
 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 

Kupujący 

Nazwa/firma: Adres:  Numer KRS: Numer NIP: 

 

Dane osoby/osób uprawnionej do kontaktu ze strony Kupującego:  

Imię i nazwisko: Stanowisko Numer telefonu: Adres e-mail: 

 

Dane osoby/osób upoważnionych do odbioru produktów i usług:  

Imię i nazwisko: Stanowisko Numer telefonu: Adres e-mail: 

 

Dane osoby/osób uprawnionej do kontaktu ze strony Sprzedającego:  

Imię i nazwisko: Stanowisko Numer telefonu: Adres e-mail: 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Jako Sprzedawcę strony rozumieją NETSU Spółką Akcyjną z siedzibą: ul. Mikołaja Kopernika 

6, 40-059 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 

0000672989, posiadającą NIP 9542777095, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 

wwysokości 1.048.690,00 zł. 

2. Warunki niniejszej umowy znajdują zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży czy usług 

zawieranych z Kupującym. Sprzedawca może dokonywać jednostronnych zmian 

niniejszych warunków bez konieczności zawierania do nich aneksów, z tym, że nowe 

warunki obowiązują tylko w stosunku do umów zawartych po zmianie warunków. Każda ze 

stron może rozwiązać niniejsze warunki współpracy za 6-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

 

 

 

 

 



 
§ 2 

Zawarcie umowy 

1. Zawarcie umowy następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:  

a) złożenia przez Sprzedawcę Kupującemu oferty zawarcia Umowy,  

b) przyjęcia oferty przez Kupującego bez żadnych zastrzeżeń lub zmian, 

c) Złożenie przez Sprzedawcę wyraźnego potwierdzenia zawarcia Umowy.  

2. Oferta może uzależniać zawarcie umowy od spełnienia dodatkowych warunków, w 
szczególności przedłożenia Sprzedającemu określonych dokumentów lub wpłaty zaliczki 
lub zadatku na poczet umowy. 

§ 3 

Ceny 

1. Ceny produktów lub usług określone są w ofercie, a w razie braku określenia ich w ofercie 

– w cennikach stosowanych przez Sprzedawcę. 

2. W przypadku określenia cen w walutach obcych, są one przeliczane na złote według kursu 

z dnia poprzedzającego dzień fakturowania opublikowanego w tabeli kursów średnich NBP. 

3. Ceny zawarte w ofercie obowiązują tylko w przypadku zawarcia umowy obejmującej 

sprzedaż wszystkich produktów i usług objętych ofertą.  

4. Terminy zapłaty określone w ofercie są liczone od daty wystawienia faktury przez 

Sprzedawcę. 

 

§ 4 

Odbiór i dostawa 

1. Kupujący dokonuje odbioru produktów z magazynu Sprzedawcy, chyba że oferta 

przewiduje doręczenie produktów bezpośrednio do magazynu Kupującego lub miejsca 

przez niego wskazanego. 

2. W przypadku gdy umowa obejmuje doręczenie produktów bezpośrednio do magazynu 

Kupującego lub miejsca przez niego wskazanego koszty doręczenia produktów ponosi 

Kupujący.  

3. W przypadku gdy umowa obejmuje doręczenie produktów bezpośrednio do magazynu 

Kupującego lub miejsca przez niego wskazanego dostawa towaru dokonywana jest na 

ryzyko i odpowiedzialność Kupującego - z chwilą wydania produktu przez Sprzedawcę 



 

przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz 

niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. 

4. Odbioru produktu mogą dokonać tylko osoby upoważnione do tego przez Kupującego. 

5. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach 

tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie 

produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia 

odpowiedzialności przewoźnika. 

6. Terminy dostaw wskazane przez Sprzedawcę są jedynie terminami orientacyjnymi, chyba 

że strony wyraźnie postanowią inaczej w formie pisemnej. 

7. Jeśli opakowanie nie było osobno wymienione w ofercie jego cena została wliczona w cenę 

produktu.  

 

§ 5 

Zasady dokonywania płatności 

1. Płatności będą dokonywane na rachunki bankowe Sprzedawcy wskazane w treści 

wystawianych przez niego faktur VAT.  

2. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie jakiejkolwiek należności na rzecz 

Sprzedawcy lub powzięcia przez niego informacji o pogorszeniu się sytuacji majątkowej 

Kupującego, Sprzedawca może wstrzymać się z wydawaniem Kupującego dalszych partii 

produktów lub świadczeniem usług, nawet jeśli opóźnienie w zapłacie dotyczy produktów 

lub usług objętych różnymi ofertami niż wstrzymane produkty lub usługi. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Kupujący zobowiązany będzie, poza zapłatą odsetek 

za opóźnienie w transakcjach handlowych, do pokrycia wszelkich kosztów odzyskiwania 

wszelkich kosztów ponoszonych przez Sprzedawcę powstałych w związku z opóźnieniem 

Kupującego, w tym do pokrycia kosztów dochodzenia należności, w tym wynagrodzenia 

podmiotów dochodzących lub asystujących Sprzedawcy w dochodzenia należności.  

4. Niezależnie od wskazań Kupującego, Sprzedawca może zaliczać płatności na najstarsze 

zobowiązania wynikające z umów, w tym na odsetki od nich, o czym Sprzedawca będzie 

informował Kupującego. 

§ 6 

Własność produktów 

1. Produkty pozostają własności Sprzedawcy aż do zapłaty pełnej jego ceny przez Kupującego. 

2. W razie opóźnień w zapłacie ceny, Sprzedawca ma prawo do przejęcia produktu. 

 

 
 
 
 



 

§ 7 
Rękojmia i gwarancja 

 
1. Produkty i usługi nie są objęte rękojmią za wady. 

2. Sprzedawca udziela gwarancji na produkty na 7 lat od dnia ich doręczenia Klientowi 

(zobowiązuje się naprawić wady produktu ujawnione w tym okresie), chyba że oferta 

stanowi inaczej pod następującymi warunkami: 

a) wszelkie naprawy i konserwacja produktu były dokonywane przez autoryzowany serwis 

Sprzedawcy, 

b) zbadania stanu produktu w chwili jego odbioru, 

c) złożenia Sprzedawcy oświadczenia o wadach produktu w terminie dwóch dni roboczych od dnia 

odbioru produktu.  

3. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący zobowiązuje się przesłać wadliwy produkt na adres 

wskazany przez Sprzedawcę lub zapewnić mu dostęp do produktu – wedle wyboru 

Sprzedawcy.  

 

§ 8 

Postanowienia dodatkowe 

1. W takcie trwania współpracy między Kupującym i Sprzedawcą Kupujący będzie 

przekazywał Sprzedawcy dane swoich pracowników i współpracowników niezbędne do 

zawarcia realizacji umów. Kupujący zapewni, aby dane te, jak i jego dane kontaktowe, były 

zawsze aktualne i zawiadomi Sprzedawcę o każdej ich zmianie. Kupujący zobowiązuje się 

zapewnić by przekazanie danych osobowych Sprzedawcy i ich dalsze przetwarzania było 

zgodne z prawem, w szczególności Kupujący zobowiązuje się uzyskać wszelkie niezbędne 

zgody na przekazanie i przetwarzanie danych, zwłaszcza jeśli będą tego wymagały przepisy 

prawa. 

2. Do umów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu internetowego 

NETSU, a zwłaszcza jego §8, chyba że w umowie zastrzeżono inaczej.  

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem jest 

ograniczona do wysokości zapłaconej ceny, do kwoty 15 000 złotych. Sprzedawca ponosi 

odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tylko za typowe szkody przewidywalne w 

momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

 

 

 

 


