OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW STACO POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
1.

Przez umowę sprzedaży Staco Polska zobowiązuje się
przenieść na Kupującego własność wyrobów i wydać mu
wyroby, a Kupujący zobowiązuje się wyroby odebrać i
zapłacić Staco Polska cenę.

2.

Staco Polska jest zobowiązana do wydania wyrobów
Kupującemu w swoim magazynie w Niepołomicach przy ul.
Fabrycznej 8 w terminie uzgodnionym z Kupującym albo nie
później niż w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia
realizacji zlecenia.

3.

Staco Polska zapewnia odpowiednie opakowanie sprzedawanych wyrobów poprzez spięcie ich taśmą oraz załadunek
przy pomocy wózka widłowego na środek transportu
Kupującego.

4.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionych wyrobów z magazynu Staco Polska własnym środkiem transportu w uzgodnionym terminie albo nie później niż 10 dni
roboczych od daty zakończenia realizacji zlecenia.

5.

Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane z chwilą
dostarczenia wyrobów Kupującemu, jego przedstawicielowi
lub upoważnionemu przez niego przewoźnikowi w magazynie Staco Polska.

6.

Z chwilą wydania wyrobów na Kupującego przechodzi
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

7.

W przypadku gdy opóźnienie odbioru sprzedanych wyrobów przekracza 1 tydzień od daty uzgodnionego odbioru
albo po upływie 10 dni roboczych od daty zakończenia realizacji zlecenia, kosztami ich składowania zostanie obciążony
Kupujący, ponadto za każdy dzień opóźnienia Kupujący
zapłaci Staco Polska karę umowną w wysokości 0,1% ceny
netto/brutto nieodebranych wyrobów.

8.

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu sprzedanych
wyrobów niezwłocznie po ich otrzymaniu.

9.

Przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży następuje w
chwili uiszczenia całości ceny przez Kupującego.

10.

W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności
Staco Polska może zażądać od Kupującego potwierdzenia na
piśmie istniejącego zobowiązania do zapłaty, wynikającego
ze złożonego i przyjętego do realizacji w Staco Polska zlecenia.

11.

Staco Polska zastrzega również, że w przypadku sprzedaży z
odroczonym terminem płatności wydanie towaru może
nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Staco Polska od
Kupującego potwierdzenia zobowiązania do zapłaty.

12.

Staco Polska udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji
na swoje wyroby, licząc od dnia, w którym sprzedane wyroby
zostały wydane.

13.

14.

Staco Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
tylko wtedy, gdy wady powstały z przyczyn tkwiących w
sprzedanych wyrobach.
Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji wyrobów,
b) uszkodzenia powłoki cynkowej spowodowane nadmiernym obciążeniem korozyjnym, zgodnie z normą EN ISO
14713 pkt. 6.2, 6.3 oraz 6.4,
c) uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego magazynowania,
d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego przeładunku, montażu oraz przeróbek.

15.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad sprzedanych wyrobów Kupujący wyśle Staco Polska pisemną reklamację w
formie papierowej lub elektronicznej, a Staco Polska
zobowiązana jest do poinformowania Kupującego o uznaniu, odmowie jej uznania lub rozpoczęciu postępowania
wyjaśniającego w ciągu 10 dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnej reklamacji.

16.

Staco Polska po uznaniu zasadności reklamacji usunie wadę,
dostarczy wyrób wolny od wad lub obniży cenę wyrobu w
stosunku, w jakim wartość wyrobu uległa obniżeniu z powodu uznanych wad.

17.

Kupujący dostarcza reklamowane wyroby na własny koszt
do Staco Polska.

18.

Staco Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi
w przypadku sprzedaży wyrobów dla celów związanych z
działalnością gospodarczą lub poprzez osobę prowadzącą
działalność gospodarczą, odpowiada natomiast z tytułu udzielonej gwarancji.

19.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd właściwy według miejsca siedziby
Staco Polska.

20.

