
Ogólne Warunki Współpracy
1. Postanowienia ogólne
a) Poniższe Ogólne Warunki Współpracy (dalej: „OWW”) stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostaw 
 urządzeń (towarów) zawieranych przez Judo Uzdatnianie Wody sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowa 14, 
 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
 Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482215, NIP 5252567476, REGON 146883526, 
 o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych (dalej: „Sprzedawca”).
b) OWW mają zastosowanie jeżeli kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: „Kupujący”).
c)  OWW wiążą Kupującego z chwilą ich doręczenia przy zawarciu umowy lub z chwilą umożliwienia Kupującemu łatwego 
 zapoznania się z ich treścią. 
d)  W zakresie sprzedaży i dostaw urządzeń przez Sprzedawcę wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek wzorców umownych 
 innych niż OWW, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez 
 Kupującego. Wszelkie odbiegające od OWW warunki współpracy są wiążące dla Sprzedawcy tylko w przypadku ich 
 wyraźnej pisemnej akceptacji. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące OWW muszą być zostać potwierdzone przez 
 Sprzedawcę w formie pisemnej.
e)  Jeżeli zamówienie obejmuje więcej niż jedno urządzenie, wszelkie postanowienia OWW odnoszące się do jednego 
  urządzenia stosuje się odpowiednio do wszystkich urządzeń objętych zamówieniem. Niniejsze OWW pozostają w mocy 
 również dla wszystkich przyszłych transakcji z danym Kupującym.
f)  W przypadku zmiany OWW, Kupującego i Sprzedawcę obowiązują każdorazowo OWW obowiązującew dniu złożenia 
 zamówienia przez Kupującego.
g)  Aktualnie obowiązujące OWW są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.judo-online.pl

2.  Oferty i zawarcie umowy
a)  Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
b) Wszelkie informacje odnoszące się do wymiarów lub wagi, a także ilustracje, opisy, prospekty i rysunki, zawarte lub dołączone
 do materiałów handlowych Sprzedawcy mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek 
 roszczeń, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich ilustracji, opisów, prospektów 
 i rysunków oraz materiałów zawierających dane techniczne. Powyższych materiałów, jak również wszelkich szacunkowych 
 wycen i kosztorysów, nie wolno przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim, w szczególności uznawanym lub mogącym 
 być uznawane za bezpośrednich lub pośrednich konkurentów w stosunku do Sprzedawcy. Wszelkie materiały dołączone 
 do ofert, podlegają zwrotowi w oryginale na wyraźne żądanie Sprzedawcy lub w przypadku nie zawarcia umowy w  
 przedmiocie realizacji zamówienia.
d) Kupujący składa zamówienie, bez konieczności zachowania formy szczególnej, za pośrednictwem e-maila, faksu, poczty 
  lub na formularzu zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę.
e) Jeżeli Sprzedawca przyjmie zamówienie do realizacji, przesyła do Kupującego potwierdzenie przyjęciazamówienia do realizacji.
f) Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi wyrażenie zgody na stosowanie w całości niniejszych OWW.
g) Umowa pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego za pośrednictwem 
 poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego.
h) Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia m.in. od zapłaty zaległych należności pieniężnych wraz z odsetkami, 
 zaprzestania przez Kupującego naruszeń wraz z usunięciem ich skutków, ustanowienia przez Kupującego zabezpieczenia 
 w formie ustalonej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

