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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Technical Grzegorz Tęgos  

dalej zwane OWS Technical. 

 

Firma Technical Grzegorz Tęgos może być co najwyżej pomocna w doborze katalogowym produktów. 
Wybór i zamówienie produktów z jakiejkolwiek przyczyny czy jakiegokolwiek zamysłu jest całkowicie 
po stronie Kupującego i jest wolą kupującego. 

OWS Technical są stosowane do umów sprzedaży towarów i usług przez Technical a zawieranych i 
zawartych pomiędzy: Technical Grzegorz Tęgos z adresem siedziby 62-600 Koło, ulica Toruńska 212 i 
dalej zwanym Technical a innym podmiotem gospodarczym lub konsumentem dalej zwanym 
Kupującym. 

Postanowienia OWS Technical są podane do wiadomości ma stronie internetowej www.technical.pl   
i wiążą Kupującego od chwili skierowania przez Kupującego do Technical prośby o złożenie przez 
Technical oferty, jak również od chwili złożenia przez Kupującego zamówienia (co należy rozumieć 
jako potwierdzenie przyjęcia przez Kupującego oferty złożonej przez Technical), dokonanych w 
formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), faxem. Wyklucza się składanie ustnych zamówień. Przyjęcie 
OWS Technical przez Kupującego wyłącza stosowanie jakichkolwiek warunków sprzedaży, zakupu lub 
dostaw obowiązujących u Kupującego. Technical ma prawo do jednostronnego odmówienia realizacji 
zamówienia złożonego przez Kupującego, jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wszystkie 
postanowienia OWS Technical. 

Zawarcie umowy inne niż z stosowaniem OWS Technical 

Odstępstwo od OWS Technical może nastąpić przy porozumieniu Technical i Kupującego, co musi być 
ustalone w oddzielnej pisemnej umowie a potwierdzone własnoręcznym podpisem właściciela 
Technical. Brak własnoręcznego podpisu właściciela Technical czyni takie dokumenty nieważne dla 
zawarcia umowy.  

 

I. Zawarcie umowy. 

1. Podstawową formą zawarcia umowy przez Kupującego, jest złożenie przez Kupującego pisemnego 
zamówienia. Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Kupującego drogą elektroniczną 
email. Złożone zamówienie przez Kupującego powinno być dokonane na podstawie pisemnej oferty 
handlowej złożonej przez Technical. Jeżeli zamówienia złożone przez Kupującego do Technical 
stanowią ofertę zakupu towarów to ofertę zakupu towaru oraz zamówienie uważa się za przyjęte do 
realizacji, gdy Technical uruchomi proces realizacji zamówienia z uwzględnieniem OWS Technical, 
wiąże to obie strony umowy. Technical potwierdzi każdorazowo przyjęcie zamówienia do realizacji na 
żądanie Kupującego lub samodzielnie. Potwierdzenie zamówienia przez Technical każdorazowo 

http://www.technical.pl/


będzie z podaniem Kupującemu numeru oferty handlowej złożonej przez Technical wraz z informacją 
o OWS. 

2. Gdy Kupujący złoży zamówienie pisemnie na towar dostępny z magazynu lub do zmontowania czy 
konfekcjonowania w Technical, Technical wystawia fakturę proforma lub fakturę oraz z pisemne 
potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jak w punkcie I/1.  W przypadku gdy towaru 
zamówionego nie ma na stanie magazynowym a jego realizacja będzie kilka tygodni i więcej, również 
Technical wystawi potwierdzenie przyjęcia zamówienia jak w punkcie I/1 oraz w przypadku 
wymaganej przedpłaty Technical wystawi fakturę proforma a w czasie dostawy fakturę końcową. 

 

3. W przypadku ustnego zamówienia złożonego przez Kupującego w Technical, zamówienie uważa się 
za ważne, gdy Technical potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji według punktu I/1                        
i poinformuje o tym Kupującego np. droga elektroniczną. Technical może niezależnie zażądać  od 
Kupującego formy pisemnej potwierdzenia złożonego ustnie zamówienia na adres mail: 
biuro@technical.pl pod rygorem bezskutecznego przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak pisemnego 
żądanego przez Technical potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w ciągu 2 dni roboczych, 
zwalnia Technical od wykonania zamówienia z przyczyna leżącą po stronie Kupującego. 

