
Ogólne Warunki Sprzedaży 

§ 1. [Zastosowanie]

1. Niniejszy dokument -  Ogólne Warunki Sprzedaży, dalej zwany również „OWS”, stanowi

wzorzec  umowny  w  rozumieniu  przepisu  art.  384  kodeksu  cywilnego  i  określa  zasady

zawierania  oraz  realizacji  umów  sprzedaży  towarów  oferowanych  przez  spółkę  

MFT FEDERN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą  

w  Poznaniu  ul.  Romana  Maya  1,  61-371  Poznań,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto

w  Poznaniu,  VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod  numerem  KRS  0000277281,  

NIP 7822389306, REGON 300543145,

 zwaną dalej „Sprzedawcą”.

2. Postanowienia objęte niniejszym OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży

zawieranych ze Sprzedawcą przez kupującego, zwanego dalej „Kupującym”, nabywającego

towar  Sprzedawcy  w  celach  niezwiązanych  bezpośrednio  z  prowadzoną  działalnością

gospodarczą  lub  zawodową (niebędącego  konsumentem w rozumieniu  przepisów kodeksu

cywilnego),  określając  prawa  i  obowiązki  Sprzedawcy  i  Kupującego,  o  ile  z  pisemnej,  

pod rygorem nieważności, umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie wynika inaczej.

3. Niniejszy OWS jest podany do wiadomości Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy

www.mft-federn.com   i  dostępny  dla  Kupującego  w  wersji  elektronicznej,  w  formie

umożliwiającej jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie przez Kupującego.

4. Kupujący poprzez nabycie towaru potwierdzone wystawieniem przed Sprzedawcę faktury VAT

lub paragonu fiskalnego, wyraża zgodę na obowiązywanie i treść niniejszych OWS. 

5. Sprzedawca i Kupujący są w dalszej części OWS zwani są łącznie „Stronami”.

§ 2. [Formy sprzedaży]

1. Kupujący ma możliwość dokonywania zakupu towarów bezpośrednio w oddziałach handlowych

Sprzedawcy lub poprzez złożenie zamówienia telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną.

2. Sprzedawca  nie  odpowiada  za  błędną  lub  niewłaściwą  interpretację  informacji  oraz  danych

technicznych  zawartych  w  katalogach,  prospektach,  stronach  internetowych  oraz  innych



materiałach  reklamowych  otrzymanych  lub  uzyskanych  przez  Kupującego.  W szczególności

informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 3. [ Zawarcie umowy]

1. Zawarcie  umowy sprzedaży  następuje  z  chwilą  potwierdzenia  przez  Sprzedawcę złożonego

przez Kupującego zamówienia. 

2. Potwierdzenia  zamówienia  Sprzedawca  może  dokonać  w  formie  ustnej  przy  zamówieniu

bezpośrednio  w  oddziale  handlowym  Sprzedawcy,  telefonicznej,  mailowej  lub  faksem,

odpowiednio do formy składania zamówienia, wskazując na istotne warunki umowy, to jest  

w  szczególności:  asortyment  towarów,  ilość,  cenę,  termin  płatności,  sposób  i  miejsce

dostawy/odbioru towarów. 

3. W  braku  potwierdzenia  przez  Sprzedawcę  zamówienia  złożonego  przez  Kupującego,

 do zawarcia umowy dochodzi  także wtedy, gdy pomimo braku potwierdzenia zamówienia,

Sprzedawca przystąpił do realizacji zamówienia.

§ 4.  [Cena i warunki płatności]

1. Podstawą  do  ustalenia  wartości  sprzedawanych  towarów  jest  aktualny  cennik  Sprzedawcy.

Ewentualne  zmiany  cen  oraz  inne  uzgodnienia  związane  z  logistyką  dostaw  wymagają

odrębnych  ustaleń  pomiędzy  Sprzedawcą  a  Kupującym.  Cena  podana  przez  Sprzedawcę

obejmuje  cenę  towaru  bez  jakichkolwiek  innych  świadczeń,  chyba  że  strony  wyraźnie

postanowią inaczej.

2. Wszelkie  ceny  podawane  przez  Strony  we  wzajemnych  kontaktach,  w  tym  w  związku  ze

składaniem i potwierdzaniem zamówień są cenami netto, chyba, że co innego wyraźnie wynika 

z uzgodnień pomiędzy Stronami.