3.  Dostawa
a)  Sprzedawca zobowiązuje się dokonać dostawy na wskazane w zamówieniu miejsce, o ile miejsce to znajduje się na  
 terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dostawa odbędzie się do miejsca i w terminie 
 określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca dostarczy towar w dniach roboczych, od 
 poniedziałku do piątku.
b) Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba Kupującego.
c) Deklarowany przez Sprzedawcę w jakikolwiek sposób termin dostawy urządzeń, jest terminem wyłącznie orientacyjnym. 
 Czas dostawy liczony jest od momentu przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia 
 do realizacji i uznawany jest za dotrzymany jeżeli przed upływem zadeklarowanego terminu towar opuści teren zakładu 
 produkcyjnego lub biura sprzedaży Sprzedawcy, lub zgłoszono Kupującemu gotowość towaru do odbioru – w przypadku 
 odbioru osobistego. Dotrzymanie terminu dostawy uzależnione jest od dotrzymania przez Kupującego wszelkich 
 zobowiązań handlowych wynikających z zamówienia.
d) Czas dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności, za które  
 Sprzedawca lub jego dostawca, poddostawca lub kooperant nie ponosi odpowiedzialności, np. siła wyższa, strajk, środki 
 urzędowe, opóźnienia w dostawie ważnych surowców lub półproduktów, oraz wszelkie inne niezależne od nich przyczyny,
 które bezpośrednio mogą wpłynąć na dotrzymanie terminu realizacji dostawy lub przewidzianej na ten termin dostawy 
 częściowej.
e) Również wówczas gdy opisane powyżej okoliczności wystąpią w trakcie opóźnienia w dostawie, uznawane są jako nieprze- 
 widziane, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Zarówno o wystąpieniu, jak i ustąpieniu takich okoliczności,
 Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową lub w inny właściwy sposób.
f) W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących przedmiotu dostawy, które mają lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na 
 termin realizacji zamówienia, termin ten ulega wydłużeniu, o ile nie zostanie zawarte w tej kwestii osobne porozumienie 
 pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. 
g) W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia i terminu dostawy wskutek okoliczności, za 
 które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, przed odstąpieniem od umowy Kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia 
 Sprzedawcy dodatkowego terminu na realizację zamówienia, nie krótszego niż [14] dni.
h) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do częściowych dostaw.
i) Przy odbieraniu towaru Kupujący ma obowiązek jego zbadania, w szczególności w zakresie szkód powstałych w trakcie  
 transportu. Odebranie przez Kupującego towaru bez jego zbadania będzie uważane za potwierdzenie braku widocznych wad  
 towaru oraz że odebranie nastąpiło w ilości zgodnej z zamówieniem.
j)  W odniesieniu do braków/nadwyżek ilościowych, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania zastrzeżeń w tym zakresie w  
 terminie późniejszym, a w odniesieniu do szkód transportowych, także pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi, 
 Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze towaru zgłosić przewoźnikowi dostrzeżone braki/nadwyżki ilościowe lub  
 uszkodzenia oraz w sporządzonym wraz z przewoźnikiem protokole poczynić odpowiednią wzmiankę zamieszczając 
 dokładny opis wszystkich ubytków i uszkodzeń lub braków/nadwyżek (np. elementów urządzenia, materiałów technicznych,
 instrukcji obsługi), jak również niezwłocznie po sporządzeniu protokołu powiadomić Sprzedawcę o wykrytych 
 ubytkach, uszkodzeniach lub brakach/nadwyżkach za pośrednictwem faksu lub na adres poczty elektronicznej, załączając 
 kopię tego protokołu.
k) Kupujący, który dokonuje odbioru towarów we własnym zakresie (osobiście) od Sprzedawcy, dokonuje czynności, o których 
 mowa w punkcie powyżej, bezpośrednio w miejscu i czasie odbioru towaru.
l) Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie [7] dni od dnia odbioru towaru, Kupujący zobowiązany jest 
 zgłosić Sprzedawcy, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, wszelkie wady fizyczne towaru nie dające się 
 zauważyć przy jego odbiorze, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi.
m) W przypadku bezpodstawnego nieodebrania towaru lub niepotwierdzenia dokonania odbioru towaru przez Kupującego, 
 Kupujący zobowiązany jest do pokrycie wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedawcę w wyniku takich zdarzeń,  
 w tym kosztów przechowania.

4. Ceny
a) Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje urządzenie określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji za cenę 
 określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, rozumianej jako cena netto, do której należy
 doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawieniu faktury VAT.
b) Jeżeli nie wystawiono potwierdzenia zamówienia lub w potwierdzeniu zamówienia nie wskazano ceny, zamówienia będą 
 realizowane zgodnie z cennikiem i tabelą rabatową obowiązującą na dzień wysyłki towaru do Kupującego, a w przypadku, 
 gdy do Kupującego została skierowana przez Sprzedawcę indywidualna oferta cenowa, cena określona w takiej  
 indywidualnej ofercie zaakcepto-wanej przez Kupującego na warunkach i w terminie w niej wskazanej.
c) Wszelkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN). Jeżeli Cena wyrażona jest w euro (EUR), to jest ona płatna w złotych 
 polskich (PLN) w równowartości tej kwoty, według średniego kursu sprzedaży euro (EUR) ogłoszonego przez Narodowy 
 Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.

5. Przeniesienie ryzyka 
a) Korzyści i ciężary związane z towarem, w tym ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na 
 Kupującego z chwilą przekazania towaru do wskazanego w celu wykonania wysyłki przewoźnika, albo z chwilą jego 
 odbioru przez Kupującego we własnym zakresie, a w przypadku nieodebrania lub opóźnienia w odbiorze towaru przez 
 Kupującego z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, z momentem upływu terminu przewidzianego do odbioru.

