OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ VENDAVAL (zwane dalej OWS)
1.

Zakres / umowa
1.1. Następujące OWS, w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy, będą miały zastosowanie do stosunków handlowych między
Freedom House Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11, 34-325 Łodygowice, Polska (dalej zwanym Freedom House), a nabywcą.
1.2. Niniejsze OWS są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Tym
samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy,
regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych przez Kupującego.
1.3. Umowy pomocnicze mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez osoby upoważnione lub zarząd spółki
Freedom House Sp. z o.o..
1.4. We wszystkich innych przypadkach zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
1.5. Bez pisemnej zgody Freedom House, zamówienie nie może zostać anulowane po zawarciu umowy, ani też towary, które już zostały
dostarczone, nie zostaną odebrane.
1.6. Oferty Freedom House mogą ulec zmianie i być niewiążące.
1.7. Odstępstwa od niniejszych OWS wymagają wyraźnej pisemnej zgody Freedom House.

2.

Ceny
2.1. Ceny wymienione w dokumentach Freedom House mogą zostać zmienione co do zasady i w dowolnym czasie bez uprzedniego
powiadomienia, jednak, jeśli to możliwe, Freedom House dołoży wszelkich starań, aby ogłosić dopłaty do ceny z jednomiesięcznym
wyprzedzeniem.
2.2. Ceny podane w ofertach są wiążące przez 2 miesiące od daty ich sporządzenia dla produktów producenta urządzeń występujących
pod nazwą Vendaval, której producentem jest szwajcarska firma REZ AG.
2.3. Podane ceny są cenami netto i nie uwzględniają kosztów dostawy natomiast zawierają wszystkie koszty importu i należne cła.
W przypadku pierwszego zamówienia, lub zamówienia w wysokości powyżej 10.000 PLN netto, wymagana jest opłata zamówienia
w całości jeśli na ofercie nie stwierdzono inaczej. W przypadku opóźnionej płatności z góry termin dostawy zostanie odpowiednio
opóźniony.
2.4. Kupujący dokonuje płatności przelewem, numer konta bankowego oraz termin płatności każdorazowo podawane są na ofercie
w przypadku płatności z góry lub na fakturze VAT w przypadku płatności z odroczonym terminem.
2.5. Terminy płatności są ustalone przez Freedom House indywidualnie dla każdego Kupującego według własnego uznania;
2.6. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówienie realizowana jest bez potrąceń i kompensat wzajemnych roszczeń;
2.7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od obowiązku dokonania płatności.

3.

Ilustracje, cechy i warunki techniczne
3.1. Dane techniczne, ilustracje, wymiary, schematy standardowe i wagi zawarte w dokumentach jako podstawa ofert są niewiążące.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w projekcie. Materiały można zastąpić innymi równoważnymi materiałami.

4.

Warunki płatności
4.1. Poniższe informacje dotyczą wszystkich faktur: płatne w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury, bez potrąceń. W przypadku kwot na
fakturze w wysokości 10 000 PLN netto i powyżej obowiązuje klauzula 2.3.
4.2. Jeśli płatności zostaną dokonane później niż określono w punkcie 4.1, odsetki do kwoty 5% powyżej podstawowej stopy procentowej
będą naliczane od terminu płatności do momentu zapłaty, bez potrzeby przypomnienia. Jeśli kupujący jest w zwłoce powyżej
2 miesięcy, odsetki do kwoty 8% powyżej podstawowej stopy procentowej będą należne do zapłaty.
4.3. Jeśli warunki płatności nie są przestrzegane lub jeśli istnieją poważne wątpliwości co do możliwości zapłaty przez Klienta, Freedom
House ma prawo niezwłocznie zgłosić wszystkie roszczenia ze stosunków handlowych i zażądać papierów wartościowych lub zaliczek
za zaległe dostawy. Zaległe dostawy zostaną zrealizowane tylko wtedy, gdy kupujący dokona płatności.
4.4. Freedom House zastrzega sobie prawo do żądania zaliczek, jeśli istnieją wątpliwości co do zgodności z warunkami płatności
określonymi w umowie. Dotyczy to w szczególności wpisów na wyciągu z autoryzowanego biura windykacyjnego.
4.5. W przypadku zamówień z zagranicy lub towarów przeznaczonych na eksport oraz w przypadku wszystkich zagranicznych
przedstawicielstw obowiązuje zasada: w pierwszym roku dostawy będą realizowane tylko przed przedpłatą. Od drugiego roku
obowiązuje klauzula 4.1.