3. Kupujący  uiszcza  cenę  za  zakupiony  towar  w  chwili  jego  zakupu  chyba,  że  Strony  inaczej

postanowią. 

4. Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej

lub faxem lub mailem o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby, zmianie nazwy lub formy

prawnej, zmianie danych osób upoważnionych do odbioru towaru lub faktury,  istotnej  zmianie



majątkowej   wpływającej   na  jakość  zabezpieczeń  ustanowionych  dla  Sprzedawcy,  składu

właścicieli/wspólników/akcjonariuszy  istotnie  wpływającego  na  wypłacalność  Kupującego,

zaistnieniu  przesłanek  wszczęcia  postępowania  upadłościowego  oraz  o  ich  faktycznym

wszczęciu.  Kupujący  ponosi  skutki  niepoinformowania  Sprzedawcy  lub  nieterminowego

przekazania wspomnianych informacji.

5. Wystawiona  przez  Sprzedawcę  faktura  VAT  stanowi  potwierdzenie  umowy,  jaką  zawarł  

z  Kupującym,  o  treści  tożsamej  z  treścią  faktury  VAT.   Wszelkie  niezgodności  pomiędzy

ustaleniami a treścią faktury  VAT, Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po jej

otrzymaniu,  nie  później  niż  w  terminie  3  dni  od  jej  otrzymania,  pod  rygorem  uznania,

 że wystawioną fakturę VAT akceptuje w całości. 

6. Faktura VAT Sprzedawcy jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty. W razie opóźnienia płatności

Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

7. Przekroczenie  przez  Kupującego terminu płatności  wskazanego w fakturze  VAT  lub umowie

uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania sprzedaży kolejnych towarów oraz postawienia w stan

natychmiastowej  wymagalności  wszelkich  udzielonych  kredytów  kupieckich  (odroczonych

terminów  płatności,  prolongat  płatności)  a  także  do  wstrzymania  wypłaty  przyznanych

Kupującemu  pieniężnych  rabatów  czy  realizacji  innych  świadczeń  wzajemnych.  Ponadto

Sprzedawca jest uprawniony do wszczęcia procedury windykacyjnej celem uzyskania zaległej

zapłaty,  których kosztami zostanie obciążony Kupujący.  Niezależnie od powyższego,  w razie

opóźnienia w zapłacie, Kupujący zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

8. Przez  chwilę  zapłaty  uznaje  się  chwilę  wpływu środków pieniężnych na  rachunek bankowy

Sprzedawcy  lub  chwilę  wpłacenia  gotówki  do  kasy  potwierdzonego  dokumentem kasowym

Sprzedawcy.

§ 5. [Warunki dostawy towaru]

1. Warunki i termin dostawy są indywidualnie ustalane z Kupującym przed przyjęciem zamówienia

do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi konieczny element realizacji zamówienia Kupującego.

2. Ryzyko  przypadkowej  utraty  lub  uszkodzenia  towaru  przechodzi  na  Kupującego  w  chwili

przekazania  towaru  osobie  upoważnionej  do  odbioru  towaru  przez  Kupującego,  w  tym

spedytorowi lub przewoźnikowi. Dokonanie czynności przeładunkowych obciąża Kupującego.



Za  prawidłowe  załadowanie  towaru  z  magazynu  Sprzedawcy,  w  przypadku  dostawy

realizowanej  środkami  transportu  Kupującego  lub  osób  przez  niego  wskazanych,  ponosi

odpowiedzialność Kupujący.

3. Koszty transportu towaru objętego zamówieniem do miejsca odbioru towaru i ryzyko związane

z transportem obciążają Kupującego, o ile Strony nie uzgodniły inaczej. W przypadku braku

odbioru towaru, Sprzedawca obciąża Kupującego także kosztami transportu towaru do miejsca

jego składowania na koszt i ryzyko Kupującego.

4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie, a w braku uzgodnienia

takiego terminu, niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w terminie 1 (słownie:  jeden) dnia po

powiadomieniu go przez Sprzedawcę o postawieniu towaru do odbioru.

5. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru z magazynu Sprzedawcy, o czas dłuższy niż

 2  (słownie:  dwa)  dni  albo  nie  dokonał  w uzgodnionym terminie  odbioru  towaru  w  innym

uzgodnionym miejscu, Sprzedawca uprawniony jest, na koszt i ryzyko Kupującego, do oddania

towaru na przechowanie albo do przechowywania towaru we własnym magazynie. Sprzedawca

może również odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni

od dnia, w którym Kupujący winien był odebrać towar. Sprzedawca może również w przypadku

braku odbioru przez Kupującego towaru w uzgodnionym terminie dokonać sprzedaży towaru

innemu  klientowi.  Koszty  przechowania  nieodebranego  towaru  wynoszą  za  każdy  dzień

przechowania - równowartość w złotych polskich kwoty 20,00 (słownie: dwadzieścia 00/100)

euro,  liczonej  według  średniego  kursu  w  okresie  przechowania,  według  kursów  walut

ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

6. Opóźnienie Sprzedawcy z dostawą towaru nieprzekraczające 14 (słownie: czternaście) dni nie

stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie ustalonego czasu dostawy wydanych

 z  jego  magazynu  towarów  wynikające  z  przyczyn  od  niego niezależnych,  na  przykład

 z  nieterminowej  dostawy  przez  dostawców  Sprzedawcy,  zdarzeń  siły  wyższej,

nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Sprzedawcy.

8. Odstąpienie  Kupującego  od  odbioru  zamówionego  towaru  (odstąpienie  od  umowy),  

po rozpoczęciu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, nastąpić może jedynie pod warunkiem



pisemnej,  pod  rygorem  nieważności,  zgody  Sprzedawcy  w  tym  zakresie.  W  przypadku

odstąpienia  przez  Kupującego  od  odbioru  zamówienia,  za  zgodą  Sprzedawcy,  Kupujący

zobowiązany  jest  do  pokrycia  kosztów  Sprzedawcy  związanych  z  podjętymi  w  celu

zrealizowania przedmiotu zamówienia działaniami.

§ 6. [Zastrzeżenie prawa własności]

1. Kupujący  staje  się  właścicielem  towaru  w  momencie  całkowitej  zapłaty  za  ten  towar

 (zastrzeżenie  własności  rzeczy  sprzedanej  -  art.  589  kodeksu  cywilnego,  chyba,  że  Strony

dokonają  odmiennych  ustaleń  w  tym  przedmiocie.  Odmienne  ustalenia  wymagają  formy

pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Kupujący  do  czasu  całkowitej  spłaty  należności  za  zakupiony  towar  ponosi  względem

Sprzedawcy odpowiedzialności  za  jego  ilość  i  jakość.  W przypadku  zaistnienia  jakiejkolwiek

szkody Kupujący obowiązany będzie do jej wyrównania, na zasadach ogólnych. 

3. Przez całkowitą zapłatę za towar należy rozumieć przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych

pokrywających  w  szczególności  cenę  sprzedaży,  transportu  oraz  ewentualnie  dodatkowych

kosztów, które zapewnią Sprzedawcy możliwość swobodnego dysponowania tymi środkami.

§ 7. [Zwrot towaru]

1. Strony dopuszczają  możliwość  zwrotu  lub  wymiany towaru  bez  wskazania  przyczyny przez

Kupującego, wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od

dnia sprzedaży, o ile towar nie jest uszkodzony, nie nosi śladów używania, a jego opakowanie

jest nienaruszone.

2. Strony wyłączają możliwość zwracania lub wymiany bez podania przyczyny towarów, w które

wbudowane są obwody elektryczne lub elektroniczne.

§ 8. 

[Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu

rękojmi za wady towarów oraz z tytułu

niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy]



1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują w sposób wyczerpujący uprawnienia Kupującego

wynikające z niezgodności towaru z umową sprzedaży (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej)

oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Uprawnienia Kupującego wynikające z rękojmi trwają przez okres dwunastu miesięcy od dnia

sprzedaży towaru. 