6. Warunki płatności
a) Termin płatności ceny wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że inaczej postanowiono w jej treści.
b) Z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń, płatność ceny za urządzenia zostanie dokonana w terminie 7 dni  od daty wystawienia 
 faktury VAT.
c) Termin płatności ceny za usługi serwisowe lub uruchomienia urządzeń wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, bez 
 stosowania jakichkolwiek rabatów za przedterminową zapłatę, chyba że inaczej postanowiono w jej treści.
d) Za dzień zapłaty ceny uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą należności.
e) Za opóźnienia w płatnościach naliczane będą odsetki ustawowe, niezależnie od innych uprawnień Sprzedawcy  
 przewidzianych w niniejszych OWW.
f) Ponadto w razie opóźnienia w płatnościach Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania lub anulowania pozostałych dostaw 
 towarów do Kupującego. 
g) Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia danej płatności na poczet długu Kupującego najdawniej wymagalnego. Jeżeli  
 obok długu głównego istnieją odsetki, Sprzedawca jest uprawniony do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet 
 odsetek, a w dalszej kolejności na poczet długu głównego.
h) Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń wierzytelności przysługujących mu wobec Sprzedawcy z  
 wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedawcy, chyba że wierzytelności Kupującego 
 zasądzone są prawomocnym wyrokiem sądu.

7. Zastrzeżenie prawa własności
a) Do momentu uiszczenia pełnej ceny wraz z należnościami ubocznymi, urządzenie pozostaje wyłączną własnością Sprzedawcy.
b) Urządzenia, odnośnie których Sprzedawcy służy prawo własności, powinny zostać w sposób widoczny oznaczone przez 
 Kupującego, jako stanowiące własność Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek udostępnić w tym celu urządzenie na żądanie  
 Sprzedawcy.

c) Do momentu uiszczenia pełnej ceny wraz z należnościami ubocznymi, Kupujący nie jest uprawniony do:
 (i)   dokonywania jakichkolwiek obciążeń ani ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na urządzeniu,
 (ii)  oddawania urządzenia do używania osobie trzeciej na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub  
  jakiegokolwiek innego tytułu,
 (iii) przenoszenia posiadania urządzenia.
 d) Kupujący pozostający w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą ma prawo wprowadzić otrzymane urządzenie do 
 obrotu przed upływem terminu płatności, z zastrzeżeniem prawa własności urządzenia na rzecz Sprzedawcy do czasu pełnej 
 spłaty należności, pod warunkiem, że Kupujący terminowo spłaca wszelkie swoje należności wobec Sprzedawcy i nie zostało  
 w stosunku do niego wszczęte postępowanie upadłościowe. Wszelkie kwoty uzyskane z tego tytułu będą w pierwszej kolejności 
 przeznaczone na zaspokojenie roszczeń Sprzedawcy.  Jeżeli kwot z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący 
 jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za wynikłą stąd szkodę. Na wyraźne żądanie Sprzedawcy, Kupujący jest  
 zobowiązany udostępnić Sprzedawcy niezbędne informacje na temat nabywców urządzeń, celem zabezpieczenia 
 ewentualnych roszczeń Sprzedawcy.  
e) Do momentu uiszczenia pełnej ceny wraz z należnościami ubocznymi Kupujący zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań  
 w celu zapewnienia ochrony i utrzymania urządzeń w niez mienionym stanie, a w szczególności do ich ubezpieczenia 
 od wszelkich zdarzeń losowych.

8. Nienależyte wykonanie
a) W przypadku niezapłacenia przez Kupującego ceny w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do 
 realizacji, Sprzedawca ma prawo wezwać Kupującego do zapłaty ceny z zastrzeżeniem, że w przypadku jej niezapłacenia 
 w terminie [7] dni od dnia otrzymania wezwania, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, a w  
 przypadku bezskutecznego upływu tego terminu ma prawo odstąpić od umowy.
b) W przypadku nieodebrania przez Kupującego urządzenia w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do  
 realizacji, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami przechowania urządzenia w wysokości [0,1] % ceny urządzenia za 
 każdy dzień opóźnienia.
c) W przypadku opóźnienia w odbiorze urządzenia przekraczającego [21] dni, Sprzedawca ma prawo wyznaczyć Kupującemu  
 dodatkowy [3]-dniowy termin na dokonanie odbioru z zastrzeżeniem, że w przypadku jego bezskutecznego upływu Sprzedawca
 będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu ma prawo odstąpić od umowy.
d) W przypadku bezskutecznego upływu 3-dniowego terminu, o którym mowa w pkt powyżej Kupujący będzie zobowiązany do 
 zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości [10] % ceny urządzenia.
e) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przed uiszczeniem całości ceny:
 (i) po stronie Kupującego powstaną trudności finansowe uzasadniające przypuszczenie o jego niewypłacalności, 
 (ii)  otwarto postępowanie likwidacyjne Kupującego,
 (iii) wobec Kupującego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub został złożony wniosek o wszczęcie 
  postępowania upadłościowego albo naprawczego.
f) Sprzedawca może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość jakiejkolwiek kary umownej przewidzianej w niniejszych OWW.  
g) Odstąpienie od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej przewidzianej w  
 niniejszych OWW. 