5.

Warunki dostawy
5.1. Data dostawy zostanie podana możliwie najdokładniej, zgodnie z najlepszymi szacunkami, ale nie może być zagwarantowana.
5.2. Freedom House ma prawo wstrzymać dostawę, jeśli uzgodnione warunki płatności nie są przestrzegane przez kupującego.
5.3. Jeśli nieprzestrzeganie terminów wynika z opóźnień ze strony naszych dostawców lub z powodu stanów wyjątkowych, epidemie, wojny,
zamieszki lub podobnych wydarzeń, np. strajki, blokady, przywrócenie granic państw, terminy mogą zostać odpowiednio przedłużone.
5.4. Jeśli kupujący sam odbierze towar z miejsca odbioru wskazanego przez Freedom House data odbioru potwierdzona przez Freedom
House jest wiążąca dla obu stron. Nieodebrane towary przez kolejne trzy dni robocze po potwierdzonym terminie odbioru mogą zostać
wykorzystane do innych dostaw na rzecz innych klientów.
5.5. Jeśli zamówiony towar nie zostanie przyjęty lub nie będzie można go doręczyć w uzgodnionym terminie, Freedom House ma prawo do
wystawienia faktury. Późniejsze koszty przechowywania i powtórnej dostawy ponosi kupujący.
5.6. Freedom House nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń
Kupującego z tytułu błędów lub opóźnień w dostawie spowodowanych przez firmę przewozową lub dostawcę firmy Freedom House;
5.7. Towar dostarczany jest na koszt Kupującego pod adres wskazany przez Kupującego o ile pisemnie ze strony Freedom House nie
stwierdzono inaczej.

6.

Warunki wysyłki i transportu
6.1. Freedom House może wybrać środek transportu. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, koszty transportu (koszty wysyłki) nie są
wliczone w cenę produktu i będą fakturowane kupującemu oprócz ceny produktu. Na życzenie Kupującego koszty importu mogą zostać
wyszczególnione na ofercie i/lub fakturze.
6.2. Dodatkowe koszty transportu ponosi kupujący, jeśli są one wynikiem specjalnych żądań kupującego (przykłady: dostawa ekspresowa,
dostawa na czas określony, powiadomienie telefoniczne z wyprzedzeniem, dostawa na lotniska, dostawa do miejsc bez samochodu,
specjalne godziny przyjazdu itp.).
6.3. W przypadku zamówienia powyżej 20 000 PLN transport ciężarówką jest bezpłatny, w tym rozładunek, o ile można do niego regularnie
dotrzeć drogą i nie obejmuje on montażu. W przypadku kolejek górskich odbywa się to podczas rozładunku na stacji doliny.
Wypożyczony kontener (paleta) pozostaje własnością Freedom House i musi zostać zwrócony lub opłacony przy Kupującego, jeśli
takowy został dostarczony z towarem.
6.4. Jeśli miejsce dostawy nie jest dostępny dla samochodów ciężarowych, klient musi w odpowiednim czasie określić nowe miejsce
dostawy.
6.5. Jeśli towarów nie można przekazać nabywcy w uzgodnionym terminie w określonym miejscu (nieobecność, zamknięcie itp.),
Wynikające z tego koszty będą obciążać kupującego, jak określono w pkt 5.5.
6.6. Reklamacje z tytułu szkód transportowych należy zgłaszać na piśmie do kolei, urzędu pocztowego lub spedytora, niezwłocznie po
otrzymaniu towaru po sporządzeniu stosownego protokołu w obecności przewoźnika / kuriera / dostawcy chyba że podmiot
dostarczający towar przewiduje inną formę i termin składania reklamacji. Wszelkie wykryte uszkodzenia w transporcie należy
odnotować bezpośrednio na potwierdzeniu dostawy.

7.

Kontrola / zawiadomienie o wadach przy odbiorze dostawy
7.1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po otrzymaniu pod kątem kompletności, zgodności z dowodem
dostawy i widocznymi wadami zewnętrznymi oraz do poinformowania Freedom House na piśmie lub mailowo o wszelkich
rozbieżnościach i wadach w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru, załączając wszelką możliwą dokumentację (zdjęcia, film,
itd.).

8.

