Ogólne Warunki Handlowe Hectronic Polska Sp. z o.o.
1. Postanowienia ogólne, zakres obowiązywania
a. Nasze ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich naszych rodzajów umów.
b. Nie uznajemy warunków zleceniodawcy, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych ogólnych warunków handlowych chyba, że wyraźnie
wyrazilibyśmy zgodę na piśmie na ich obowiązywanie.
c. Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują również wtedy, jeżeli bez zastrzeżeń zrealizowaliśmy dostawę wiedząc o ogólnych warunkach
handlowych zleceniodawcy, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych.
d. Wszystkie ustalenia dokonane między nami i zleceniodawcą w celu wykonania umowy, należy na piśmie dołączyć do umowy. Zmiana
warunku zachowania formy pisemnej wymaga formy pisemnej.
e. Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują również przy wszystkich transakcjach ze zleceniodawcą w przyszłości.
2. Przyjmowanie zleceń, prawo odstąpienia od umowy.
a. Zamówienie kwalifikujemy jako oświadczenie o przyjęciu oferty zgodnie z Art.70§1 kodeksu cywilnego.
Zamówienie możemy przyjąć do realizacji w ciągu ośmiu tygodni.
b. Jeżeli nasza dostawa zależy od możliwości zaopatrzenia się w dany towar przez kooperanta, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy
bez powstania roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu dla zleceniodawcy, jeżeli zaopatrzenie w dany towar przez kooperanta nie nastąpiło
pomimo zawarcia z nim we właściwym czasie pokrywającej się transakcji i podjęcia wszystkich możliwych wysiłków celem umożliwienia
dostawy. Nie znajduje to zastosowania, jeżeli wykonanie dostawy uzależnione od możliwości zaopatrzeniowych nie doszło do skutku na
skutek okoliczności, za które my odpowiadamy.
c. Jeżeli zleceniodawca poda nieprawdziwe dane o faktach warunkujących jego wiarygodność kredytową, które zagrażają naszym roszczeniom
z tytułu świadczenia wzajemnego, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub odszkodowania z powodu niewykonania zobowiązania.
W przypadku wstrzymania płatności, wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub innego istotnego pogorszenia sytuacji
majątkowej jesteśmy uprawnieni do żądania przedpłat od zleceniodawcy.
d. Jeżeli odnośnie przedmiotu dostawy podamy dane dotyczące wydajności i czasu przetwarzania lub będą one stanowić podstawę umowy, to
dane te odnoszą się wyłącznie do naszych produktów, stanowiących przedmiot umowy, bez uwzględnienia czasu przetwarzania i innych
skutków dla urządzeń pracujących w powiązaniu z tymi produktami.
e. Rysunki, nagrania lub dane dotyczące wagi, wymiarów i wydajności w ofertach
i dokumentach ofertowych mogą zawierać odchylenia zwyczajowo przyjęte w praktyce handlowej.
f. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawo autorskie w odniesieniu do rysunków, rysunków technicznych, kalkulacji, innych dokumentów,
danych i nośników danych; nie wolno ich udostępniać osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności takich dokumentów na piśmie, które
wyraźnie oznaczone są jako poufne; przed ich przekazaniem osobom trzecim zleceniodawca musi na to otrzymać naszą wyraźną zgodę na
piśmie. Na żądanie należy nam zwrócić powyższe dokumenty.
3. Ceny, warunki zapłaty
a. Zaoferowana cena obowiązuje loco magazyn Hectronic Częstochowa. Cena odnosi się do kwoty końcowej faktury i obejmuje koszty
materiału, energii i wynagrodzenia w chwili zamówienia. Jeżeli dostawa zamówionego przedmiotu na życzenie zleceniodawcy nastąpi po
zawarciu umowy w okresie dłuższym niż cztery miesiące, to w przypadku, gdyby w tym okresie te koszty uległy zmianie, cena zostanie
dostosowana procentowo.
b. Ceny obowiązują zawsze tylko w odniesieniu do konkretnego zlecenia, a więc ani nie działają wstecz ani nie odnoszą się do przyszłości.
