
 
 Poznao, 2015-03-17  

 
Ogólne zasady i warunki sprzedaży 

 

§ 1 Stosowanie zasad i warunków 

Poniższe zasady i warunki stosuje sie do wszystkich ofert złożonych przez ACTIF Jacek Flis, z siedzibą 
w Poznaniu na os. Wichrowe Wzgórze 33C, 61-699, NIP: 9462538336, zwanej dalej „ ACTIF ” oraz we 
wszystkich transakcjach, zawieranych przez ACTIF z innymi stronami, zwanymi dalej „Odbiorcami”, 
wobec których ACTIF zadeklarował stosowanie tych zasad i warunków.  

§ 2 Dostawa 

1. ACTIF będzie dostarczad zamówione produkty według kolejności złożonych zamówieo, 
z dostępnych stanów magazynowych.  

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w dniu jego wpływu, jeśli zostanie ono złożone do godziny 
11.00.  

3. W przypadku zamówienia płatnego w formie przedpłaty przelewem zamówienie zostanie 
zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym (dotyczy nowych klientów).  

4. Odbiorca przyjmie zakupiony towar po jego dostarczeniu. Nie odebrany towar zostanie 
zmagazynowany na koszt i ryzyko Odbiorcy. Poniesie on także wszelkie koszty dodatkowe 
wynikające z nie przyjęcia towaru.  

 

§ 3 Terminy 

1. Terminy dostawy, podane przez ACTIF są przybliżone. W przypadku, gdy któryś 
z terminów dostawy zostanie przekroczony, Odbiorca nie będzie uprawniony do rozwiązania 
umowy ani do domagania sie odszkodowania, ani do niewypełnienia jakiegokolwiek ze 
zobowiązao, wynikających z umowy i niniejszych warunków, jeśli nastąpiło to z winy 
dostawców ACTIF.  

2. Termin dostawy, określony przez ACTIF rozpoczyna się w momencie, gdy zamówienie złożone 
przez Odbiorcę, zostanie potwierdzone pisemnie drogą elektroniczną przez ACTIF, zaś 
wszystkie konieczne dla dostawy informacje zostaną przekazane przez Odbiorcę firmie ACTIF.  

 

§ 4 Zdjęcia, rysunki, modele etc. 

1. Zdjęcia, rysunki, specyfikacja wymiarów i wagi, modele lub próbki są podawane przez ACTIF 
jedynie w formie ogólnej. Jakośd towarów, stanowiących przedmiot dostawy, może różnid się 
od zdjęd, rysunków, specyfikacji wymiarów i wagi, modeli i próbek, chyba, że stwierdzono 
pisemnie, iż dostarczany towar ma byd zgodny z podanymi szczegółami.  



§ 5 Gwarancja jakości wyrobu 

1. ACTIF udziela gwarancji na wszystkie oferowane towary na warunkach dołączonych do 
każdego towaru. Gwarancja jest 12-to miesięczna liczona od dnia sprzedaży towaru.  

§ 6 Obsługa przedsprzedażna i posprzedażna 

1. Odbiorcy ACTIF zobowiązani są do obsługi posprzedażowej, w tym do obsługi gwarancyjnej, 
wszystkich towarów dostarczonych na polski rynek przez ACTIF.  

§ 7 Prawa autorskie i materiały handlowe 

1. Jeżeli w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej lub Umowy Sprzedaży ACTIF udzielił 
Kupującemu jakiejkolwiek licencji lub przeniósł na Kupującego majątkowe prawa autorskie, 
udostępnił mu jakiekolwiek logotypy, wzory użytkowe, grafiki, ulotki i materiały reklamowe 
i informacyjne, wówczas w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub 
odstąpienia od Umowy Ramowej Kupujący ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zaprzestad 
korzystania, rozpowszechnienia, utrwalania lub zwielokrotnia otrzymanych 
materiałów w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania czy artystycznego wykonania 
oraz zwrócid ACTIF wszystkie otrzymane materiały i utwory.  

2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 powyżej Kupujący będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz ACTIF kary umownej w wysokości 10.000,00 (dziesięd tysięcy) złotych za 
każdy przypadek naruszenia. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia ACTIF do 
zastosowania innych środków ochrony prawnej, w tym do dochodzenia odszkodowania 
w kwocie przewyższającej wysokośd zastrzeżonej kary umownej.  

§ 8 Zastrzeżenie prawa własności 

1. Prawo własności towarów dostarczonych przez ACTIF nie może zostad przekazane Odbiorcy 
zanim nie zostaną spełnione wszelkie zobowiązania, wynikające z umowy zawartej z ACTIF 
i niniejszych warunków.  

2. Dostarczone towary, podlegające zastrzeżeniu prawa własności, mogą byd odsprzedane 
jedynie w ramach zwyczajowej działalności handlowej. Odbiorca nie może ich zastawiad 
ani ustanawiad wobec nich innych praw ograniczonych.  

3. W przypadku, gdy Odbiorca nie wypełni swoich zobowiązao, ACTIF będzie uprawnione do 
odebrania dostarczonych towarów, podlegających zastrzeżeniu prawa własności od Odbiorcy 
lub strony trzeciej, przechowującej towary na rzecz Odbiorcy.  