3. Kupujący  zobowiązany  jest  przy  odbiorze  towaru  dokonać  weryfikacji  zgodności  ilości

wydawanego towaru z zamówieniem oraz zbadać, czy towar nie jest uszkodzony w sposób

mechaniczny. Wszelkie wady polegające na niezgodności ilości towaru z zamówieniem oraz

uszkodzenia  mechaniczne  Kupujący  zobowiązany  jest  zgłosić  niezwłocznie  po  dokonaniu

wyładunku towaru, tj. w chwili potwierdzenia odbioru towaru, w następujący sposób:

a) w przypadku, gdy miejsce odbioru towaru objętego zamówieniem położone

jest w Polsce - w protokole wydanym osobie, która w imieniu Sprzedawcy

towar dostarczyła lub na liście przewozowym,

b) w przypadku, gdy miejsce odbioru towaru objętego zamówieniem położone

jest poza Polską - poprzez dokonanie stosownej adnotacji na liście CRM,

c) w przypadku odbioru własnego w magazynie Sprzedawcy - na dokumencie

WZ.

4. Niedopełnienie lub nieterminowe dopełnienie przez Kupującego któregokolwiek z obowiązków, 

o których mowa w ust. 3 powyżej, powoduje łącznie:

a) utratę  przez  Kupującego  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  Sprzedawcy  za  wady

towaru objętego zamówieniem w zakresie ilości towaru a także w zakresie

uszkodzeń mechanicznych towaru objętego zamówieniem,

b) zwolnienie  Sprzedawcy  z  odpowiedzialności  odszkodowawczej  za

niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy w zakresie  ilości  towaru

objętego zamówieniem oraz w zakresie jego uszkodzeń mechanicznych, które

można było stwierdzić w toku badania, o jakim mowa w ust. 3 powyżej, za

wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.

5. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedem) dni od

dnia  odbioru  towaru  objętego  zamówieniem,  dokonać  zbadania  zgodności  towaru  objętego



zamówieniem  z  umową  w  zakresie  nieobjętym  postanowieniami  ust.  3  powyżej  i  zgłosić

Sprzedawcy na piśmie, pod rygorem nieważności, wszelkie wady. 

6. Niedopełnienie lub nieterminowe dopełnienie przez Kupującego, któregokolwiek z obowiązków,

o których mowa w pkt 5 powyżej, powoduje łącznie:

a) utratę  przez  Kupującego  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  Sprzedawcy  za  wady

towaru objętego zamówieniem,

b) zwolnienie  Sprzedawcy  z  odpowiedzialności  odszkodowawczej  za

niewykonanie lub nienależyte  wykonanie  umowy w odniesieniu do towaru

objętego  zamówieniem,  za  wyjątkiem  odpowiedzialności  za  szkodę

wyrządzoną umyślnie.

7. Sprzedawca,  w przypadku  zgłoszenia  przez  Kupującego wad towaru,  uzgodni  z  Kupującym

termin i  miejsce  oględzin  towaru,  co  do  którego Kupujący zgłosił  wady.  W przypadku gdy

uzgodniony sposób dokonania oględzin wymaga transportu towaru,  koszty transportu ponosi

Kupujący.

8. Sprzedawca, w przypadku niezasadnego zgłoszenia wad towarów, jest uprawniony do żądania

od  Kupującego  zapłaty  wszelkich  poniesionych  przez  Sprzedawcę  kosztów  związanych  z

badaniem towaru celem weryfikacji  istnienia  wad oraz zwrotu innych kosztów poniesionych

przez Sprzedawcę w związku ze zgłoszoną reklamacją .

9. W przypadku, gdy zgłoszenie wad towaru będzie zasadne, Sprzedawca może według własnego

uznania: wymienić towar na wolny od wad w rozsądnym terminie, nie dłuższym niż 45 dni,

naprawić towar albo zwrócić Sprzedawcy zapłaconą cenę. Kupujący w żadnym przypadku nie

jest uprawniony do odstąpienia od umowy ani do żądania obniżenia ceny.

10. Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej

Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu ogranicza się do strat rzeczywistych

poniesionych  przez  Kupującego,  z  wyłączeniem  utraconych  korzyści.  Jednakże  w  żadnym

przypadku  odpowiedzialność  Sprzedawcy  z  tytułu  strat  rzeczywistych  poniesionych  przez

Kupującego nie może przekroczyć ceny sprzedaży netto wadliwego towaru, uwidocznionej na

fakturze VAT.

11.  Rękojmią nie są objęte towary, o których wadliwości Kupujący wiedział w chwili zawarcia

umowy ani towary sprzedawane w ramach wyprzedaży.  Towar wadliwy Sprzedawca oznacza



 w treści  faktury  VAT  oznaczeniem graficznym # natomiast  towar  sprzedawany w ramach

wyprzedaży oznaczany jest określeniem „wyprzedaż”.