c. Koszty wysyłki ponosi zleceniodawca. Koszty zainstalowania urządzeń zostaną zafakturowane zleceniodawcy według naszych stawek za
usługi.
d. Nasze ceny nie zawierają podatku VAT w ustawowej wysokości; zostanie on osobno wykazany w rachunku w ustawowej wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
e. Nasze faktury są płatne w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia rachunku.
f. Jeżeli zleceniodawca opóźnia się z zapłatą, to jesteśmy uprawnieni każdorazowo w odniesieniu do nie zapłaconej kwoty końcowej faktury
żądać odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. Jeżeli szkoda z tytułu odsetek byłaby wyższa, to będziemy jej dochodzić. Zleceniodawca
jest jednak uprawniony do udowodnienia nam, że na skutek zwłoki w płatności nie powstała u nas żadna szkoda lub powstała szkoda
znacznie mniejsza.
g. Płatności czekiem lub wekslem w celu zapłaty naszych należności wymagają wyrażenia przez nas zgody. Koszty bankowe, opłaty za
dyskonto i związane z wekslami oraz pozostałe koszty z doliczeniem podatku obrotowego ponosi zawsze zleceniodawca. Jeżeli okaże się, że
weksel nie nadaje się do dyskonta, lub nie zostanie zrealizowany, w ciągu 8 dni po wezwaniu zleceniodawcy należy zapłacić fakturę.
h. Zleceniodawca ma prawo do kompensaty lub do zatrzymania tylko wtedy, kiedy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone,
są bezsprzeczne i przez nas uznane.
4. Termin dostawy
a. Jeżeli uzgodniono termin dostawy, to rozpoczyna się on w dniu naszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, ale nie przed całkowitym
wyjaśnieniem technicznych aspektów wykonania przedmiotów umowy. W przypadku nieotrzymania w stosownym czasie wszelkich
dokumentów, które dostarcza zleceniodawca oraz złożenia oświadczeń lub w przypadku niedotrzymania różnych innych zobowiązań przez
zleceniodawcę, termin dostawy przedłuża się odpowiednio.
Zapis ten odnosi się odpowiednio do terminów instalacji.
Jednak termin instalacji rozpoczyna swój bieg najwcześniej, jeżeli komponenty, które dostarcza zleceniodawca, zostały należycie
zainstalowane i jeżeli generalnie zapewnione zostały warunki według uzgodnienia, stworzone bezusterkowo przez zamawiającego na jego
koszt.
b. Dostawa przedmiotu umowy następuje w czasie określonym w umowie kupna – sprzedaży do wskazanego tam miejsca odbioru. Termin
dostawy jest dotrzymany, jeżeli do jego upływu zapewnione zostaną warunki powodujące przeniesienie ryzyka.
c. Dotrzymanie naszych zobowiązań wynikających z dostawy uwarunkowane jest terminowym i należytym wykonaniem zobowiązań przez
zleceniodawcę, a dotyczy to w szczególności wszelkich udostępnień.
d. Jeżeli z powodów, za które ponosimy sami odpowiedzialność, dostawa zostanie opóźniona, to zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy,
jeżeli bezskutecznie wyznaczył nam pod rygorem nieodebrania stosowny dodatkowy termin. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu
niewykonania dostawy w wysokości przewidywalnej szkody przysługują zleceniodawcy tylko wtedy, jeżeli zwłoka jest umyślna lub wynika z
rażącego niedbalstwa; poza tym odpowiedzialność z tytułu szkody ogranicza się do szkody typowej i przewidywalnej.
e. Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują o ile uzgodniono handlową transakcję terminową.
f. Jeżeli zleceniodawca zwleka z odbiorem dostawy lub narusza inne obowiązki związane ze współdziałaniem, to mamy prawo żądać
wyrównania powstałej u nas szkody bezpośredniej i pośredniej, włącznie z różnymi zwiększonymi nakładami. W tym przypadku na
zleceniodawcę w czasie, w którym następuje zwłoka w odbiorze, przechodzi również ryzyko losowego zaginięcia lub losowego pogorszenia
przedmiotu sprzedaży.