9. Rękojmia, kontrola jakości i reklamacje
a) Wszelkie informacje na temat przydatności, zastosowania, technologii urządzeń, doradztwo techniczne i pozostałe  
 informacje są przekazywane Kupującemu na podstawie jak najlepszej wiedzy i doświadczenia Sprzedawcy, nie zwalniają 
 jednak Kupującego z obowiązku dochowania należytej staranności i sprawdzenia zasadności oraz prawidłowości złożonego 
 zamówienia oraz zbadania urządzenia w czasie i w sposób jak wskazano w niniejszych OWW.
b) W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji ilościowej dotyczącej:  
 (i)  braków – Sprzedawca zobowiązuje się uzupełnić braki w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji lub  
  wystawić fakturę korygującą,  
 (ii) nadwyżki – Sprzedawca zobowiązuje się odebrać nadwyżkę na koszt własny lub w przypadku  wyrażenia zgody przez 
  Kupującego wystawić fakturę VAT na towary objęte nadwyżką.
c) Odbiór przez Sprzedawcę nadwyżki towarów, których powodem były błędne dyspozycje Kupującego może nastąpić tylko 
 za pisemną zgodą Sprzedawcy przy uwzględnieniu warunków zwrotu określonych przez Sprzedawcę indywidualnie  
 dla danego przypadku.
d) Faktura korygująca służy tylko i wyłącznie do celów księgowych.
e) Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedawcy na piśmie wszelkie widoczne wady fizyczne urządzenia nie dające się 
 zauważyć przy jego odbiorze w terminie [7] dni od dnia odbioru urządzenia, a w przypadku ukrytych wad fizycznych w 
 terminie [7] dni od ich wykrycia, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi.
f) Powyższe terminy uznaje się za zachowane, jeżeli przed ich upływem nastąpiła wysyłka pisma zawierającego  
 zawiadomienie/zgłoszenie.
g) Pisemne zgłoszenie wad fizycznych urządzenia winno zawierać:  
 (i)  wskazanie typu, numeru katalogowego lub numeru seryjnego urządzenia;  
 (ii) dokładny opis stwierdzonej wady;
 (iii) podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Kupującego.
h) Na Kupującym ciąży pełny obowiązek udowodnienia przesłanek podnoszonego roszczenia, w szczególności dotyczących 
 istnienia wady, momentu stwierdzenia/wykrycia wystąpienia wady oraz dochowania terminu zawiadomienia Sprzedawcy o 
 wadzie.
i) Uznając zgłoszenie wad fizycznych urządzenia za uzasadnione, Sprzedawca może, według własnego uznania:
 (i)  usunąć stwierdzone wady, albo  
 (ii) dokonać wymiany urządzenia lub jego części na wolne od wad.
j) Sprzedawca przystąpi do usunięcia wad fizycznych urządzenia w terminie do [14] dni od dnia prawidłowego zgłoszenia 
 wady przez Kupującego.
k) Jeżeli usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad jest niemożliwe lub nie ma możliwości przywrócenia pełnej 
 funkcjonalności urządzenia lub też wykonanie tych czynności nadmiernie się opóźnia z przyczyn leżących po stronie 
 Sprzedawcy, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, lub zażądać obniżenia ceny kupna urządzenia. Przy drobnych 
 wadach, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
l) W przypadku ustalenia przez Sprzedawcę, że zgłoszenie wad fizycznych urządzenia było nieuzasadnione lub nie spełniło 
 ono warunków przystąpienia do ich usunięcia, Sprzedawca może obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami związanymi  
 z weryfikacją zgłoszenia takich wad, w tym między innymi kosztami wykonania odpowiedniej ekspertyzy.
m) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady, w każdym z następujących przypadków:  
 (i)  Kupujący podał błędne lub niedostateczne parametry techniczne będące podstawą doboru urządzeń lub systemu,  
 (ii) wady powstały w wyniku nieprzestrzegania wytycznych w zakresie montażu, uruchomienia lub użytkowania, lub wskutek 
  błędnego montażu lub użytkowania, przez Kupującego lub osoby trzecie, lub
 (iii) stosowano inne niż zalecane przez Sprzedawcę materiały eksploatacyjne, środki chemiczne, materiały filtracyjne itp.,
 (iv)  miało miejsce niewłaściwe lub nieodpowiednie użytkowanie lub serwisowanie urządzeń, w szczególności gdy 
  Kupujący lub osoby trzecie dokonywali jakichkolwiek napraw, modyfikacji lub zmian bez zgody Sprzedawcy,  
 (v) w sytuacjach zgodnego z przeznaczeniem zużycia części eksploatacyjnych,
 (vi) w sposób znaczący uległy zmianie warunki pracy danego urządzenia, jak np. zmiana parametrów wody, lub  
  warunków technicznych pracy, przekroczenia, nawet przejściowego, maksymalnego przepływu (l/min, m3/h lub 
  ustalonego przepływu dobowego), lub wystąpienia awarii sieci elektrycznej, itp.
n) Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, obowiązuje 24-miesięczny terminy dla dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi,  
 chyba że strony ustaliły inny termin. 

