NUTRIAD POLSKA
WARUNKI SPRZEDAŻY

ZAPISY OGÓLNE
Niniejsze i tylko te warunki są wiążące dla Sprzedającego, chyba że zostaną przyjęte przez
niego na piśmie i podpisane przez Dyrektora Sprzedającego. Wszelkie uprzednie oferty,
negocjacje i oświadczenia, jeśli miały miejsce, zostają włączone do niniejszych warunków.
WARUNKI
Kupujący zgadza się zapłacić za produkty zgodnie z terminem płatności Sprzedającego
wynoszącym X dni. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona terminowej płatności na rzecz
Sprzedającego, całość należności Kupującego staje się natychmiast należna i wymagalna
bez konieczności przesłania powiadomienia lub żądania zapłaty. Od wszelkich kwot
niezapłaconych naliczane są odsetki wynoszące 15% w skali rocznej, automatycznie i bez
konieczności wysłania uprzedniego powiadomienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do
zwiększenia kwoty każdej faktury niezapłaconej w terminie o 10% z tytułu odszkodowania.
DOSTAWA
Wszystkie produkty są dostarczane z zakładu. Sprzedający nie przyjmuje żadnej
odpowiedzialności lub odpowiedzialności odszkodowawczej oraz nie zaakceptuje żadnego
refakturowania strat lub szkód spowodowanych opóźnieniami lub niezdolnością do
zrealizowania dostawy, bez względu na to, czy taka strata lub szkoda została
zakomunikowana Sprzedającemu, czy nie, włączając, ale nie ograniczając się do
odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie zobowiązań przez Sprzedającego
spowodowane siłą wyższą. W żadnych okolicznościach Sprzedający nie będzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szczególne, następcze, uboczne, pośrednie lub oznaczone
odszkodowania, straty lub wydatki (wynikające z zaniedbania lub nie), powstające
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku opóźnień lub braku powiadomienia o opóźnieniu.
ZATRZYMANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI
Aż do otrzymania przez Sprzedającego pełnej płatności za wszystkie produkty dostarczone
do Kupującego, jak również wszelkie inne kwoty należne Sprzedającemu od Kupującego,
tytuł prawny i własność wszystkich produktów dostarczonych przez Sprzedającego pozostają
własnością Sprzedającego i nie przechodzą na Kupującego;
ŚRODKI PRAWNE DOSTĘPNE SPRZEDAJĄCEMU
Kupujący zgadza się, że poniższe przypadki stanowią niewywiązanie się z warunków, które
upoważniają Sprzedającego, według jego uznania, do anulowania niezrealizowanej części
jakiegokolwiek zamówienia lub do wykonania jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego,
przysługującego mu na mocy prawa: (a) niedotrzymanie przez Kupującego jednego z
warunków zawartych w niniejszych Warunkach; (b) niewystosowanie przez Kupującego
wymaganego powiadomienia; (c) niewypłacalność Kupującego lub jego niezdolność do
spłacenia długów w terminie ich wymagalności, cesja przez Kupującego na korzyść jego
wierzycieli, wyznaczenie syndyka dla Kupującego lub materiałów objętych nakazem
sądowym, lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Kupującego; (d) niedostarczenie
przez Kupującego odpowiedniego zabezpieczenia wykonania zobowiązań w przeciągu
dziesięciu (10) dni od uzasadnionego żądania Sprzedającego. Wszelkie prawa i środki

prawne Sprzedającego zawarte w niniejszych Warunkach stanowią dodatek i nie wykluczają
wszelkich praw i środków prawnych, przysługujących Sprzedającemu na mocy prawa.
POZWOLENIA
Sprzedający nie składa żadnych obietnic lub oświadczeń dotyczących tego, że produkty lub
usługi są zgodne z przepisami prawa lokalnego, krajowego, kodeksami i standardami, z
wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone i uzgodnione na piśmie przez
upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego.
GWARANCJA
Sprzedający nie składa żadnych domniemanych gwarancji i niniejszym odrzuca wszelkie
domniemane gwarancje, dorozumiane na mocy prawa lub w inny sposób, włączając, ale nie
ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do
określonego celu.
ZALECENIA SPRZEDAJĄCEGO
Żadne zalecenia przekazane przez Sprzedającego dotyczące wykorzystania, projektu,
zastosowania lub działania produktów nie będą interpretowane jako oświadczenia lub
gwarancje, wyraźne lub domniemane.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA I ZWOLNIENIE OD
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Sprzedający w żadnych okolicznościach nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub
szkody poniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek inną osobę w rezultacie niewłaściwego
wykorzystania lub złego zastosowania produktów. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Sprzedającego, jeśli istnieje, nie wykracza poza cenę netto sprzedaży wadliwego produktu
lub produktów.
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA
Wszelkie roszczenia muszą być zgłaszane w przeciągu dziesięciu (10) dni od dostawy do
Kupującego. Po takim okresie (10) dziesięciu dni uznaje się, że Kupujący nieodwołalnie
zaakceptował produkty, jeśli wcześniej nie zostały one zaakceptowane. Po takiej akceptacji,
Kupujący nie ma prawa do odrzucenia produktów z jakiegokolwiek powodu lub odwołania
akceptacji.
WYSYŁKA
Wszystkie produkty są wysyłane z zakładu. Jeśli Kupujący spowoduje lub wniesie o
opóźnienie wysyłki albo gdy Sprzedający wysłał lub dostarczył produkty błędnie w wyniku
niedokładnych, niepełnych lub mylących informacji przekazanych przez Kupującego, jego
przedstawicieli lub pracowników, koszty magazynowania i wszelkie inne dodatkowe koszty i
ryzyka ponoszone są wyłącznie przez Kupującego. Roszczenia dotyczące uszkodzeń
produktów lub strat w transporcie składane są przez Kupującego przewoźnikowi, jako że
odpowiedzialność Sprzedającego kończy się wraz z wysłaniem produktów do Kupującego,
przedstawiciela Kupującego lub przewoźnika publicznego.

PRAWO NADRZĘDNE
Niniejsze warunki podlegają we wszystkich aspektach prawu X, z wykluczeniem wyboru
przepisów prawnych oraz Konwencji Wiedeńskiej w sprawie umów międzynarodowej
sprzedaży towarów.
JURYSDYKCJA
Sprzedający i Kupujący poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów zlokalizowanych w X (X)
oraz zrzekają się powoływania się na jurysdykcję, miejsce rozstrzygania sporów lub forum
non conveniens wobec takich sądów.