Do momentu zapłaty Klienta za zlecenie, wykonany przez
Staco Polska wyrób jest jego własnością.

21.

Jeżeli postanowienia niniejszych “Ogólnych Warunków...”
regulują odmiennie kwestie zawarte w umowie między
Staco Polska a Kupującym to pierwszeństwo mają postanowienia wynikające z umowy.

GENERAL TERMS OF SALE OF GOODS OF STACO POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
1.

Pursuant to the sale agreement Staco Polska shall transfer
the ownership title to the goods and deliver the goods to the
Purchaser and the Purchaser shall collect the goods and pay
the price to Staco Polska.

2.

Staco Polska shall deliver the goods to the Purchaser at Staco
Polska’s warehouse located in Niepołomice, at ul. Fabryczna
8 within the deadline agreed with the Purchaser or no later
than 10 business days from the date the order is completed.

3.

Staco Polska shall ensure that the goods sold are appropriately packed (bound by band) and loaded on the Purchaser’s
means of transport by a fork lift.

4.

The Purchaser shall collect the goods purchased from Staco
Polska’s warehouse by its own means of transport within the
deadline agreed or no later than 10 business days from the
date the order is completed.

5.

The subject-matter of the sale shall be delivered once the
goods are provided to the Purchaser, its representative or a
carrier authorised by the Purchaser at Staco Polska’s warehouse.

6.

Once the goods are delivered, the Purchaser shall bear the
risk of accidental loss or damage thereof.
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7.

If the goods sold are not collected within 1 week of the date
for agreed collection thereof or 10 business days of the date
on which the order is completed, the Purchaser shall bear
the cost of warehousing the goods and in addition shall pay
a contractual penalty of 0.1% of the net/gross price of uncollected goods for each day of delay.

8.

The Purchaser shall check the condition of the goods sold
immediately after receiving the same.

9.

The ownership title to the subject-matter of the sale shall be
transferred once the entire price is paid by the Purchaser.

10.

In the event of sale with deferred payment deadline, Staco
Polska may request that the Purchaser confirm, in writing, its
payment obligation arising under the order submitted to
and approved by Staco Polska.

11.

12.

In addition, Staco Polska reserves that in the event of sale
with deferred payment deadline, the goods may only be delivered once Staco Polska receives a payment obligation
confirmation from the Purchaser .
Staco Polska shall provide the Purchaser with a 12-month
guarantee for its goods running from the day on which the
goods are delivered.

13.

Staco Polska shall only be liable under the guarantee for
latent defects in the products sold.

17.

The Purchaser shall deliver the goods advertised to Staco
Polska at its cost.

14.

The following shall not fall within the scope of the guarantee:
a) mechanical defects resulting from the improper use of
goods,
b) damage to the zinc layer caused by excessive corrosion
pursuant to EN ISO 14713 standard, points 6.2, 6.3 and 6.4,
c) defect resulting from the improper warehousing,
d) defect resulting from the incorrect reloading, assemble
and modifications.

18.

Staco Polska shall not be held liable under the warranty if the
goods are sold for reasons related to business activity or by a
person conducting business activity, but it shall be liable
under the guarantee.

19.

The court with jurisdiction over the registered office of Staco
Polska shall have jurisdiction for the purpose of resolving any
dispute related to the agreement.

20.

Staco Polska holds the ownership title to the goods made
thereby until such time as the Client pays for the order.

21.

If any matters laid down in the agreement between Staco
Polska and the Purchaser are regulated differently in these
“General Terms ...”, the provisions of the agreement shall prevail.

15.

16.

If a defect is discovered in the goods sold, the Purchaser shall
sent a written complaint to Staco Polska on paper or electronically and Staco Polska shall notify the Purchaser whether
its complaint has been accepted, refused or whether the explanation proceedings have been commenced, within 10
working days of the day the written complaint is received.
Having acknowledged that the complaint is justified, Staco
Polska shall remove the defect, deliver goods free from any
defects or reduce the price of the goods in relation to which
the value of the goods was decreased due to the defects
acknowledged.