g. Jeżeli dostawę warunkuje możliwość zaopatrzenia się w dany towar nie popadamy w zwłokę dopóki nasze opóźnienie uzależnione jest od
opóźnionej dostawy kooperanta chyba, że opóźnienie w zaopatrzeniu w dany towar wynika z powodów, za które jesteśmy odpowiedzialni. W
wymienionym na końcu przypadku zleceniodawca jest jednak uprawniony do odstąpienia od umowy.
h. Dopuszcza się dostawy częściowe chyba, że ze względu na wyraźnie uzgodnione w umowie przeznaczenie użytkowe przedmiotu dostaw są
one nie do zaakceptowania przez zleceniodawcę. Na dostawy częściowe zostaną wystawione osobne faktury, które należy uregulować
zgodnie z par. 3 niniejszych warunków.
i. Jeżeli okoliczności, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, utrudniają, opóźniają lub uniemożliwiają wykonanie przyjętych przez nas zleceń, to
mamy prawo przedłużyć termin dostawy lub dostawy końcowej o czas trwania przeszkody lub odstąpić całkowicie lub częściowo od umowy.
W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności np. za interwencje urzędów, zakłócenia w zakładzie, strajki, zamknięcie zakładu i
zwolnienie pracowników, uwarunkowane politycznie lub gospodarczo zakłócenia w pracy, brak potrzebnych surowców i materiałów,
opóźnienia w transporcie spowodowane zakłóceniami w ruchu ulicznym i nieuniknionymi zdarzeniami, zaistniałymi u naszych kooperantów
lub w zakładach obcych, od których zależy utrzymanie naszego zakładu. W ważnych przypadkach niezwłocznie poinformujemy
zleceniodawcę na początku i na końcu wystąpienia takich przeszkód.
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Jeżeli z powodu takich okoliczności zrealizowanie naszych usług stanie się niemożliwe, to jesteśmy zwolnieni ze stosownego zobowiązania
oraz ze wszystkich pozostałych zobowiązań z tym związanych.
5. Przeniesienie ryzyka – wysyłka
a. Jeżeli z potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie wynika nic innego, ustalona została dostawa loco zakład - a więc z naszego magazynu.
Ryzyko losowego zaginięcia lub pogorszenia stanu towaru wraz z jego przekazaniem przechodzi na przedsiębiorstwo transportowe lub na
wyznaczone osoby odpowiedzialne za realizację przesyłki. Przeniesienie ryzyka następuje już w dniu gotowości do wysyłki, jeżeli wysyłka
opóźnia się z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Dotyczy to również wysyłek częściowych lub dalszych usług,
które oprócz wysyłki przyjęliśmy do realizacji (np. instalację). Koszty dodatkowe przesyłek ekspresowych, pośpiesznych realizowanych na
życzenie zleceniodawcy koleją lub pocztą ponosi zleceniodawca.
b. Jeżeli nie zostaną dokonane szczególne ustalenia odnośnie rodzaju wysyłki, to wysyłka przedmiotów dostawy odbywa się w sposób, który
wydaje nam się najkorzystniejszy, ale bez gwarancji transportu najbezpieczniejszego, najkorzystniejszego i najszybszego.
c. Jeżeli przedmiot dostawy ma być dostarczony do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (UE) to zleceniodawca jest zobowiązany do
podania nam przed realizacją wysyłki nr identyfikacyjnego do celów podatku VAT, pod którym należy zrealizować dostawę oraz rodzaju
działalności zarobkowej. To samo obowiązuje odpowiednio przy włączeniu dalszych państw w ramach przepisów stosownych do niniejszej
regulacji.
d. Na życzenie zleceniodawcy dostawa zostanie objęta ubezpieczeniem na czas transportu. Powstałe w związku z tym koszty ponosi
zleceniodawca. W przypadku szkody, roszczenia z tytułu ubezpieczenia zostaną scedowane na zleceniodawcę pod warunkiem, że wywiązał
się ze świadczeń umownych i zwrócił nam składkę ubezpieczeniową.
