Advansor A/S – Ogólne Warunki Sprzedaży
Niniejsze "Ogólne Warunki Sprzedaży" (OWS) dotyczą wszystkich dostaw produktów i usług
(Produktów) od Advansor A/S (Advansor) do klientów (Kupujący). O ile Strony wyraźnie nie
postanowią inaczej, niniejsze Warunki obowiązują wzajemnie Advansor i Kupującego.
Wszelkie warunki dostarczone przez Kupującego, a odbiegające od niniejszych Warunków
nie są dla Advansora wiążące, o ile zostaną one uzgodnione na piśmie pomiędzy Advansorem
i Kupującym. Ponadto Advansora nie obowiązują warunki Kupującego niezależnie od tego,
czy Advansor wniósł zastrzeżenia w stosunku do nich.
1.
Potwierdzenie zamówienia
Oferty zakupu będą uważane za przyjęte, gdy Kupujący otrzyma od Advansora pisemne
potwierdzenie przyjęcia oferty w formie potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenia
zamówienia można składać w wersji elektronicznej.
2.
Anulacja
Generalnie nie można anulować zamówień po wystawieniu potwierdzenia zamówienia przez
Advansora, ponieważ produkt jest robiony na specjalne zamówienie. Jednak jeżeli zgodnie z
oceną Advansora produkt stanowi rozwiązanie standardowe, strony mogą porozumieć się co
do anulacji [tego zamówienia] za wypłatą odszkodowania. Odszkodowanie wynosiłoby
wówczas przy anulacji po wystawieniu zamówienia do 4 tygodni przed dostawą 25% wartości
zamówienia. W przypadku anulacji dokonanych później niż 4 tygodnie przed dostawą,
odszkodowanie wynosi 50% wartości zamówienia.
3.
Dostawa i przejście ryzyka
Produkty są dostarczane na warunkach FCA (Free Carrier – franco przewoźnik) Rosbjergvej
7A, 8220 Brabrand, Dania. W razie odroczenia dostawy z przyczyn leżących po stronie
Kupującego, firma Advansor jest uprawniona do wydzielenia i magazynowania Produktów
na koszt i ryzyko Kupującego, z oznaczeniem Produktów należących do Kupującego. W takich
przypadkach ryzyko związane z Produktami przechodzi na Kupującego z chwilą ich
zmagazynowania. Niezależnie od tego, czy firma Advansor zaakceptowała odroczenie
dostawy, czy też nie, jest uprawniona do wystawienia faktury za Produkty na rzecz
Kupującego, tak jakby zostały one dostarczone w uzgodnionym terminie i na warunkach
określonych w punkcie 6 niniejszych warunków handlowych. Kupujący odpowiada za
ubezpieczenie Produktów po ich dostawie. Kupujący odpowiada również za ubezpieczenie
Produktów magazynowanych przez firmę Advansor na jej terenie po przejściu związanego z
nimi ryzyka na Kupującego. Jeśli Kupujący nie przekaże informacji dotyczących sposobu
transportu lub miejsca dostawy Produktów, firma Advansor jest uprawniona do ich wysyłki
do Kupującego w sposób i w miejsce określone przez Advansor, takie jak siedziba
Kupującego. Wszystkie związane z tym koszty obciążają Kupującego. W razie niezapłacenia
pełnej wartości sprzedaży przez klienta, firma Advansor zachowuje tytuł własności do
Produktów.
Warunki FCA są interpretowane zgodnie z brzmieniem Incoterms obowiązującym w dniu
potwierdzenia zamówienia.
Na wniosek Kupującego firma Advansor organizuje transport, korzystając z wybranego przez
siebie przewoźnika. Usługa ta nie ma wpływu na przejście ryzyka związanego z Produktami
ani obowiązek ich ubezpieczenia.
4.
Opóźnienie
W przypadku niedostarczenia Produktu przez Advansor w ustalonym terminie, Kupujący
może złożyć pisemne żądanie dostawy i ustalić ostateczny, rozsądny termin tej dostawy. W
przypadku niezrealizowania dostawy w tym terminie, Kupujący będzie mieć prawo do
anulacji zakupu i wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wszelkich
udokumentowanych strat bezpośrednich. Kupujący nie będzie mieć jednak prawa do
występowania przeciwko Advansorowi z roszczeniem z tytułu opóźnienia.
5.
Ceny
Ceny Produktów Advansora są podane bez VAT i innych opłat z tytułu cła i innych. W
przypadku istotnych wahań kursów walut, interwencji kraju lub w podobnych przypadkach
Advansor zastrzega sobie prawo do korekty ustalonych cen dla Produktów, które nie zostały
jeszcze dostarczone.
