
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umowy Sprzedaży, 

płatności, ceny, wydania Towaru, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.  

2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży.  

II. CENA 

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sprzedawcę są w polskich złotych (PLN) i wyrażone są wartościami netto, tzn. nie zawierają podatku 

od towarów i usług . 

2. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia. 

III. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY 

1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Sprzedawca i Kupujący. 

2. Sprzedawcą jest Firmą Handlowa Kaczmarczyk Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Piwowarska 25, 25-561 Kielce, KRS nr: 0000144554, 

REGON 290768839, NIP 9590946176. 

3. Kupującym jest podmiot składający zamówienie u Sprzedawcy:                                                                                                                                                                                             

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I JEJ WARUNKI  

1. Zamówienia Towaru dokonywane będą przez Kupującego w formie pisemnej, osobiście w siedzibie oddziału Sprzedawcy lub  drogą 

mailową (na adres:………………………………………………………………………………) 

2. Ilość i asortyment Towaru będą  każdorazowo  uzgodnione  pomiędzy  Kupującym  i  Sprzedawcą. 

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, dostępności zamówionych  Towarów 

oraz uzgodnienia między stronami terminu dostawy bądź odbioru Towaru  przez Kupującego w sytuacji gdy Kupujący odbiera Towar 

własnym transportem. 

4. Osobami  upoważnionymi przez Sprzedawcę do ustalenia  warunków  sprzedaży  są: 

a) …………………………………….. 

b) …………………………………….. 

c) …………………………………….. 

d) …………………………………….. 

5. Uregulowanie należności za Towar przez Kupującego będzie następowało na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury  VAT, w 

terminie określonym na fakturze, na konto Sprzedawcy.  

6. Płatność z odroczonym terminem zapłaty może nastąpić jedynie w zakresie zakupu towarów do łącznej  kwoty …….. zł brutto 

(słownie:…………………………………………) i może nastąpić jednie na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia sprzedaży. Limit dotyczy 

wszystkich niezapłaconych dostaw, nawet jeśli są przed terminem obowiązującej płatności. 

7. Osiągnięcie  limitu kredytowego, o którym mowa w pkt 6 powoduje  wstrzymanie sprzedaży towaru z odroczonym terminem płatności. 

8. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do 

uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności towaru  na  Kupującego  następuje  pod  warunkiem  uiszczenia  pełnej kwoty należności. (589 

KC ). Kupujący  do  czasu całkowitej spłaty należności za pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i 

jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Kupujący obowiązany będzie do jej wyrównania. 

V. WYDANIE TOWARU 

1. Strony każdorazowo uzgadniać będą sposób i termin  odbioru  Towaru. Sprzedawca może zapewnić transport towarów na warunkach 

uzgodnionych pomiędzy stronami. 

2. Kupujący stwierdza odbiór Towaru przez podpis  upoważnionej osoby na fakturze VAT  lub na dowodzie WZ. 

3. Z chwilą wydania Towaru na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. 

VI. REKLMACJE  

1. Kupujący jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu Towaru sprawdzić jego ilość i jakość. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego 

wadliwości dostarczonego przez Sprzedawcę Towaru, Kupujący zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady powiadomić o 

tym Sprzedawcę.  

2. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego Towarów, mogą być tylko te produkty, które zostaną postawione do 

dyspozycji Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych 

osobowych, którą Kupujący otrzymuje wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.  

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży. Sprzedawca powiadomi Kupującego o 

każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Sprzedaży w farmie komunikatu na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem 

www.fhk.com, w zakładce „Dokumenty”. 

2. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w 

życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych 

Warunków Sprzedaży.  

3. W sporach dotyczących Umów Sprzedaży zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży właściwym jest sąd siedziby 

Sprzedawcy.  

4. Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem ……………. r. 

5. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje 

oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

                                                                                                                                     ………………………………. 

        (miejscowość, data, czytelny podpis kupującego) 
 

 

http://www.fhk.com/