6. Odstąpienie od umowy przez Hectronic Polska Sp. z o.o.
a. Jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności prowadzące nie tylko do tymczasowej znacznej
zmiany należnego świadczenia wynikającego z umowy, to umowę należy odpowiednio przystosować do pierwotnego celu z uwzględnieniem
interesu obu stron. Jeżeli poprzez przystosowanie umowy cel umowy nie zostanie osiągnięty, to mamy prawo do całkowitego lub
częściowego odstąpienia od umowy.
Jeżeli postanowimy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, to możliwie najwcześniej musimy poinformować o tym zleceniodawcę.
Nasza odpowiedzialność odnośnie roszczeń odszkodowawczych zleceniodawcy w związku z przystosowaniem kontraktu lub odstąpieniem
przez nas od kontraktu zgodnie z powyższą regulacją wynika z punktu 8.
b. Jeżeli wysyłka przedmiotów dostawy opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest zleceniodawca lub zleceniodawca
bezprawnie nie odbiera przedmiotu dostawy, to mamy prawo odstąpić od umowy po upływie dodatkowego 14 –dniowego bezskutecznego
terminu. W przypadku prawa odstąpienia od umowy, możemy żądać od zleceniodawcy zwrotu kosztów powstałych u nas z tytułu
składowania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu jesteśmy również uprawnieni do innego rozporządzenia przedmiotem
dostawy, zamiast odstąpienia od umowy, oraz do zrealizowania dostawy dla zleceniodawcy w odpowiednio wydłużonym terminie
dodatkowym. Nie wyklucza to dochodzenia odsetek za zwłokę.
7. Rękojmia za wady
Za wady fizyczne rzeczy i prawne ponosimy odpowiedzialność wyłącznie według następujących regulacji:
a. Prawa zleceniodawcy wynikające z gwarancji zakładają, że właściwie wypełnił on zgodnie należne zobowiązania dotyczące reklamacji oraz
przeprowadzenia kontroli. Dlatego zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich dostarczonych części niezwłocznie po
otrzymaniu towaru pod kątem kompletności, prawidłowości i ewentualnych wad oraz do niezwłocznego zgłoszenia i dokładnego określenia
wszelkich reklamacji na piśmie najpóźniej w ciągu tygodnia kalendarzowego po otrzymaniu towaru.
b. Jeżeli przedmiot sprzedaży posiada wadę, za którą jesteśmy odpowiedzialni, to mamy prawo do usunięcia wady według własnego wyboru lub
do dostawy zastępczej. Odnosi się to również do przypadku niedotrzymania przyrzeczenia odnośnie właściwości rzeczy. Zleceniodawca na
nasze życzenie zobowiązany jest umożliwić nam sprawdzenie oraz usunięcie reklamacji poprzez przesłanie nam zakwestionowanego
przedmiotu dostawy, względnie umożliwić nam wykonanie dostawy zastępczej.
c. Jeżeli nie wyrażamy gotowości lub nie jesteśmy w stanie usunąć wad lub zrealizować dostawy zastępczej, albo przeciąga się ona ponad
stosowne terminy z powodów, które leżą po naszej stronie, lub gdy usunięcie wad względnie dostawa zastępcza kończą się niepowodzeniem
pomimo dwukrotnej próby, na co należy nam przyznać odpowiedni czas i sposobność, to zleceniodawca według własnego wyboru ma prawo
odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny sprzedaży.
d. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie powstały na przedmiocie dostawy; a w szczególności nie odpowiadamy za utracony
zysk lub pozostałe szkody majątkowe zleceniodawcy.
e. Powyższa klauzula ograniczająca odpowiedzialność (ust. d) nie ma mocy prawnej, jeżeli przyczyna szkody wynika z umyślności lub rażącego
niedbalstwa.
f. Zastąpione przez nas przedmioty dostawy lub części są naszą własnością. Za wady napraw gwarancyjnych lub ponownie wykonanej usługi
odpowiadamy stosownie do ustalonych tu warunków gwarancji, przynajmniej do czasu upływu okresu gwarancji na usługi pierwotne.
g. Gwarancja z wyłączeniem niżej wymienionych produktów wynosi 12 miesiące od dnia przeniesienia ryzyka zgodnie z par.5. Gwarancja jest
ponadto ograniczona do rekompensaty materiałowej.