12.  Do zgłoszenia reklamacji powinny zostać załączone niezbędne dokumenty umożliwiające

rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. W  razie  otrzymania  zgłoszenia reklamacyjnego

Sprzedawca może zgłosić 

się do Kupującego z żądaniem uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.  

W takim wypadku  do czasu   uzupełnienia   wymaganych   danych   wszelkie   działania

Sprzedawcy    związane  z  reklamacją  mogą  zostać  wstrzymane  a  jakiekolwiek  terminy

obowiązujące  Sprzedawcę  ulegają  zawieszeniu  i  biegną  dalej  dopiero  po  uzupełnieniu

wymaganych danych.

13. Za  informacje  niezbędne  do  rozpatrzenia  reklamacji  uważa  się  w  szczególności:  żądanie

Kupującego; numer dokumentu zakupu wadliwego towaru; datę wystąpienia usterki i jej opis;

datę  montażu  i  demontażu  towaru;  dane  pojazdu,  w  którym  wadliwy  towar  został

zamontowany, a w szczególności marka, model, rocznik, numer VIN, przebieg w momencie

montażu  

i w momencie wystąpienia usterki.

14.W razie wskazania przez Kupującego swojego adresu poczty elektronicznej, Sprzedawca może

przekazywać wszelkie informacje dotyczące reklamacji na ten adres, na co Kupujący wyraża

zgodę.

15. Sprzedawca nie  ponosi  odpowiedzialności  za  czas  rozpatrzenia  reklamacji  w zakresie,  w

jakim jest  to  uzależnione  od  przekazania  informacji  od  jakiegokolwiek  podmiotu   którego

informacje  są  niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności producenta lub innego

podmiotu od którego Sprzedawca nabywa towar (importera itp.).

16.W  celu  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  Kupujący  zobowiązany  jest  przesłać

kwestionowany towar  na swój koszt i ryzyko, jeżeli Sprzedawca zgłosi taką potrzebę. Oddając

towar w celu rozpatrzenia roszczeń z tytułu rękojmi, Kupujący wyraża zgodę na ingerencję  

w powierzony towar w zakresie, w jakim okaże się to niezbędne dla zdiagnozowania wady lub

jej  przyczyny,  w tym także na ingerencję niszczącą/demontującą  towar.  Kupujący zrzeka się

jednocześnie wszelkich roszczeń wynikłych z ingerencji w zareklamowany towar,  a w razie

ingerencji niszczącej, wyraża zgodę na odbiór towaru w częściach.



17.W przypadku częściowego uznania reklamacji i przyjęcia zwrotu części towarów, Sprzedawca

uprawniony  jest  do  potrącenia  z  kwoty  podlegającej  zwrotowi  Kupującemu  kwoty

odpowiadającej wartości towarów zatrzymanych, a niezapłaconych przez Kupującego. 

18.W przypadku, w którym w wyniku negatywnego rozpoznania reklamacji Sprzedawca zwraca

Kupującemu  zareklamowany  towar,  Kupujący  zobowiązany  jest  odebrać  towar  w  terminie

wskazanym przez Sprzedawcę,  nie  dłuższym niż 30 dni.  Przekroczenie tego terminu będzie

poczytywane za wyrażenie przez Kupującego zgody na likwidację przedmiotu reklamacji przez

Sprzedawcę bez odszkodowania,  z  obowiązkiem  uregulowania  na  niego  przez  Kupującego

należnej Sprzedawcy ceny, w przypadku braku jej uprzedniego uiszczenia.

19.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani za inne szkody pośrednie,

dodatkowe np. koszty montażu czy wymiany towaru, czy też  za  szkody  na osobie  lub  mieniu

spowodowane  przez  dostarczony  towar,  które  nastąpiły  po  wydaniu  towaru  Kupującemu

 z magazynu Sprzedawcy.

§ 9. [Ochrona danych osobowych]

1. Wszystkie dane osobowe przesyłane przez Kupującego do Sprzedawcy są chronione zgodnie z

RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE). 

2. Kupujący  oświadcza,  że  ma  pełne  prawo  administrowania  przekazywanymi  Sprzedawcy

danymi osobowymi osób trzecich oraz posiada zgody tych osób na przekazanie ich danych

Sprzedawcy. 