Zwrot towarów
8.1. Freedom House informuje że produkty Vendaval szwajcarskiego producenta REZ AG są produkowane specjalnie dla klienta / nabywcy
i nie są produktami standardowymi (ze względu na dobór kolorów, standardy specyficzne dla kraju, opcje / cechy, itp.). Dlatego te
towary nie mogą zostać zwrócone.
8.2. Przykładowe towary, które nie zostaną zwrócone do Freedom House w idealnym stanie i w oryginalnym opakowaniu w uzgodnionym
okresie zwrotu (zwykle 3 miesiące), zostaną zafakturowane na klienta. Koszty wysyłki lub transportu zwrotu próbek towarów ponosi
klient.

9.

Gwarancje
9.1. Okres gwarancji na każdy produkt, który został dostarczony i zapłacony, wynosi 2 lata od daty wystawienia faktury na rzecz Freedom
House przez producenta towaru REZ AG, jednak nie mniej niż 12 miesięcy. W tym czasie wszystkie wadliwe części muszą zostać
zwrócone do kontroli jakości.
9.2. Jeśli wadliwa część zostanie wymieniona przez samego kupującego, nowa część zamienna zostanie dostarczona bezpłatnie; dalszych
roszczeń, takich jak prace instalacyjne osób trzecich (elektryków, hydraulików itp.) nie można dochodzić przeciwko Freedom House.
Ta usługa nie jest objęta ceną zakupu.
9.3. Freedom House Sp. z o.o. przyjmie następujące koszty:
Jeśli kupujący chce dokonać naprawy przez producenta (REZ AG), urządzenie musi zostać zwrócone do REZ AG w oryginalnym
opakowaniu. Urządzenia, które można regulować wysokość, muszą być zawsze odesłane przez spedytora i na palecie. W każdym
przypadku musi to zostać uzgodnione wcześniej i wspólnie przez Freedom House, Rez AG i kupującego, aby uniknąć niepotrzebnych
kosztów.
9.4. Zgodnie z okresem gwarancji i roszczeniem urządzenie zostanie naprawione przez REZ AG w fabryce i ponownie dostarczone
bezpłatnie, ponieważ REZ AG nie prowadzi żadnej usługi poza zakładem produkcyjnym.

10.

Wyłączenie gwarancji
10.1. Z zakresu gwarancji wyłączone są:
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą.
- Usterki spowodowane zanieczyszczeniem lub wpływem zewnętrznym.
- Brak konserwacji sprzętu (konserwacja zgodnie z instrukcją użytkowania).
- Nieprzestrzeganie prawidłowego zasilania i jego połączeń.
- Niezgodne przechowywanie i / lub obsługa.

11.

Odpowiedzialność
11.1. Freedom House odpowiada wyłącznie za szkody które spowodowane były rażącym zaniedbaniem lub spowodowane umyślnie.
Freedom House w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nietypowe i nieprzewidziane szkody wtórne, jak również za
szkody powstałe dla klienta w wyniku zawiadomienia o odrzuceniu umowy / zamówienia przez Freedom House.
11.2. Freedom House nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

12.

Zachowanie tytułu
12.1. Towary pozostają własnością Freedom House do czasu całkowitej zapłaty roszczenia wynikającej ze stosunków handlowych
z kupującym i klientem.
12.2. Próbki i modele są zawsze własnością Freedom House. Nie mogą być przekazywane osobom trzecim, ani nie mogą być
wykorzystywane bez zezwolenia.
12.3. Wykonanie zastrzeżenia własności nie stanowi odstąpienia od umowy.
12.4. Towary lub roszczenia nie mogą być zastawiane osobom trzecim ani przekazywane lub przypisywane jako zabezpieczenie.

13.

Postanowienia końcowe
13.1. Nadrzędnie obowiązują wyłącznie przepisy prawa polskiego.
13.2. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Freedom House oraz podmioty
działające na zlecenie Freedom House w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez
Freedom House.
13.3. Kupujący nie może bez zgody Freedom House przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych
z Freedom House osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową;
13.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego;
13.5. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu, właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd w miejscu siedziby
Freedom House.
13.6. Nieważność poszczególnych postanowień nie wpływa na ważność pozostałej części OWS.
13.7. Freedom House zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS w dowolnym momencie.

Adres biznesowy:
Freedom House Sp. z o.o.
ul Wyzwolenia 11, 34-325 Łodygowice, Poland
tel.: +48 512 503 000
info@vendaval.pl
Obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku