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Technical lub z chwilą 
przystąpienia Technical do realizacji oferty zakupu lub zamówienia złożonego przez Kupującego. 
Kupujący przez złożenie zamówienia lub oferty zakupu wyraża zgodę na włączenie OWS Technical do 
umowy. Do umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z treści OWS 
Technical. OWS Technical mają moc wiążącą Kupującego z Technical na podstawie zawartej umowy 
sprzedaży.  

5. W chwili przyjęcia zamówienia do realizacji przez Technical, oferta handlowa o której mowa w pkt. 
I/1 jest wiążąca dla Kupującego w części dotyczącej warunków technicznych produktu i nie może być 
zmieniana ani uzupełniana w trakcie prowadzonych przez strony negocjacji. Jakakolwiek zmiana czy 
uzupełnienie lub jakiekolwiek inne ustalenia zgłoszone przez jedną ze stron po dacie przyjęcia 
zamówienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia na piśmie przez Technical. 

6. W wyniku postępu technicznego Technical zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i 
konstrukcyjnych zamówionych produktów nawet w przypadku wcześniej przekazanych próbek 
towarów. 

7. Dowodem wykonania zamówienia jest dowód wydania – przekazania produktów/ dowód dostawy/ 
list przewozowy/ faktura. 

8. Zamówienie dla swojej ważności wymaga złożenia podpisu przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Kupującego na zewnątrz i do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.  

W przypadku innym firma Technical od zamawiającego ma prawo dochodzenia swoich roszczeń od 
zamawiającego na podstawie Kodeksu Cywilnego przez właściwy Sąd według siedziby Technical  

 

II. Warunki płatności i obowiązujące ceny. 

1. Warunki płatności każdorazowo określa oferta handlowa Technical lub potwierdzenie zamówienia 
złożone przez Technical. W czasie trwania pandemii czy epidemii cena może ulec podwyższeniu w 



przypadku gdy dostawca Technical zmieni cenę na wyższą.  Technical powiadomi o takim zdarzeniu 
Kupującego 

2. Ceny obowiązują loco magazyn Technical. Do ceny produktu może być doliczona cena opakowania 
w wysokość 2% wartości produktu. Strony mogą ustalić dodatkową płatność za transport produktów 
pod wskazane miejsce przez Kupującego. Koszt transportu i koszty ubezpieczenia na czas przewozu 
ponosi Kupujący.  

3.Kupujący upoważnia Technical przez złożenie oferty zamówienia lub zamówienia do wystawienia 
faktur VAT bez podpisu Kupującego. 

4. Zapłata za dostarczony towar następuje wg oferty na podstawie faktury z doliczeniem podatku 
należnego Vat . 

Rozliczenie następuje: 

     a) w złotych polskich  

     b) w walucie EUR, co wymaga wcześniejszego ustalenia stron umowy 

5. Technical dostarcza faktury Kupującemu wraz z dostawą towaru lub przesyłką pocztową czy 
kurierską czy też e-mail lub też w inne wskazane miejsce w zamówieniu. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego ewentualnych uwag lub reklamacji, ich rozpatrywanie 
nie wstrzymuje biegu terminu płatności. Reklamacja czy uwagi będą rozpatrywane zgodnie z 
warunkami gwarancji i/lub wg paragrafu VIII niniejszych OWS Technical. 

 7.  W przypadku gdy Kupujący zostanie postawiony przez Sąd w stan upadłości lub gdy zostanie 
wszczęte przeciwko niemu postępowanie likwidacyjne, należność z tytułu zawarcia umowy staje się 
natychmiast wymagalna. 

8. Główną formą dokonania zapłaty dla Technical jest przelew dokonywany przez Kupującego na 
konto bankowe Technical. Dopuszcza się płatność gotówką w kasie siedziby Technical, o ile nie 
narusza taka płatność obowiązujących przepisów  w zakresie dokonywania rozliczeń 
bezgotówkowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Inne formy płatności wymagają 
porozumienia i uzgodnienia pomiędzy stronami umowy.  

9. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu zapłaty, Technical ma prawo naliczyć 
odsetki ustawowe. W rozliczeniach pomiędzy Kupującym i Technical decyduje data uznania konta 
Technical. 

10. Jeżeli Kupujący opóźnia się w zapłacie za dostarczone produkty przez Technical, to niezależnie od 
prawa żądania odsetek za opóźnienie Technical przysługuje prawo: 

    a) postawienia wszystkich należności za dostarczone produkty w stan natychmiastowej 
wymagalności, 

    b) realizowania zaległych dostaw produktów tylko po uregulowaniu zaległych płatności i po 
dokonaniu przez Kupującego przedpłaty w ustalonej przez Technical wysokości bez prawa żądania 
jakichkolwiek kar z tego tytułu przez Kupującego od Technical 

    c) odstąpienia przez Technical realizacji zaległych dostaw towarów bez prawa żądania 
jakichkolwiek kar z tego tytułu przez Kupującego od Technical 

    d) żądania od Kupującego naprawienia szkody na podstawie art.471 k.c. 



11. Jeżeli jest wymagana przedpłata przez Technical a Kupujący odstąpi od umowy, Technical może 
zatrzymać przedpłatę. Technical samodzielnie podejmie decyzję o zatrzymaniu przedpłaty na rzecz 
pokrycia poniesionych kosztów przy realizacji zamówienia.  

 

III. Kary umowne i ich stosowanie. 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Technical może obciążyć kupującego karą 
umowną w wysokości 30% wartości brutto produktu, za które Technical nie ponosi 
odpowiedzialności. Kupujący dokona zapłaty w wyznaczonym terminie przez Technical. 

2. Technical zastrzega sobie prawo dochodzenia do odszkodowania do 100% wartości towaru 
sprzedaży a będącym przedmiotem sporu.  

 

3.  W przypadku gdy Technical przekroczy termin dostarczenia przedmiotu sprzedaży, to Technical 
zobowiązuje się do naprawienia szkody przez zapłatę kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto 
przedmiotu sprzedaży, z dostawą którego pozostaje w zwłoce, za  każdy dzień zwłoki, jednakże nie 
więcej niż 15% wartości przedmiotu umowy sprzedaży – z zastrzeżeniem działu V pkt.1. OWS 
Technical.   

 

IV. Własność produktów. 

1. Technical zastrzega sobie prawo własności dostarczonego produktu do chwili uiszczenia należności 
przez Kupującego na rzecz Technical. 

2. Jeżeli Technical odstąpi od umowy, to Kupujący ma obowiązek wydać Technical dostarczony 
produkt, a stanowiący własność Technical, w takim stanie w jakim się znajduje. Technical przysługuje 
prawo żądania od Kupującego odpowiedniego wynagrodzenia za uszkodzenia czy zużycie produktów.  

 

V. Termin dostawy.        

1. Dostawa zamówionego produktu następuje w terminie określonym na potwierdzeniu zamówienia. 
Termin dostawy ulega jednak przełożeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w dniu otrzymania przez  Kupującego potwierdzenia zamówienia. Technical nie 
ponosi odpowiedzialności za czas niezawinionego przez Technical przedłużenia terminu dostawy. 

2. W przypadku gdy Technical posiada przygotowane produkty do wysyłki lub jest w trakcie 
przygotowania produktów do dostawy, a Kupujący zgłosi nowe żądania związane z dostarczonym 
towarem, termin dostawy produktów ulega zmianie. W takim przypadku Technical nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu zwłoki w dostawie produktów Kupującemu.  

3. W przypadku gdy Technical posiada przygotowane produkty do wysyłki, a wysyłka produktu jest 
opóźniona z przyczyn leżących po stronie Kupującego, to Technical ma prawo obciążyć Kupującego 
kosztami dodatkowego magazynowania produktu, zarówno produktów będących na magazynie 
Technical jak i na magazynie będących w własności osób trzecich. 

4. Jeżeli jest wymagana przedpłata przez Technical a Kupujący opóźnia się z dokonaniem przedpłaty 
to automatycznie przedłuża się termin realizacji zamówienia. Termin płatności przedpłaty to do 2 dni 



kalendarzowych od poinformowania Kupującego o takiej konieczności. Po przekroczeniu terminu 
płatności przedpłaty Technical może wyznaczyć nowy termin realizacji zamówienia. Takie opóźnienie 
w płatności przedpłaty leży po stronie Kupującego i tym samym Technical jest zwolniony z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia 

5. Termin dostawy towaru liczy się od następnego nowo rozpoczętego tygodnia po przyjęciu 
zamówienia do realizacji i wpłynięcia przedpłaty na konto Technical. Przyjęcie zamówienia liczy się od 
wpłynięcia wymaganej przedpłaty. 

6. W przypadku gdy Kupujący zalega z płatnościami do Technical z jakiegokolwiek tytułu, Technical 
może odstąpić od realizacji zamówień do Kupującego a w takim przypadku całkowita wina za 
niezrealizowane zamówienia przez Technical leży po stronie Kupującego. 