6.
Warunki płatności
Wszelkie płatności muszą zostać uregulowane w ciągu 30 dni od daty faktury. Po upływie
terminu płatności naliczane będą odsetki karne w wys. 2% miesięcznie.
7.
Informacje o produkcie
Wszelkie informacje produktowe, niezależnie od tego, czy dostarcza ja Advansory czy tez
jeden z jego poddostawców, w tym prawo do informacji o wadze, wymiarach, możliwościach
lub innych danych technicznych zawartych w katalogach, opisach, prospektach, reklamach,
itp. są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i obowiązują wyłącznie w stopniu, w
jaki to wyraźnie określił Advansor w ofercie cenowej i/lub w potwierdzeniu zamówienia.
Konkretne wymagania określone przez Klienta obowiązują tylko wówczas, gdy zostaną
potwierdzone przez Advansor.
8.
Informacje Poufne i Chronione
Wszelkie informacje nie podane do wiadomości publicznej, w tym rysunki i dokumenty
techniczne, przekazane Kupującemu przez Advansor (Informacje Poufne) pozostaną
własnościa Advansora i muszą być traktowane przez Kupującego jako poufne. Informacje
poufne nie mogą być, bez pisemnej zgody Advansora, kopiowane, powielane lub ujawniane
osobom trzecim lub wykorzystywane do celów innych niż zamierzony w momencie ich
przekazywania. Informacje poufne muszą zostać zwrócone na żądanie.
9.
Zmiany
Advansor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez
uprzedzenia pod warunkiem, że będą to zmiany techniczne nie zmieniające w znaczący
sposób ustalonych specyfikacji technicznych lub formalnej funkcji Produktów.
10.
Reklamacje w ramach gwarancji
Reklamacje dotyczące niezgodności, opóźnień, odpowiedzialności za wady produktu i inne
roszczenia odszkodowawcze muszą być niezwłocznie złożone do Advansora na piśmie.
Advansor zobowiązuje się, według własnego uznania, albo do naprawy albo do wymiany
dostawy produktów lub wadliwych komponentów które, po sprawdzeniu przez Advansora,

okażą się być niezgodne z powodu wad wykonania, projektowych lub wad materiałów, pod
warunkiem złożenia reklamacji przez Kupującego w ciągu 12 miesięcy od dostawy Produktu.
W przypadku reklamacji z powodu braku zgodności, należy postępować zgodnie z procedurą
reklamacyjną Advansora: A) Advansor przesyła Klientowi komponent zamienny na własny
koszt i ryzyko, załączając fakturę. B) Kupujący wysyła wadliwy komponent do Advansora na
własny koszt i ryzyko (w tym szczegółowy opis reklamacji, obejmujący domniemaną
niezgodność i imię i nazwisko osoby kontaktowej w Advansorze). Produkt należy zwrócić bez
żadnych zamocowanych komponentów. C) Jeżeli kontrola przez Advansor wykaże brak
niezgodności produktu lub komponentu, produkt zostanie zwrócony Kupującemu na jego
koszt i ryzyko, a faktura wcześniej wystawiona Kupującemu musi zostać przez niego
zapłacona. W przypadku znalezienia niezgodności przez Advansor, Advansor wystawi notę
uznaniową dla wcześniej złożonej faktury.
Advansor nie pokrywa kosztów dodatkowych wymiany wadliwych komponentów.
Warunkiem uznania niezgodności jest przestrzeganie instrukcji, wskazówek, planu rozruchu
i podobnych procedur Advansora. Kupujący nie będzie mieć jednak prawa do występowania
przeciwko Advansorowi z roszczeniem z tytułu niezgodnych produktów.
11.
Darmowe naprawy i wady robocizny
W przypadku znalezienia wad robocizny w produktach/ komponentach, kiedy to
produkt/komponent posiada wadę w momencie dostawy (przed rozruchem), Advansor
może, poza ochroną dostarczoną w ramach postanowień par. 10, ponieść także koszty
wtórne będące kosztami pracy poświęconej na wymianę, naprawę tego produktu/
komponentu. Advansor musi zapłacić odszkodowanie za wykorzystany czas po ustalonej
stawce.
12.