3. Kupujący i  osoby działające w jego imieniu podają swoje dane osobowe dobrowolnie przy

zawieraniu  umów  sprzedaży  lub  składaniu  żądań  reklamacyjnych  oraz  mają  pełne  prawo

wglądu,  poprawienia  lub  żądania  zaprzestania  przetwarzania  swoich  danych  osobowych

przechowywanych przez Sprzedawcę. 

4. Zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Sprzedawcę  jako  administratora  danych

osobowych  Kupujący  i  osoby  działające  w  jego  imieniu  wyrażają  w  sposób  dorozumiany

poprzez  złożenie  Sprzedawcy zamówienia.  Po  realizacji   zamówienia   dane   mogą  zostać

usunięte   na  wyraźne,  pisemne  żądanie  Kupującego,   wysłane   na  adres  Sprzedawcy.  



W przypadku gdy Kupujący lub żadna z osób działających w jego imieniu nie zażąda usunięcia

danych, będą  one  przechowywane przez Sprzedawcę z zachowaniem  wszelkich  wymaganych

norm  poufności  do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub otrzymania przez Sprzedawcę

dyspozycji ich usunięcia.

§ 10. [Postanowienia końcowe]

1. OWS wchodzą w życie z dniem 1stycznia 2016 roku i znajdują zastosowania do wszelkich

umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę od tego dnia, chyba że co innego wynika z

pisemnych, pod rygorem nieważności, uzgodnień Stron lub przepisów prawa.

2. Sprzedawca jest  uprawniony do jednostronnej  modyfikacji  postanowień  niniejszych OWS.

Wszelkie zmiany OWS wchodzą w życie z dniem zamieszczenia tekstu jednolitego OWS (po

zmianach)  na  stronie  internetowej  Sprzedawcy  pod  adresem www.mft-federn.com Zmiany

OWS nie mają zastosowania do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejściem w życie

zmian.

3. Nieważność  lub  bezskuteczność  jakiegokolwiek  postanowienia  OWS,  w  szczególności

wynikająca ze zmian obowiązującego prawa, nie ma wpływu na ważność pozostałych zapisów

OWS, niedotkniętych przedmiotowymi wadami, które wiążą w pozostałym zakresie w całości

Strony.  W takim przypadku  postanowienia  nieważne  lub  bezskuteczne  zostaną  zastąpione

postanowieniami najbardziej  zbliżonymi do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego,

wprowadzonymi przez Sprzedawcę w miejsce zapisów nieważnych lub bezskutecznych bądź

zostaną zastąpione odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Strony oświadczają, iż będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych

w związku z wykonywaniem umów, do których zastosowanie znajdują OWS. W przypadku

niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy

powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy według obowiązujących przepisów

prawa polskiego.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszymi  postanowieniami  OWS  mają  zastosowanie

 w przypadku zarówno sprzedaży krajowej jak i zagranicznej, odpowiednie przepisy polskiego

Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  08  marca  2013  roku  o  terminach  zapłaty

 w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 r. poz. 403).

6. Sprzedawca  oświadcza,  iż  w  przypadku  posługiwania  się  przez  Kupującego  własnym

wzorcem umownym, w postaci na przykład ogólnych warunków zakupów, nie wyraża zgody

na  zawarcie  umowy  sprzedaży  ograniczonej  do  postanowień  niesprzecznych  wzorca

http://www.mft-federn.com/


umownego  Sprzedawcy  i  Kupującego  (wyłączenie  stosowania  art.  3854 §  1  kodeksu

cywilnego). Sprzedawca nie wyraża zgody na obowiązywanie zapisów wzorców umownych

Kupującego poza tymi, które uzna pisemnie w sposób wyraźny. Wszelkie umowy sprzedaży,

zawarte przez Sprzedawcę, podlegające zapisom niniejszego OWS,  w sytuacji wystąpienia tak

zwanego  konfliktu  formularzy  Sprzedawcy  i  Kupującego,  zostają  zawarte  wyłącznie  na

warunkach  wynikających  z  niniejszego  OWS,  z  wyłączeniem zapisów wzorca  umownego

stosowanego przez Kupującego, na co Kupujący składając zamówienie, wyraża zgodę. 
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