7. Podawane terminy realizacji przez Technical nie są wiążące. Z uwagi na globalny niedobór 
surowców i zakłócenia w łańcuchach dostaw, Technical zastrzega sobie prawo do zmiany terminów 
realizacji bez ponoszenia odpowiedzialności za wynikłe z tego konsekwencje. 

 

 

VI. Przejęcie ryzyka za produkty. 

1.  Z chwilą wydania zamówionych towarów lub części towaru przez Technical, ryzyko utraty czy 
posiadania lub uszkodzenia towarów przechodzi całkowicie na Kupującego. Wydanie towarów przez 
Technical jest również dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia towaru lub części towaru na 
miejsce przeznaczenia Technical powierzył towar przewoźnikowi. 

2. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialności za wybór towaru zaproponowany w ofercie 
handlowej przedstawionej przez Technical. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczną 
akceptacją dokonania powyższego wyboru przez Kupującego.  

3. Technical nie odpowiada za nieodpowiedni dobór produktu przez Kupującego i/lub niewłaściwą 
interpretację informacji  techniczno-handlowych na ofercie, stronach internetowych, w katalogach, 
prospektach, oraz innych materiałach, które otrzymał lub uzyskał Kupujący. 

 

VII. Gwarancje  

               Technical udziela gwarancji na sprzedane produkty i świadczone usługi. 

               Ogólne warunki gwarancji: 

                1. Gwarancją objęte są wady fizyczne towarów powstałe z przyczyn tkwiących w towarze  

                 a będące wadami wykonawstwa czy wadami materiałowymi, 

                 wtedy Technical udziela gwarancji : 

                 - na okres 6 miesięcy na:  taśmy transportujące, pasy transportujące, wszelkiego rodzaju                   

                 pasy napędowe(płaskie, zębate, klinowe, techniczne), łańcuchy, koła pasowe, sprzęgła                   

                 maszynowe z wykluczeniem elementów elastycznych i ciernych(elementy elastyczne i  

                 cierne do zużycia)  



                 - na okres 1 roku na: motoreduktory, elektrobębny, przekładnie walcowe, 

                 przekładnie walcowo-stożkowe, przekładnie ślimakowe,  

                 dźwigniki śrubowe, przekładnie stożkowe (wykluczeniem gwarancji na olej w/w  

                 produktach), (za odpowiednią dopłatą na elektrobębny można uzyskać 2 lata  

                 gwarancji po wcześniejszym uzgodnieniu z fabrykantem i Technical) 

                 - na okres 3 miesięcy: inne towary i usługi niż wymienione w okresach na 6 miesięcy i 1 rok. 

                 - na transportery może być udzielona oddzielna gwarancja przez fabrykanta. 

                 Jeżeli specyfika eksploatacji normalnego zużycia towaru jest  krótsza niż udzielony okres   

                  gwarancji przez Technical, wtedy deklarowane gwarancje nie obowiązują. 

                 Termin gwarancji na produkty rozpoczyna się z dniem wydania produktu z magazynu 

                 Technical  lub odpowiednio z dniem wydania produktu z magazynu kontrahenta 

                 Technical, gdy dostawa produktu odbywa się bezpośrednio do Kupującego od kontrahenta  

                 Technical. 

                  W przypadku nie uznania reklamacji, Technical może obciążyć Kupującego reklamującego  

                  kosztami ekspertyzy towaru i za transport towaru. 

                 2. Gwarancją nie są objęte wady towaru spowodowane: 

                    - uszkodzenia mechaniczne wynikające z nienaturalnego i niewłaściwego procesu  

                      eksploatacji  

                    - wadliwym doborem towaru 

                    - nieprawidłowym montażem i uruchomieniem towaru 

                    - brak właściwej konserwacji i przeglądów technicznych aplikacji z użyciem towarów 

                    - eksploatacją towaru na niesprawnym technicznie urządzeniu czy maszynie 

                    - zastosowaniem towaru niezgodnie z przeznaczeniem 

                    - niezgodna eksploatacja towaru wbrew zaleceniom eksploatacji towaru 

                    - nieprawidłowy transport i przemieszczanie towarów 

                    - nieprawidłowym przechowywaniem (towary zakupione w Technical należy 

                     przechowywać w przewiewnych pomieszczeniach o temperaturze od +5 st C do +35 st C 

                      i chroniąc przed działaniem: wilgoci,  substancji żrących i ropopochodnych oraz przed 

                      niepożądanym działaniem światła oraz uszkodzeniami mechanicznymi a mogące  

                      pochodzić od innych towarów czy przedmiotów czy innych źródeł) 

