Peikko Polska sp. z o.o.
WARUNKI OGÓLNE SPRZEDAŻY 2015
1. Zastosowanie
Niniejsze Warunki Ogólne Sprzedaży („Warunki Ogólne”) mają zastosowanie
do sprzedaży i dostawy Produktów Klientom. „Peikko” oznacza Peikko Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 270858, REGON: 220346923, NIP:
5851428829). „Klient” oznacza spółkę lub osobę, która nabywa Produkty od Peikko.
„Produkt” oznacza produkty sprzedawane lub oferowane przez Peikko Klientom.
„Umowa” oznacza umowę sprzedaży i/lub dostawy Produktów zawartą przez Peikko
z Klientem, niezależnie od przyjętej przez Strony formy Umowy, w tym poprzez
akceptację przez Klienta oferty Peikko. Niniejsze Warunki Ogólne stanowią
integralną część każdej oferty złożonej przez Peikko.
Niniejsze Warunki Ogólne znajdą zastosowanie do wszelkich Umów zawartych
przez Peikko z Klientem („Strony”), w tym do wszelkich przyszłych Umów,
niezależnie od tego, czy Strony wyraźnie wyrażą zgodę na stosowanie niniejszych
Warunków Ogólnych.
Niniejsze Warunki Ogólne mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi pisemnymi
lub ustnymi warunkami oraz jakimikolwiek warunkami przedstawionymi przez
Klienta, chyba że Strony postanowią inaczej w drodze pisemnego porozumienia.

2. Warunki dostawy
O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Produkty zostaną dostarczone DAP miejsce
wskazane przez Klienta (zgodnie z warunkami Incoterms 2010 lub ich późniejszą
wersją).

3. Ceny, warunki płatności
O ile Strony wyraźnie nie zastrzegły inaczej, w tym gdy co innego wynika
z przyjętych warunków dostawy wg INCOTERMS, uzgodniona cena jest ceną netto
bez VAT, tj. nie obejmuje transportu, ubezpieczenia lub innych podobnych kosztów,
ani podatku VAT, który zostanie doliczony do ceny dostawy. Cena obejmuje
pakowanie. Ponadto w wypadku dostawy na warunkach DAP miejsce wskazane
przez Klienta (INCOTERMS 2010 lub późniejsza wersja) cena obejmuje
ubezpieczanie ładunku w transporcie.
O ile nie zastrzeżono inaczej, Klient zapłaci całkowitą cenę sprzedaży w terminie 14
dni liczonym od daty faktury.

4. Zastrzeżenie własności
Do momentu zapłaty ceny sprzedaży wraz z ewentualnymi odsetkami Produkty
pozostają własnością Peikko.

5. Przewidywane naruszenie
W wypadku uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Klienta z uwagi na
okoliczności powstałe po zawarciu Umowy sprzedaży, Peikko może wstrzymać się
z wykonaniem swoich zobowiązań, m.in. poprzez wstrzymanie dostawy Produktów
Klientowi lub poprzez wstrzymanie montażu lub innego wykorzystania
dostarczonych Produktów, do czasu pełnej zapłaty ceny sprzedaży lub dostarczenia
przez Klienta akceptowalnego zabezpieczenia.

6. Badanie Produktów
Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech (3)
dni od daty dostawy, starannie zbadać dostarczone Produkty. W tym samym
terminie Klient zobowiązany jest zapoznać się z listami dostawy, pisemnymi opisami
Produktu i innymi materiałami pisemnymi dotyczącymi Produktu, jak również z
informacją o Produkcie dostępną na stronie internetowej Peikko: www.peikko.pl.
Ewentualną reklamację dotyczącą Produktu Klient zobowiązany jest złożyć na
piśmie i niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech (3) dni od daty
dostawy Produktów, w innym wypadku uznaje się, iż dostawa została przyjęta przez
Klienta bez uwag.
Przed montażem, podłączeniem lub innym wykorzystaniem Produktów, Klient
zobowiązany jest do ponownego ich zbadania.

7. Odpowiedzialność Peikko za opóźnienie w dostawie
W wypadku opóźnienia w dostawie Klient będzie uprawniony do żądania kary
umownej w wysokości 0,5% ceny sprzedaży netto niedostarczonych w terminie
poszczególnych części dostawy za każdy pełny tydzień opóźnienia, z zastrzeżeniem że
maksymalna wysokość kary umownej wynosi 5 % tak ustalonej ceny sprzedaży netto.