Dla następujących produktów gwarancja wynosi 6 miesięcy:
i. Elementy zużywalne. Należą do nich m.in. czytniki kart.
ii. Części zamienne i naprawy
h. Zmiana konstrukcji, wykonania lub zestawienia, dokonana z powodów produkcyjno-technicznych przez producenta przed wysyłką towaru, nie
uprawnia do reklamacji chyba, że z powodu zmiany konstrukcji lub wykonania towary te nie nadają się do użytkowania przez zleceniodawcę.
i. Zleceniodawcy nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji, jeżeli przedmiot dostawy został tak zmieniony przez samego zleceniodawcę lub
osoby trzecie poprzez wbudowanie części obcego pochodzenia, że niemożliwe jest już rozpoznanie przyczyny wady. Roszczenia
zleceniodawcy w przypadku zmiany rzeczy z tytułu gwarancji zostaną przez nas uznane wtedy, jeżeli przyczyna wady nie jest związana jest z
wyżej przytoczonymi zmianami. Gwarancja wygasa również, jeżeli zleceniodawca nie przestrzega przepisów o konserwacji i traktowaniu
przedmiotu dostawy i z tego wynika powstanie wady. To samo obowiązuje, jeżeli wada spowodowana została uszkodzeniem, złym
użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą ze strony zleceniodawcy. W końcu gwarancja wygasa, kiedy wada polega na tym, że zleceniodawca
albo osoba trzecia dokonali manipulacji na przedmiotach dostawy. Gwarancja wygasa również, jeżeli osoba trzecia używa dostarczone przez
nas urządzenia służące do kontroli monet lub pozostałe automaty niezgodnie z prawem lub niezgodnie z przeznaczeniem do sprawdzania
niedopuszczonych środków płatniczych – np. monety w walucie obcej lub fałszywe pieniądze.
j. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do roszczeń gwarancyjnych również wówczas, gdy na elektronicznych elementach przedmiotu dostawy
zostały dokonane naprawy przez samego zleceniodawcę lub przez osoby trzecie i/lub zostały dokonane zmiany poprzez zamontowanie nie
nowych oryginalnych części zamiennych Hectronic.
k. Nie odpowiadamy za koszty, które zleceniodawca ponosi w ramach gwarancji, np. zwrot kosztów z tytułu czasu pracy lub czasu podróży.
8. Odpowiedzialność
a. Roszczenia z tytułu szkody, a w szczególności z powodu zwłoki w dostawie oraz niemożności świadczenia, niewykonania umowy,
pozytywnego naruszenia wierzytelności, umyślnego naruszenia zaufania przy zawieraniu umowy, czynu niedozwolonego oraz z powodu
odstąpienia od umowy zgodnie z par. 6 ust. a są wykluczone, jeżeli szkoda nie wynika z naszego umyślnego lub rażąco niedbałego działania.
W pozostałych przypadkach ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, jeżeli naruszony zostanie obowiązek, którego wypełnienie ma
szczególne znaczenie (obowiązek kardynalny) dla osiągnięcia celu umowy. W tym przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do takich
szkód, z których powstaniem należy się normalnie liczyć w ramach niniejszej umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody całkiem
nietypowe lub nieprzewidywalne.
b. Ust. a nie wyklucza odpowiedzialności za brak właściwości, które zostały wyraźnie przyrzeczone; za szkody, które nie powstały na samym
przedmiocie dostawy, odpowiadamy jedynie wtedy, jeżeli przyrzeczenie miało właśnie na celu zabezpieczenie zleceniodawcy przed takimi
szkodami.
c. Powyższe wykluczenia odpowiedzialności według ust. a i b nie dotyczą roszczeń z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za jakość produktu;
to samo obowiązuje w przypadku naszej początkowej niezdolności lub niemożności z naszej winy.