 



                  3. Gwarancje nie obejmują towarów i usług i nie podlegają reklamacji: 

                     - gdy dokonano jakichkolwiek zmian, modyfikacji bądź samodzielnych napraw poza               

                        Technical 

                     - gdy wykonywana usługa jest na towarze nie zakupionym w Technical,  

                        taka usługa jest wykonywana na pełne ryzyko Kupującego 

                     - gdy Kupujący nie dokonał pełnej zapłaty za towar lub usługę w terminie wskazanym  

                        w dokumencie sprzedaży. 

            4. Tryb zgłaszania reklamacji 

                 Dla rozpatrzenia reklamacji Kupujący zgłasza na piśmie reklamacje do Technical z  

                 podaniem: 

                 - określenie towaru reklamowanego 

                 - kopię faktury sprzedaży kupionego w Technical a reklamowanego towaru 

                 - datę zauważenia wady towaru 

                - opis wady- usterki towaru i okoliczności zauważenia wady 

                 - opis użytkowania towaru (parametry techniczne w aplikacji z towarem)      

                 - zdjęcia i lub filmy wady reklamowanego towaru i aplikacji 

                 - czy zutylizować towar reklamowany gdy nie będzie się kwalifikował do naprawy 

                 - dane tele-adresowe i mailowe osoby dokonującej reklamacji  

                 oraz  

                 Kupujący dostarcza towar reklamowany do Technical celem dokonania ekspertyzy 

               Dopuszcza się zgłoszenie reklamacji towaru emailem na adres biuro@technical.pl 

               z zastrzeżeniem skutecznego dostarczenia reklamacji. Brak skutecznego dostarczenia  

               zgłoszenia reklamacji uznaje się za niebyłe. 

               Wady towaru jeżeli ujawnią się w okresie gwarancyjnym należy zgłaszać do Technical  

               niezwłocznie po ujawnieniu. 

            5. Tryb rozpatrywania reklamacji 

                a) reklamacja powinna być rozpatrzona przez Technical w ciągu 14 dni od daty dostarczenia  

                     reklamowanego towaru i pisma reklamacyjnego a określonego w punkcje 4 powyżej 

                b) w przypadkach szczególnych gdy dla rozpatrzenia reklamacji wymagane są 

                     specjalistyczne badania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu a o takim 

                     fakcie Technical poinformuje Kupującego - Reklamującego  w ciągu 14 dni od daty 



                    przyjęcia towaru reklamowanego 

                 c) na czas reklamacji i ewentualnego wykonania reklamacji Technical nie zapewnia  

                     produktu zastępczego 

                 d) Technical zastrzega sobie prawo sprawdzenia warunków pracy reklamowanego towaru  

                      u Kupującego – Reklamującego, celem rozpatrzenia reklamacji 

                 e) w przypadku uznania reklamacji przez Technical, Kupujący ma prawo: 

                      w pierwszej kolejności do naprawy towaru jeżeli wady dadzą się usunąć, 

                      a w przypadku gdy naprawa towaru nie będzie możliwa do bezpłatnej wymiany towaru 

                      na nowy lub  zwrot kosztów towaru reklamowanego uwidocznionych na dokumencie  

                      sprzedaży Technical albo też obniżenie wartości towarów 

                  f) Technical zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu zaspokojenia reklamacji, 

                       o której mowa w punkcie 5.e powyżej  

                 g) montaż, demontaż, pakowanie i transport towaru reklamowanego odbywa się siłami i na  

                      koszt Kupującego reklamującego towar 

                 h) w przypadku uznania reklamacji, koszt transportu po Polsce, Technical zwróci  

                   Kupującemu  a towar naprawiony lub wymieniony na nowy, Technical dostarczy na własny  

                    koszt na terenie  Polski. Koszt transportu reklamowanego towaru poza Polskę ponosi w  

                    każdym przypadku w obie strony Kupujący. Koszt dostawy reklamowanego towaru nie  

                    może  być większy jak średni który jest możliwy przez dostawę powszechnie dostępnymi  

                    firmami spedycyjnymi w Polsce. 

                  i) Kupujący - reklamujący towar poinformuje Technical o wysyłce towaru do siedziby  

                     Technical mailem na adres biuro@technical.pl. z podaniem numeru listu przewozowego 

                     i kuriera którym towar reklamowany będzie dostarczony. Jeżeli Reklamujący dostarczy          

                     własnym środkiem transportu towar reklamowany to to wskaże w informacji mailowej           

                    do  Technical 

                   j) po ustaniu okresu gwarancji ustaje wszelka odpowiedzialność Technical wobec  

                      Kupującego. 