10.  Odpowiedzialność
a) Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną działaniem siły wyższej.
b) Za przypadki siły wyższej uznaje się zdarzenia nieprzewidziane w chwili zawierania umowy, znajdujące się poza wolą i 
 kontrolą stron, uniemożliwiające wykonanie ich obowiązków, a którym strony przy zachowaniu należytej staranności nie 
 mogły przeciwdziałać.
c) Strona dotknięta działaniem siły wyższej niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę umowy o jej wystąpieniu, z podaniem 
 opisu zdarzenia, jego podstaw, konsekwencji i przewidywanego czasu jego trwania. 
d) Brak środków finansowych nie jest uważany za przypadek siły wyższej.
e) Wyłączone są wszelkie dalej idące roszczenia Kupującego w stosunku do Sprzedawcy lub jego  
 podwykonawców, włączając w to ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi lub roszczenia o  naprawienie szkody, tak 
 bezpośredniej, pośredniej, jak i wtórnej, lub o utracone korzyści, o  ile nie wynikają one z winy umyślnej lub rażącego 
 niedbalstwa wskazanych powyżej podmiotów. Odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z umowy, w tym niniejszych OWW, 
 jest zawsze ograniczona do ceny zapłaconej przez Kupującego za urządzenie, którego wada stała się podstawą roszczenia.
f) Powyżej wskazane ograniczenia odpowiedzialności nie znajdują zastosowania w przypadku uszkodzenia ciała,  
 uszczerbku na zdrowiu, lub utraty życia wskutek wad rzeczy, za które wyłączną  odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, lub 
 gdy odpowiedzialność Sprzedawcy wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

11.  Zawiadomienia
a) Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związana z OWW lub umowami, do których stosuje się ich postanowienia, 
 wymagają doręczenia drugiej Stronie pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub pocztą kurierską pod numery lub 
 na adresy określone w zamówieniu lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. 

12.  Jurysdykcja i właściwy sąd
a) Niniejsze OWW oraz umowy, do których stosuje się postanowienia niniejszych OWW podlegają prawu polskiemu. 
b) Wszelkie spory wynikające z OWW lub umów, do których stosuje się OWW, lub powstałe w związku z OWW lub umowami, do 
 których stosuje się OWW, zostają poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

13.  Jurysdykcja i właściwy sąd
a) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych udostępnionych w związku z  
 zamówieniem i zawarciem umowy, na potrzeby wystawiania faktur, realizacji i obsługi zamówienia, statystyczne oraz 
 marketingu urządzeń (towarów) oferowanych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
 danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz wyraża zgodę na przekazywanie ich w tym celu przez 
 Sprzedawcę podmiotom działającym na zlecenie Sprzedawcy lub podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy  
 Sprzedawca, zarówno na terenie kraju, jak i do państw trzecich. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie od 
 Sprzedawcy informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 

14.  Postanowienia końcowe
a) Jakiekolwiek zmiany OWW wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
b) Kupujący nie może przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z umów, do których stosuje się postanowienia 
 niniejszych OWW, na inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
c) W przypadku niezgodności z prawem lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszych OWW, umowa zawarta  
 w oparciu o niniejsze OWW pozostaje ważna i skuteczna z wyłączeniem postanowienia OWW objętego niezgodnością lub 
 nieskutecznością.
d) Niniejsze OWW wchodzą w życie z dniem 01.11.2013.
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