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d. Za szkody, które powstają w związku z zastosowaniem elektronicznych mediów płatniczych (np. karty chipowe lub magnetyczne), ponosimy
odpowiedzialność o ile przyczyniliśmy się do tego. W szczególności nie odpowiadamy za manipulacje i zmiany w samych elektronicznych
mediach płatniczych lub w automatach, w których stosuje się elektroniczne media płatnicze ( np. automaty do tankowania lub parkingowe).
Nie ponosimy również odpowiedzialności za błędy w przekazie transakcji.
e. Za szkody powstałe w związku z automatami na monety ponosimy odpowiedzialność, jeżeli przyczyna szkody leży po naszej stronie. W
szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za skutki dokonanych przez osoby trzecie manipulacji na tych automatach (jak np.
spowodowane przez osoby trzecie zabrudzenie, nalanie płynów do urządzeń, wrzucenie ciał obcych itd.). Nie odpowiadamy również za
szkody, które wynikają z używania przez osoby trzecie fałszywych pieniędzy lub monet w obcej walucie.
f. Powyższe zawarte w ustępach d i e wykluczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, o ile powstała szkoda wynika z naszego
umyślnego lub rażąco niedbałego działania.
g. O ile nasza odpowiedzialność wykluczona jest lub ograniczona według ogólnych warunków handlowych, to odnosi się to także do osobistej
odpowiedzialności naszych urzędników, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pomocników wykonujących nasze świadczenia.
h. Nasza odpowiedzialność nie jest wykluczona w przypadku zawinionego narażenia życia i zdrowia ludzkiego.
9. Zastrzeżenie własności
a. Przedmioty dostawy włącznie z wszelkimi danymi pozostają naszą własnością (towar zastrzeżony) aż do zaspokojenia należności
wynikających z bieżących relacji handlowych. Odnosi się to w szczególności do każdorazowej zapłaty należności tworzących saldo, które
przysługują nam od zleceniodawcy, niezależnie od tytułu prawnego. Obowiązuje to również wtedy, jeżeli płatności dokonywane są z tytułu
należności szczególnie oznaczonych.
b. Zleceniodawca zobowiązany jest dbać o bezpieczne i właściwe przechowywanie przedmiotów będących naszą własnością lub
współwłasnością i ubezpieczyć je na swój koszt w normalnym zakresie od kradzieży, ognia i innych szkód, o ile takie ubezpieczenie w
przypadku transakcji tego rodzaju jest przyjęte i stosowane.
c. Należności zleceniodawcy wynikające z dalszego zbycia towaru zastrzeżonego są już teraz scedowane na nas. Służą one w tym samym
zakresie do zabezpieczenia jak towar zastrzeżony. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie sprzedany przez zleceniodawcę razem z innymi nie
przez nas dostarczonymi towarami, to cesja należności z tytułu dalszego zbycia dotyczy każdorazowo tylko wartości zbytego towaru
zastrzeżonego, wykazanej przez nas na fakturze. W przypadku zbycia towaru, którego jesteśmy współwłaścicielem, cesja dotyczy należności
w wysokości udziałów we współwłasności. W takim przypadku poprzez płatność dłużnika trzeciego na rzecz zleceniodawcy spłacona zostanie
najpierw część należności, która nie została na nas scedowana.
d. Zleceniodawca ma prawo ściągać należności z tytułu zbycia, aż do odwołania przez nas, które jest możliwe w każdym czasie. Z tego prawa
odwołania zrobimy użytek tylko wtedy, jeżeli będziemy przekonani, ze nasze należności są zagrożone lub zleceniodawca nie wypełni wobec
nas swoich zobowiązań. W takich warunkach mamy również prawo żądać wydania towaru zastrzeżonego. Zleceniodawca oświadcza
niniejszym, że wyraża zgodę, żeby osoba, której powierzono odebranie, mogła w tym celu wejść lub wjechać na teren, na którym znajdują się
przedmioty. Dochodzenie przez nas roszczenia o wydanie rzeczy i zajęcie przedmiotu będącego naszą własnością lub współwłasnością nie
jest traktowane jako odstąpienie od umowy.