 

 

VIII Odpowiedzialność za wady towaru  



1. Kupujący jest zobowiązany do odwrotnego sprawdzenia towarów pod względem ilościowym i 
uszkodzeń, niezwłocznie po jego dowiezieniu firmą transportową czy kurierską. Niezwłocznie (z 
uwagi na firmy transportujące towary) tj. ustala się do 3 dni kalendarzowych od daty dowiezienia 
produktu. Po tym terminie możliwość przyjęcia reklamacji w tym zakresie jest wykluczona. W 
przypadku błędnie dostarczonego towaru Technical jest zobowiązany do usunięcia odchyłek 
ilościowo materiałowych w dostawie produktów. 

2. W przypadku upłynięcia terminu wskazanego w punkcie 1 powyżej, Kupującemu przysługuje 
wyłącznie roszczenie z tytułu gwarancji. Gwarancji Technical udziela tylko pierwszemu Kupującemu 
bez prawa przeniesienia na osoby trzecie. Technical dopuszcza udzielanie indywidualnych gwarancji 
na produkty. Gwarancje udzielone na produkty przez dostawców czy fabrykantów Technical nie 
dotyczą Technical i z tego tytułu i na tej podstawie Kupujący nie ma prawa wnoszenia reklamacji do 
Technical.                     

3. Odpowiedzialność gwarancji Technical jest ograniczona do wad, które wystąpią w ciągu okresu 
gwarancyjnego liczonego od dnia dostawy. Czas gwarancji skraca się odpowiednio, jeżeli towar 
dostarczony jest eksploatowany dziennie dłużej, niż jest to przewidziane z uwagi na tabele doboru i 
zapasy odpowiednich współczynników przeciążenia towaru. 

4. Technical nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towary po 
odbiorze towarów z magazynu Technical przez Kupującego. Wszystkie szkody i niedogodności oraz 
utracone korzyści z tytułu przestojów w wyniku zasadnej reklamacji u Kupującego nie będą 
rekompensowane przez Technical 

5. Technical i Kupujący wyłączają na podstawie Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Technical z 
tytułu rękojmi za dostarczony towar przez Technical. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
nie dotyczą konsumentów w rozumieniu art.22  kodeksu cywilnego. 

6. Odpowiedzialność Technical obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej 
rzeczy i tylko do wysokości jej wartości. Jakakolwiek odpowiedzialność Technical związana z 
zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów i usług niezależnie od tytułu jej 
odpowiedzialności, nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących spodziewanych korzyści, 
utraconego zysku, strat produkcyjnych itp. 

7. Wszystkie postanowienia dotyczące uprawnień z gwarancji i rękojmi wynikające z przepisów 
prawa(o ile wyłączenie ich jest dozwolone)lub też wynikające z wcześniejszego sposobu pracy czy 
zasad handlowych, a odnoszące się do jakości towarów lub ich dostosowania do konkretnego 
przeznaczenia lub też odnoszące się do zgodności towarów z ich opisem czy próbkami, niniejszym  nie 
mają zastosowania. 

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy. 

1. Technical może odstąpić od umowy: 

    a) jeżeli wykonanie umowy stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Kupującego, 

    b) jeżeli Kupujący nie złożył pisemnego potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w rozdziale 

    I pkt.3  

    c) jeżeli ukazały się nowe przyczyny uniemożliwiające dostawę towaru przez Technical 



2. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

    a) jej wykonanie stało się niemożliwe z winy leżącej po stronie Technical 

    b) Technical nie wykonał umowy mimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jej wykonania 
chyba, że jest to nie zależne od Technical tylko od kooperantów Technical. 

    c) Technical nie usunął wad towaru lub gdy naprawa towaru jest niemożliwa. 

3. Właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających pomiędzy stronami, mogących 
wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych 
umowach, do których zastosowanie miałyby niniejsze Ogóle Warunki Sprzedaży Technical, właściwy 
będzie Sąd Arbitrażowy według siedziby Technical z wyjątkiem paragrafu I/8. 


