UZUPEŁNIAJĄCE WARUNKI SPRZEDAŻY – SYSTEMY INSTALACYJNE
Przedmiot i Interpretacja
A.1
Niniejsze Uzupełniające Warunki Sprzedaży, Systemy Instalacyjne (“Warunki Uzupełniające”) mają zastosowanie wyłącznie do
transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są rury i kształtki z polipropylenu oraz/lub polietylenu zidentyfikowane poprzez odniesienie
oraz/lub opisane w Dokumentach Handlowych skierowanych przez Sprzedawcę do Kupującego.
A.2
W zakresie przedmiotowym wynikającym z postanowień Sekcji A.1 powyżej, niniejszym czyni się odwołanie do postanowień Ogólnych
Warunków Sprzedaży – Tworzywa Sztuczne – Wyd. 05, („OWS”), dostępnych w serwisie internetowym Sprzedawcy www.polimarky.pl , których
postanowienia, w zakresie, o którym mowa, należy traktować tak jakby stanowiły integralną część niniejszych Warunków Uzupełniających.
Terminy pisane z dużej litery a niezdefiniowane w niniejszych Warunkach Uzupełniających, w szczególności te identyfikujące Sprzedawcę i
Kupującego należy interpretować zgodnie ze znaczeniem nadanym im w OWS. W zakresie dotyczącym transakcji, o których mowa powyżej, każde
odniesienie do „Towarów” w OWS należy poczytywać za odniesienie do rur i kształtek PP-R oraz/lub PE-Xb, które zostały zidentyfikowane poprzez
odniesienie oraz/lub opisane w Dokumentach Handlowych. Są one również w niniejszych Warunkach Uzupełniających określane, jako „Towary”.
A.3
Niniejsze Warunki Uzupełniające oraz OWS należy interpretować, jako jednolity wzorzec umowny, przy czym niniejsze Warunki
Uzupełniające uzupełniają oraz modyfikują OWS, dlatego tez w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych
Warunków Uzupełniających, a tymi w treści OWS, postanowienia niniejszych Warunków Uzupełniających będą rozstrzygające. Na potrzeby
transakcji kupna-sprzedaży o zakresie przedmiotowym określonym w Sekcji A.1 powyżej, wszelkie odwołania do „Warunków” lub „niniejszych
Warunków” występujące w treści OWS należy tak interpretować, aby oznaczały również odwołanie do niniejszych Warunków Uzupełniających.
Towary
B.1
Specyfikacje techniczne określające Towary sprzedawane na podstawie niniejszych Warunków Uzupełniających zawarte są w
odpowiednich Instrukcjach projektowania i montażu rur i kształtek PP-R oraz/lub PE-Xb, które razem z cennikami Towarów dostępne są w
serwisie internetowym Sprzedawcy www.polimarky.pl . Każdy cennik jest oznaczony datą wydania i jednoznacznie identyfikuje, za pomocą kodu
referencyjnego producenta, oferowane Towary. Cenniki, o których mowa, nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz zaproszenie do zawarcia
umowy, a ceny w nich zawarte mogą odbiegać od ostatecznych cen sprzedaży. Opiekunowie klienta reprezentujący Sprzedawcę upoważnieni są
do oferowania, zgodnie z obowiązującą strategią sprzedaży, rabatów i obniżek cen w stosunku do cen cennikowych oraz do określania minimów
logistycznych w przypadku sprzedaży detalicznej. Dopuszcza się możliwość stosowania więcej niż jednego rabatu w tym samym czasie. Rabaty i
obniżki mogą być stosowane łącznie, jeżeli będzie to wyraźnie zaproponowane. Bez względu na bieg terminu obowiązywania cenników,
programów rabatowych czy promocji, zastrzega się możliwość ich odwołania, zmiany lub uzupełnienia w każdym czasie i bez uprzedniej
notyfikacji.
B.2
W celu dokonania zakupu Towarów na podstawie niniejszych Warunków Uzupełniających nie wymaga się od Kupującego dokonywania
żadnych czynności w serwisie internetowym Sprzedawcy. Istnieje jednakże możliwość skorzystania z elektronicznego formularza zapytania
ofertowego dostępnego w serwisie internetowym Sprzedawcy; www.polimarky.pl . Formularz taki jak również formuły i wzory znajdujące się w
cennikach umieszczone zostały jedynie w celach poglądowych bez obowiązku wykorzystywania przez Kupującego oraz bez zobowiązań dla
Sprzedawcy, co do uwzględnienia wyników przeprowadzonych kalkulacji. Transakcje kupna-sprzedaży zawarte na postawie niniejszych
Warunków Uzupełniających będą potwierdzane sporządzonymi na piśmie Dokumentami Handlowymi odnoszącymi się do niniejszych Warunków
Uzupełniających oraz OWS i doręczanymi Kupującemu, odpowiednio w języku polskim lub angielskim.
Gwarancja
C.1
W przypadku transakcji kupna-sprzedaży zawartych na podstawie niniejszych Warunków Uzupełniających, bez względu na przeciwne
postanowienia OWS, Sprzedawca gwarantuje, że w terminie dziesięciu (10) lat od daty dostawy bądź daty faktury, w zależności, co nastąpi
później, Towary będą (i) zgodne ze specyfikacjami zawartymi w stosownej Instrukcji projektowania i montażu rur i kształtek stanowiącej
integralną część Dokumentów Handlowych, oraz (ii) wolne od wad fizycznych pod warunkiem montażu i eksploatacji zgodnie ze stosowną
Instrukcją projektowania i montażu rur i kształtek.
C.2
Uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji oraz warunki, pod jakimi jest udzielana, określone są w OWS.
...............
Obrót Konsumencki
W przypadku, gdy transakcja kupna-sprzedaży podlegająca niniejszym Warunkom Uzupełniającym ma być dokonana z Kupującym działającym
jako konsument, tj. z osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
zastosowanie mają poniższe postanowienia.
D.1
Niniejsze Warunki Uzupełniające oraz OWS są wiążące dla Kupującego wyłącznie, jeżeli zostały mu doręczone przed zawarciem
transakcji kupna-sprzedaży.
D.2
Gwarancja udzielona na podstawie niniejszych Warunków Uzupełniających oraz OWS stanowi dodatkowy środek prawny dostępny
Kupującemu i w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza praw Kupującego wynikających z niezgodności Towarów z umową.
D.3
Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków Uzupełniających oraz OWS, które mogłyby w jakikolwiek sposób skutkować
ograniczeniem odpowiedzialności Sprzedawcy za szkody na osobie lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, czy też
zmianą jurysdykcji bądź właściwości sądowej wynikającej z przepisów prawa, możliwością cesji praw i obowiązków bez zgody Kupującego,
wyłączeniem potrącenia, ewentualnie nałożeniem na Kupującego obowiązku zapłaty ceny przed dostawą Towarów, nie mają zastosowania.
D.4
W przypadku, gdy transakcja kupna-sprzedaży zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy i Kupujący nie dokonał
sprawdzenia Towarów przed dostawą może on odstąpić od zawartej umowy, bez podania przyczyn, za pisemnym wypowiedzeniem nadanym na
adres siedziby Sprzedawcy w terminie dziesięciu (10) dni od zawarcia transakcji kupna sprzedaży lub dostawy Towarów, w zależności, co nastąpi
później.
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