e. Zleceniodawca w żadnym przypadku nie jest uprawniony do cesji należności przysługujących ze zbycia towaru zastrzeżonego. Na nasze
żądanie jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować swoich odbiorców o cesji na naszą rzecz – o ile nie uczynimy tego sami - i
udostępnić nam informacje i dokumenty potrzebne do inkasa należności.
f. Przedmiotów dostawy zleceniodawca nie może ani zastawić ani przenieść prawa do ich własności jako zabezpieczenie. W przypadku
zastawienia lub zajęcia lub innego rozporządzania przez osoby trzecie, zleceniodawca musi nas niezwłocznie o tym powiadomić.
g. Jeżeli wartość istniejącego zabezpieczenia przekracza zabezpieczone należności łącznie o więcej niż 10%, to na żądanie zleceniodawcy
zobowiązani jesteśmy do zwolnienia zabezpieczeń według naszego wyboru.
10. Patenty i inna ochrona własności
a. Jeżeli osoby trzecie miałyby od zleceniodawcy dochodzić roszczenia z tytułu naruszenia ochrony własności przemysłowej - a w szczególności
patentów, znaków firmowych, wzorów użytkowych i zdobniczych dotyczących dostarczonych produktów, to zleceniodawca jest zobowiązany
do natychmiastowego powiadomienia nas o tym. W takiej sytuacji w związku z naruszeniem ochrony własności mamy prawo prowadzić na
własny koszt wszelkie negocjacje włącznie z postępowaniem sądowym. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszeń w/w ochrony
własności nie przysługują zleceniodawcy.
b. Jeżeli wykonanie zlecenia zgodnie z danymi i życzeniami zleceniodawcy spowodowało naruszenie ochrony własności osób trzecich, to
zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z tego tytułu. Zleceniodawca zobowiązuje się zwolnić nas z
roszczeń osób trzecich.
11. Naprawy / konserwacja
a. Zleceniodawca dokona wszelkich potrzebnych i wymaganych przygotowań umożliwiających rozpoczęcie i skuteczne przeprowadzenie
napraw i konserwacji w odpowiednim czasie. Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za różnorodne zezwolenia urzędowe potrzebne
do przeprowadzenia napraw i konserwacji.
b. Nasze ceny za przeprowadzenie napraw i konserwacji ujęte są w naszych ofertach.
c. Do wszelkich usług związanych z konserwacją oraz do usług serwisowych stosuje się regulacje zawarte w niniejszych ogólnych warunkach
handlowych, a w szczególności uregulowania dotyczące gwarancji i odpowiedzialności.
12. Cesja, zezwolenia urzędowe, ochrona danych
a. Zleceniodawca nie ma prawa do scedowania ewentualnych wobec nas skierowanych roszczeń na osoby trzecie bez naszej uprzedniej
pisemnej zgody.
b. O ile zleceniodawca zamierza eksportować dostarczone przez nas produkty, to wyłącznie zleceniodawca jest odpowiedzialny za ewentualne
zezwolenia urzędowe na eksport.
c. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych w zakresie wymaganym w celu wykonania umowy.
13. Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość miejscowa sądu, prawo mające zastosowanie
a. Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba Hectronic Polska Sp. z o.o.
Właściwość miejscowa sądu - zgodnie z naszym wyborem siedziba Hectronic Polska Sp. z o.o. lub siedziba zleceniodawcy. Językiem umowy
jest język polski.
b. Prawo RP jest wyłącznie obowiązujące w odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych wynikających z relacji handlowych i z umowy.
Wykluczone jest zastosowanie Porozumienia Narodów Zjednoczonych odnośnie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów.
c. Jeżeli jakieś postanowienie tych warunków i poczynionych dalszych ustaleń byłoby lub stałoby się nieskuteczne, to nie wyklucza to ważności
umowy w pozostałej części. Strony umowy zastąpią postanowienie nieskuteczne postanowieniem możliwie najbardziej zbliżonym do
nieskutecznego pod względem efektu ekonomicznego.
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