4. Na zadanie ACTIF, Odbiorca zabezpieczy dostarczone towary, podlegające zastrzeżeniu prawa 
własności i ubezpieczy je od ognia, od kradzieży i od szkód wywołanych przez wybuch lub 
zalanie, i zawiadomi ubezpieczycieli o ewentualnej szkodzie tak by nie utracid prawa do 
wypłaty odszkodowania. Wypłacone odszkodowanie cedowane jest na ACTIF w zakresie 
towarów niezapłaconych.  



§ 9 Towary uszkodzone / Reklamacje 

1. Odbiorca dokona kontroli i odbioru towarów w momencie dostawy lub może zlecid ich 
kontrolę jednostce wyspecjalizowanej. Odbiorca sprawdzi, czy dostarczone towary są zgodne 
z umową, czyli:  

a) dostarczone towary są zgodne z zamówieniem  
b) ilośd dostarczonych towarów zgadza się z ilością towarów, wymienionych 

w załączonym liście przewozowym.  
2. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeo opakowania lub braków ilościowych, 

Odbiorca powiadomi o tym ACTIF telefonicznie - natychmiast w czasie dostawy 
i sporządzi protokół szkody w obecności przewoźnika.  

3. Odbiorca powiadomi telefonicznie ACTIF o niewidocznych w momencie odbioru 
uszkodzeniach dostarczonego towaru - natychmiast po ich wykryciu i potwierdzi to w formie 
pisemnej w ciągu siedmiu *7+ dni od daty odbioru.  

4. Nawet w przypadku, gdy Odbiorca złoży reklamację we właściwym czasie, będzie on 
zobowiązany do zapłaty i realizacji złożonego przez siebie zamówienia. Jedynie w przypadku 
uprzedniej zgody, wyrażonej na piśmie, towar może byd zwrócony firmie ACTIF.  

 

§ 10 Terminy płatności i zasady udzielania rabatów 

1. Pierwsze zamówienie ACTIF realizuje po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe lub za 
pobraniem. Kolejne zamówienia realizowane są z 7-dniowym terminem płatności.  

2. Zasady udzielania rabatów oraz ich wielkośd określa załącznik nr 1 do niniejszych warunków. 
Zmiana załączników nie stanowi zmiany umowy sprzedaży. ACTIF powiadomi Odbiorcę 
o nowych warunkach określonych w załączniku nr 1 przed dostawą towarów.  

3. W przypadku zwłoki w zapłacie ponad określone terminy płatności Odbiorca zobowiązany 
jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 1% za każdy dzieo zwłoki.  

4. W przypadku likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego lub zawieszenia 
płatności Odbiorcy, jego długi wobec ACTIF stają się natychmiast należne i wymagalne.  

5. Płatności dokonane przez Odbiorcę zawsze służą przede wszystkim do spłacenia odsetek 
i wymagalnych płatności, zaś w drugiej kolejności do spłacenia kwoty faktury, nieuiszczanej 
od dłuższego czasu, nawet w przypadku, gdy Odbiorca stwierdza, że spłata odnosi się do 
późniejszej faktury.  

6. Płatności następują zawsze bez potrąceo i wyrównao.  
 

§ 11 Odpowiedzialność 

1. ACTIF nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody - ani pośrednie, ani bezpośrednie - 
włączając w powyższe straty handlowe i/lub straty wynikające z uszkodzeo dostarczanych 
towarów po ich odbiorze przez Odbiorcę.  

2. ACTIF nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody - ani pośrednie, ani bezpośrednie - 
wynikające z użytkowania dostarczanych przez ACTIF towarów. 

3. W przypadku odpowiedzialności ACTIF wobec Odbiorcy, roszczenia nie mogą przekraczad 
ilości wymienionych w fakturze towarów, dostarczonych przez ACTIF stronie, która wysunęła 
roszczenie.  

 



§ 12 Stosowane prawo 

1. Wszelkie sprawy dotyczące umów zawartych pomiędzy ACTIF a Odbiorcą będą rozstrzygane 
na podstawie prawa polskiego w oparciu o niniejsze warunki oraz przepisy kodeksu 
cywilnego.  

§ 13 Oferty 

1. W wyjątkowych, niezależnych od ACTIF, przypadkach zmiany sytuacji rynkowej 
spowodowanej podwyższeniem ceł, podatków lub znaczących zmian kursów walut, ACTIF ma 
prawo podnieśd cenę po złożeniu przez Odbiorcę zamówienia. W przypadku, gdy wzrost cen 
przekroczy 15%, Odbiorca ma prawo odstąpid od umowy.  

 

§ 14 Natychmiastowe wypowiedzenie umowy 

1. Z dniem podpisania niniejszych warunków tracą moc wszelkie wcześniejsze umowy, 
porozumienia i zapisy dotyczące zasad i warunków sprzedaży oraz rozliczeo i dochodzenia 
roszczeo.  

2. Odbiorca nie może w żaden sposób umożliwiad osobie trzeciej (która nie jest Odbiorcą 
ACTIF), sprzedaży towarów dostarczonych przez ACTIF; w szczególności oferowanie tych 
towarów przez inne niż własne sklepy internetowe, będzie traktowane jako umożliwianie 
osobie trzeciej sprzedaży towarów dostarczonych przez ACTIF .  

3. Każde takie działanie będzie skutkowało natychmiastowym wypowiedzeniem umowy 
przez ACTIF .  

4. W takiej sytuacji wszelkie długi Odbiorcy względem ACTIF stają się natychmiast należne 
i wymagalne.  

 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………  
(data, podpis, pieczatka firmowa Odbiorcy) 

 

 

 


