązany postępować z towarem ostrożnie; a zwłaszcza zobowią-
zany jest ubezpieczyć go na własny koszt od pożaru, zalania i kradzieży, na wartość 
odpowiadającą wartości odtworzeniowej. Niezbędne prace konserwacyjne Klient 
zobowiązany jest wykonać w odpowiednim czasie na własny koszt.
3. W przypadku zastawu oraz innych ingerencji osób trzecich Klient zobowiązany 
jest wskazać na naszą własność i ma obowiązek powiadomić nas niezwłocznie w 
formie pisemnej w celu umożliwienia nam zabezpieczenia naszych praw (np. pozew 
wg § 771 ZPO) [niemieckiego Kodeksu postępowania cywilnego]. O ile osoba trzecia 
nie jest w stanie zwrócić nam powstałych w związku z tym kosztów, za powstałą po 
naszej stronie stratę odpowiada Klient.
4. Klient jest uprawniony do dalszej sprzedaży dostarczonego towaru w ramach 
zwykłego obrotu handlowego oraz do jego użytkowania; nie ma jednakże prawa za-
stawiania towaru lub też przewłaszczenia go tytułem zabezpieczenia. Klient ceduje 
jednakże na nas już teraz wszelkie należności w wysokości uzgodnionej z nami kwo-
ty końcowej faktury (włącznie z podatkiem VAT), jakie uzyska on z dalszej sprzedaży 
lub też dalszego zbycia na rzecz swoich odbiorców lub osób trzecich w wysokości 
wartości towaru zastrzeżonego, a mianowicie niezależnie od tego, czy dostarczony 
towar został zbyty lub sprzedany dalej bez czy też po przetworzeniu. Dotyczy to 
również wszystkich roszczeń wynikających z pozostałych sytuacji wykorzystania. 
Przyjmujemy cesję.

Klient pozostaje po dokonaniu cesji w dalszym ciągu upoważniony do ściągnięcia na-
leżności. Nie narusza to naszego uprawnienia do samodzielnego ściągnięcia należno-
ści. Zobowiązujemy się jednakże do nieściągania należności, dopóki Klient wypełnia 
swoje zobowiązania płatności z uzyskanych wpływów, nie jest w zwłoce z płatno-
ścią, a zwłaszcza jeśli nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upa-
dłościowego lub też jeśli nie występuje wstrzymanie płatności. Jeśli jednakże ma to 
miejsce, możemy zażądać, aby Klient powiadomił nas o scedowanych należnościach 
oraz o swoich dłużnikach, podał wszystkie dane, niezbędne do ściągnięcia należ-
ności, wydał związane z tym dokumenty oraz powiadomił swojego dłużnika o cesji.
5. Przetwarzanie lub przekształcanie dostarczonych towarów przez Klienta jest za-
wsze dokonywane na naszą rzecz. Prawo Klienta do ekspektatywy co do dostarczo-
nego towaru pozostaje aktualne po przekształceniu rzeczy. Jeśli dostarczony towar 
zostanie przetworzony wraz z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, naby-
wamy prawo współwłasności do nowej rzeczy w stosunku obiektywnej wartości 
dostarczonego przez nas towaru do innych, przetworzonych przedmiotów w mo-
mencie ich przetworzenia. W odniesieniu do rzeczy powstałej przez przetworzenie 
obowiązuje ponadto taka sama zasada, jak w stosunku do towaru dostarczonego 
przez nas z zastrzeżeniem własności.
6. Klient ceduje na nas należności wraz ze wszystkimi uzgodnieniami dodatkowymi 
w celu zabezpieczenia naszych otwartych należności, w wysokości wartości naszej 
własności zastrzeżonej. Przyjmujemy tę cesję.
7. Jeśli towar objęty zastrzeżeniem własności zostanie połączony, wymieszany lub 
zmieszany z towarem lub działkami należącymi do Klienta lub do osób trzecich, 
stajemy się współwłaścicielami w sposób przewidziany prawem. W przypadku jeśli 
Klient w następstwie połączenia, wymieszania lub zmieszania nabędzie własność 
wyłączną, przenosi on na nas już teraz współwłasność w stosunku wartości towa-
ru zastrzeżonego do pozostałego towaru w momencie połączenia, wymieszania lub 
zmieszania. Przyjmujemy to przeniesienie. Klient ma obowiązek w takich przypad-
kach zabezpieczyć na naszą rzecz nieodpłatnie rzecz stanowiącą naszą własność 
lub współwłasność. Ponadto w odniesieniu do powstałego wyrobu obowiązuje taka 
sama zasada, jak w stosunku do towaru dostarczonego przez nas z zastrzeżeniem 
własności.
8. Zobowiązujemy się do zwolnienia na żądanie Klienta przysługujących nam za-
bezpieczeń o tyle, o ile możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń 
przewyższa o więcej niż 10% wartość zabezpieczanych należności lub też jeśli prze-
kracza sumę nominalną o więcej niż 50%; wybór zwalnianych zabezpieczeń leży w 
naszej gestii. 

Art. 9 Miejsce wykonania zobowiązania, prawo stosowane, właściwość miejscowa sądu
1. Miejscem wykonania zobowiązania w odniesieniu do wszelkich świadczeń z tytułu 
niniejszej umowy jest nasza siedziba firmy. 
2. W odniesieniu do niniejszej umowy stosowane jest prawo Republiki Federalnej 
Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowej sprzedaży towarów, a 
zwłaszcza Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprze-
daży towarów.
3. W przypadku umów z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego, 
podmiotami stanowiącymi publicznoprawny majątek odrębny oraz z cudzoziem-
cami, którzy nie podlegają jurysdykcji krajowej, sądem właściwym miejscowo jest 
wyłącznie sąd w Stuttgarcie. Zastrzegamy sobie jednakże prawo pozwu w sądzie 
właściwymi miejscowo dla siedziby Klienta. 

Art. 10 Próba eksploatacyjna 
W przypadku wyrażenia zgody na warunki próby eksploatacyjnej, która musi być 
udzielona w formie pisemnej, maszynę można wypróbować w eksploatacji tylko je-
den raz przez czas 3 godzin. Koszty dostawy ponosi Klient. Mamy prawo nadzoro-
wać próbę eksploatacyjną za pośrednictwem pracowników zakładu lub innych osób 
upoważnionych. Jeśli urządzenie nie zadowala Klienta, ma on obowiązek poinformo-
wać nas o tym niezwłocznie po użyciu i umożliwić ponowną próbę eksploatacyjną 
w obecności naszego przedstawiciela. Jeśli również wtedy urządzenie nie zadowala 
Klienta, może on zwrócić towar. Ma on w tym przypadku obowiązek przechować 
urządzenie na własny koszt aż do jego odebrania lub też innej dyspozycji. Koszty 
zwrotu ponosi Klient. Wymagane koszty odświeżenia ponosi nasza firma.

Art. 11 Wykorzystanie danych
Mamy prawo wykorzystania danych Klienta do celów reklamowych zgodnie z prze-
pisami ustawowymi. Klient ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wy-
korzystania jego danych do celów reklamowych.

Art. 12 Klauzula salwatoryjna
W przypadku gdyby jedno z postanowień niniejszej umowy miało być lub stać się 
nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień niniejszej umo-
wy.