Odpowiedzialność Peikko z tytułu opóźnienia w dostawie jest ograniczona do wysokości
ww. kary umownej. W żądnym wypadku Peikko nie będzie zobowiązane do zapłaty
jakiegokolwiek innego odszkodowania, chyba że ponosi winę za naruszenie umyślne lub
będące skutkiem rażącego niedbalstwa.

8. Odpowiedzialność Peikko za niezgodność Produktu
W wypadku jakiejkolwiek niezgodności Produktu z zamówieniem (z zastrzeżeniem,
że Klient dał powiadomienie o niezgodności stosownie do postanowień par. 6), Peikko
może według swego uznania i na własny koszt dokonać naprawy Produktów
niezgodnych, wymienić te Produkty na Produkty zgodne z zamówieniem lub zwrócić
Klientowi cenę, jaką zapłacił za niezgodne Produkty oraz inne uzasadnione i wykazane
koszty poniesione przez Klienta. Przepisów dotyczących rękojmi za wady nie stosuje się.
W wypadku opóźnienia w dostawie z uwagi na niezgodność Produktu z zamówieniem,
Klient będzie uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 0,5% ceny sprzedaży
netto niedostarczonego w terminie Produktu za każdy pełny tydzień opóźnienia,
z zastrzeżeniem że maksymalna wysokość kary umownej wynosi 5 % ceny sprzedaży
netto.
Odpowiedzialność Peikko z tytułu opóźnienia w dostawie jest ograniczona do wysokości
ww. kary umownej. W żadnym wypadku Peikko nie będzie zobowiązane do zapłaty
jakiegokolwiek innego odszkodowania, chyba że ponosi winę za naruszenie umyślne
lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa.

9. Ograniczenie odpowiedzialności
Odpowiedzialność Peikko z tytułu opóźnienia w dostawie, z tytułu niezgodności
Produktów z zamówieniem, jak i z innych przyczyn powodujących bezpośrednią,
pośrednią lub inną szkodę, jest ograniczona do uzgodnionej przez Strony ceny
sprzedaży.
W żadnym wypadku Peikko nie będzie odpowiedzialna za utratę korzyści lub inną
szkodę wywołaną stratą w produkcji, utratą obrotów lub zakłóceniami w działalności
gospodarczej.
Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w wypadku, gdy Peikko ponosi
winę za naruszenie umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa.

10. Siła wyższa
Strona nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub opóźnienie w zakresie, w jakim
szkoda lub opóźnienie spowodowane były przeszkodą pozostającą poza jej
kontrolą, z zastrzeżeniem że (i) nie można racjonalnie oczekiwać, by Strona mogła
uwzględnić taką przeszkodę w czasie zawierania Umowy oraz (ii) racjonalnie
oceniając Strona nie mogła uniknąć lub przezwyciężyć skutków takiej przeszkody.
Taką przeszkodą może być między innymi: (i) strajk, lokaut, bojkot lub inne działania
siły roboczej, także w sytuacji, gdy Strona jest ich obiektem lub stroną; (ii) wojna
(zarówno wypowiedziana, jak i niewypowiedziana), wojna domowa lub jakikolwiek
inny konflikt zbrojny, akt terroryzmu lub poważne zagrożenie atakiem
terrorystycznym; (iii) działania rządowe lub jakiekolwiek inne działania umocowane
w prawie, jak i bezprawne, blokady, oblężenie lub sankcje; (iv) pożar lub zaprzestanie
wytwarzania energii, dostaw wody, elektryczności lub ogrzewania; (v) wyjątkowe warunki
pogodowe lub katastrofy naturalne, w tym m.in. sztorm, cyklon, huragan, trzęsienie ziemi,
osunięcie się ziemi, powódź, susza, plagi, itp.; (vi) częściowe lub całkowite uszkodzenie
maszyn lub zakładu; (vii) brak komponentów, części, surowca lub paliwa; (viii)
wstrzymanie transportu publicznego lub (ix) inne zdarzenie o podobnych
charakterze.
Opóźnienie podwykonawców będzie uznane za akceptowalne opóźnienie wynikłe
z działania siły wyższej, o ile opóźnienie podwykonawcy jest spowodowane
okolicznościami opisanymi w niniejszym paragrafie.
Strona zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, jak
i o zakończeniu okoliczności skutkujących siłą wyższą, w najszybszym racjonalnie
możliwym terminie.
W wypadku, gdy skutki siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące, obu
Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, przy czym żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
takiego wypowiedzenia Umowy.

11. Prawo właściwe
Umowa jest regulowana przepisami prawa polskiego.

12. Rozwiązywanie sporów
Wszelkie spory wynikające lub powstałe w związku z niniejszą Umową będą
rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Peikko.

