
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE PX – DLA KLIENÓW W POLSCE 

 

1. OGÓLNE. PX Manufacturing & Distribution Company Limited zwany dalej „Sprzedającym” akceptuje zamówienia „Kupującego” tylko 

na poniższych warunkach handlowych. Żadne inne warunki „Kupującego” nie będą akceptowane. Wszelkie zamiany i odstępstwa od 

poniższych warunków wymagają uzgodnień i pisemnej akceptacji dyrektora Sprzedaży. Zamówienia złożone przez Kupującego, do 

momentu pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego, są dla obu stron niewiążące. „Kupującym” zgodnie z Ogólnymi Warunkami 

Handlowymi jest inny przedsiębiorca.  

 

2. OFERTOWANIE I ZAMAWIANIE. Wszystkie ceny podane przez Sprzedającego są cenami netto i nie zawierają należnego podatku 

VAT. Terminem ważności oferty jest okres zapisany w ofercie. W przypadku braku zapisu o terminie ważności oferty, jest ona ważna 3 

dni od daty jej sporządzenia, pod warunkiem że towar wymieniony w ofercie jest dostępny w magazynie. Klient składa zamówienia 

drogą wybraną i określoną w formularzu Klienta bądź umowie. Zamówienie jest ważne tylko w przypadku złożenia jego przez ustalone 

wcześniej i wymienione w formularzu/umowie osoby upoważnione do ich składania. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że 

asortyment niedostępny w chwili składania zamówienia ulega anulacji. 

Kupujący może złożyć ponowne zamówienie na towar nieosiągalny w danym momencie w trybie STAND BY, ale jego cena podana 

będzie w momencie przyjęcia towaru na stan magazynu i może ona odbiegać od ceny wcześniej zaofertowanej.  

 

3. DOSTAWA. Zamówienia o wartości netto minimum 1.500 GPB (7.500 PLN) lub innej kwocie uzgodnionej w umowie o współpracy 

handlowej, wysyłane będą w dni robocze w ciągu 48 godzin od potwierdzenia przyjęcia zamówienia w trybie standardowym, tj. z 

przewidywaną dostawą do Kupującego w ciągu 72 godzin przy uwzględnieniu, że czas dostawy nie jest istotą zamówienia i jako taki nie 

podlega reklamacji oraz nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. Jako 

przesyłki niestandardowe będą traktowane: przesyłki ekspresowe, dedykowane, z gwarantowanym czasem dostawy, czasem dostawy 

poza godzinami pracy, z urządzeniami do rozładunku (paleciak, wózek widłowy, dźwig), przekraczające wymiary palety euro lub 

przemysłowej (1,1x1,0m) lub przekraczające ciężar całkowity 1100 kg za szt. (paletę). Za przesyłki niestandardowe pobierane będą 

dodatkowe opłaty. W przypadkach krytycznych lub na wyraźne żądanie Kupujący może organizować dostawę we własnym zakresie i na 

własne ryzyko. 

 

4. UTRATA LUB USZKODZENIA W TRANSPORCIE. Kupujący zobowiązany jest pisemnie powiadomić Sprzedającego w przypadkach  

- niedostarczenia towaru w terminie 7 dni od daty faktury Sprzedającego, 

- niezgodności ilościowej i rodzajowej dostawy w ciągu 3 dni, 

- w przypadku widocznych uszkodzeń transportowych towaru lub opakowania; należy niezwłocznie odnotować ten fakt na 

dokumencie dostawy i z potwierdzeniem kierowcy przesłać niezwłocznie Sprzedającemu. 

Wszelkie towary do których Kupujący wnosi zastrzeżenia muszą być przez Kupującego zachowane do kontroli i rozpatrzenia 

ewentualnej reklamacji przez Sprzedającego. Zgłoszenie uwag musi zawierać numer dokumentu dostawy lub nr faktury. 

 

5. PRAWO WŁASNOŚCI. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są dostarczane przy uwzględnieniu warunków określonych 

w Ogólnych Warunkach Handlowych (OWH), w szczególności pod warunkiem, że ryzyko za towar dostarczony przez Sprzedającego 

przechodzi na Kupujacego w momencie jego otrzymania. Na Kupującym spoczywa obowiązek zabezpieczenia i utrzymywania towaru w 

należytym stanie. Dostarczony Kupującemu i przez niego zmagazynowany towar, niezależnie z którego zamówienia i dostawy 

Sprzedającego pochodzi, do czasu uregulowania przez Kupującego pełnej należności, pozostaje własnością Sprzedającego. 

 

6. WARUNKI PŁATNOŚCI. Szczegółowe warunki płatności i warunki kredytu kupieckiego określone są w umowie o Współpracy 

Handlowej. Warunki te są wiążące jedynie pod warunkiem gdy Kupujący posiada pozytywny (aktualny przez cały okres zobowiązania 

finansowego wobec Sprzedawcy) rating kredytowy określany przez jednostkę upoważnioną przez Sprzedającego. W przypadku 

obniżenia się ratingu, Sprzedający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu płatności do terminu standardowego tj. 30 dni od daty 

wystawienia faktury, a także wstrzymania dalszych dostaw i potwierdzania zamówień do czasu uregulowania zaległości i poprawienia 

ratingu kredytowego lub aktualizację/dopasowanie Szczegółowych Warunków płatności i kredytu kupieckiego do aktualnej sytuacji 

finansowej Kupującego określanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Transakcji Handlowych lub innej wskazanej przez Sprzedającego 

instytucji do obsługi kredytu kupieckiego. W przypadku naruszenia przez Kupującego terminu płatności, wszystkie roszczenia 

Sprzedającego wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne. Za opóźnienia w płatnościach Sprzedający ma prawo domagania się 

odszkodaowań na bazie dyrektywy 2011/07UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Sprzedający 

w momencie spłaty zadłużenia przez Kupującego zalicza w pierwszej kolejności kwotę odsetek liczonych na dzień wpływu środków na 

rachunek bankowy wskazany w umowie/fakturze lub w wezwaniu do zapłaty, a w drugiej kolejności kwotę główną zadłużenia.  

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT. Sprzedający w przypadku reklamacji wadliwego towaru zobowiązany jest do jego naprawy, 

wymiany lub zwrotu ceny zapłaconej za towar pod warunkiem jego zwrotu. Z odpowiedzialności za wady produktu zwolnione są 

przypadki błędnego zamówienia, niewłaściwego zastosowania i ingerencji lub modyfikacji towaru a także wady powstałe w efekcie 

nieprawidłowego przechowywania i składowania towaru leżące po stronie Kupującego. Odpowiedzialność Sprzedającego jest 

ograniczona zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie UE 85/374/EWG oraz w ogólnych dyrektywach bezpieczeństwa 

(2001/95/WE) wraz z obowiązującymi zmianami maksymalnie do wysokości zapłaconej ceny. Sprzedający nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie spowodowane u Kupującego, przez jego pracowników, klientów 

oraz osoby trzecie a także z tytułu strat wtórnych lub utraty zysku.  

 

8. SIŁA WYŻSZA. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub jej niezrealizowanie a także wszelkich innych 

zobowiązań wobec Kupującego w przypadku działania siły wyższej.  

 

9. ZWROTY. Zwroty towaru są możliwe tylko w przypadku pisemnego uzgodnieniu ze Sprzedającym. Opłaty za usługi cięcia i dostawy 

nie podlegają zwrotowi. 

 

10. PRAWO. Wszelkie spory wynikające pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

 

 