Odpowiedzialność produktowa
Advansor nie odpowiada za szkody wyrządzone przez produkt w ruchomościach lub
nieruchomościach, gdy produkt znajduje się w posiadaniu Kupującego. Ponadto Advansor
nie ponosi odpowiedzialnści za szkody w produktach wyprodukowanych przez Kupującego
lub produktach zawierających produkty wyprodukowane przez Kupującego. Kupujący
zabezpieczy i zwolni Advansora od ewentualnej odpowiedzialności względem osób trzecich
za takie szkody. Ponadto Kupujący będzie musiał wystąpić przed sądem lub trybunałem
arbitrażowym z Advansorem jako współoskarżony podczas sprawy dotyczącej roszczeń
powstałych przeciwko Advansorowi z powodu takiej szkody. W przypadku wystąpienia z
roszczeniem przez osobę trzecią przeciwko jednej ze Stron o odszkodowanie z tytułu takiej
szkody, Strona ta musi niezwłocznie powiadomić drugą Stronę na piśmie.
13.
Szkody następcze i straty pośrednie
Advansor nie ponosi odpowiedzialności względem Kupującego za jakiekolwiek szkody
następcze lub straty pośrednie wynikłe z umowy kupna lub w związku z nią, która to umowa
podlega niniejszym OWS, w tym, lecz nie tylko, przerwanie produkcji lub utratę zysku, danych
i wartości firmy.
14.
Prawa własności intelektualnej
Jeżeli produkt zostanie dostarczony z wymaganym oprogramowaniem, Kupujący zakupi
niewyłączną licencję na oprogramowanie w formie prawa do korzystania z oprogramowania
ograniczonego do celu określonego w załączonej specyfikacji produktu. Kupujący nie nabywa
jednak żadnych innych praw ponad to prawo, czy to w formie licencji, patentów, praw
autorskich, znaków handlowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących tego
produktu. Kupujący nie nabywa praw do kodu źródłowego oprogramowania, algorytmów
itp.
15.
Zakaz odsprzedaży określonym klientom i krajom
Produkty Advansora przeznaczone są wyłącznie do użytku na cele niewojskowe. Nie wolno
używać ani odsprzedawać Produktów Advansora do celów związanych w jakikolwiek sposób
z bronią chemiczną, biologiczną lub jądrową lub pociskami mogącymi dostarczać taką broń.
Nie można sprzedawać Produktów Advansora osobom, spółkom lub innym podmiotom, o
których wiadomo jest lub co do których istnieje podejrzenie, że są powiązane z działalnością
terrorystyczną lub narkotykową w dowolnej formie. Produkty Advansora mogą podlegać
przepisom lub ograniczeniom prawnym i w zawiązku z tym mogą podlegać ograniczeniom w
sprzedaży do krajów/klientów w stosunku do których obowiązują zakazy importu/eksportu.
Należy przestrzegać takich ograniczeń przy odsprzedaży Produktów Advansora do takich
krajów/ klientów. Produkty Advansora nie mogą być odsprzedawane w przypadku braku
pewności lub podejrzenia co do ich ewentualnego wykorzystania do wyżej wymienionych
celów. Jeżeli Kupujący wie lub podejrzewa, że doszło do naruszenia powyższych warunków,
musi niezwłocznie powiadomić Advansor.
16.
Siła Wyższa
Advansor ma prawo anulacji zamówień lub opóźnienia dostawy Produktów i ogólnie nie
będzie ponosił odpowiedzialności za brak dostawy, niezgodność lub opóźnioną dostawę
częściowo lub całkowicie spowodowaną okolicznościami, za które Advansor nie ponosi
odpowiedzialności, takimi jak klęski żywiołowe, zamieszki, niepokoje, wojna, terroryzm,
pożar, strajk, nakaz, lokaut, spowolnienie pracy, niedobór towarów, problemy z dostawą
energii lub opóźnienia dostaw od dostawców Advansora z powodu działania Siły Wyższej. W
takich przypadkach wszystkie uprawnienia Kupującego zostaną zawieszone lub upłyną.
Kupujący nie będzie uprawniony do występowania z roszczeniem o odszkodowanie lub
występowania z innymi roszczeniami przeciwko Advansorami w przypadku opóźnienia ub
anulacji dostawy przez Advansor.
17.
Klauzula salwatoryjna
W przypadku uznania jednego lub więcej niż jednego postanowienia niniejszych OWS za
nieważne, niezgodnie z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to ani też
nie przyniesie uszczerbku dla ważności, legalności lub możliwości wyegzekwowania
pozostałych postanowień.
18.
PRAWO WŁAŚCIWIE I JURYSDYKCJA
Wszelkie spory między Stronami powstałe w związku z umową kupna regulowaną niniejszymi
Ogólnymi warunkami sprzedaży, muszą być rozstrzygane przez sąd w Aarhus w Danii i
zgodnie z duńskim prawem.

Aarhus, dnia 1 marca 2018 r.
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Uzgodnione warunki specjalne
W uzupełnieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży Strony uzgodniły poniższe Szczególne
Warunki Sprzedaży:

