OGÓLNE WARUNKI DOSTAW (OWD)
(DLA KUPUJĄCEGO NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM)

1. Zamówienia
Ogólne Warunki stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego i
obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej z Kupującym. Złożenie zamówienia przez
Kupującego – w sposób przewidziany w niniejszym Ogólnych Warunkach – stanowi jednocześnie
poświadczenie Kupującego, że zapoznał się on i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki. Jeżeli Kupujący
pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Exide Technologies S.A. akceptacja Ogólnych
Warunków przy pierwszym zamówieniu jest równoznaczna z ich akceptacją przy następnych
zamówieniach, do czasu zmiany ich treści lub uchylenia
2. Terminy dostaw
Terminy dostaw Towaru zostały podane orientacyjnie. Ich przekroczenie nie większe niż o 14
(czternaście) dni roboczych nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy (anulowania
zamówienia), ani żądania jakiegokolwiek odszkodowania, chyba że zwłoka wynika z winy umyślnej
Sprzedawcy. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niemożność dostawy Towaru będącej
wynikiem działania siły wyższej, to jest każdego zdarzenia będącego poza jego (Sprzedawcy)
kontrolą, włączając w to m.in. takie zdarzenia jak wybuchy, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia
ziemi, wyładowania atmosferyczne, strajki, embarga, wojny, epidemie lub inne klęski żywiołowe.
Niemożność realizacji dostaw Towaru w związku z działaniem siły wyższej nie uprawnia Kupującego
do odszkodowania ani też do odstąpienia od umowy. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o
wystąpieniu siły wyższej najpóźniej 7 (siódmego) dnia roboczego od jej wystąpienia. Zawiadamia
również niezwłocznie Kupującego o jej ustąpieniu.
Kupujący nie może zmieniać ustalonych terminów dostaw. W przypadku nieterminowego odbioru
zamówionego Towaru, Sprzedawca może nim dowolnie dysponować. Odbiór towaru w późniejszym
niż w ustalonym wcześniej terminie jest możliwy wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy. W
każdym przypadku późniejszego odbioru Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego
kosztami magazynowania Towaru według stawki 0,5% (procent) ceny zamówionego Towaru za każdy
tydzień opóźnienia odbioru Towaru licząc od wcześniej ustalonej daty odbioru do daty faktycznego
odbioru Towaru.
3. Warunki dostawy
Dostawę uważa się za wykonaną (co powoduje spełnienie warunków dostawy i przejście ryzyka
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru ze Sprzedawcy na Kupującego) w momencie wydania
Towaru z magazynu Sprzedawcy, również w przypadku wysyłki Towaru z doliczeniem do ceny
Towaru kosztów transportu do miejsca przeznaczenia. Towar jest transportowany na ryzyko
Kupującego, który to powinien sprawdzić lub spowodować sprawdzenie stanu i ilości otrzymanego

Towaru i sprawdzić termin płatności ceny. W przypadku niezgodności Kupujący zobowiązany jest do
powiadomienia o powyższym Sprzedawcy, zabezpieczenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi w
obowiązującym trybie (również gdy przewoźnik został wybrany przez Sprzedawcę), tj. w
szczególności do zaznaczenia faktu uszkodzenia towaru na liście przewozowym lub protokole
sporządzonym w ciągu 7 dni od dnia dostawy i dochodzenia swoich należności od odpowiedzialnego
za szkodę. W razie odpowiedzialności przewoźnika, niezbędne dokumenty i pełnomocnictwa
Sprzedawca przekaże Kupującemu na jego żądanie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych. Kupujący w
żadnym przypadku nie może odmówić odbioru zamówionego przez siebie Towaru. Towar nie może
być zwrócony przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedawcy. W przypadku takie zgody Towar
powinien być zwrócony z podaniem pierwotnego numeru WZ.
4. Ceny
Ceny za Towar są ustalane na bazie cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu złożenia
zamówienia. Ceny towarów nie ujętych w cenniku Sprzedawcy są ustalane pomiędzy stronami. Ceny
mogą się zmieniać bez uprzedzenia w przypadku zmian cen półproduktów i/lub surowców. W razie
zmiany ceny po złożeniu zamówienia a przed wykonaniem dostawy Kupujący może od zamówienia
odstąpić.
5. Warunki płatności
O ile nie uzgodniono inaczej, cena za Towar jest płatna przez Kupującego przelewem lub gotówką na
rachunek Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę. W razie
nieterminowej zapłaty ceny Sprzedawca będzie naliczać odsetki ustawowe za czas opóźnienia.
6. Zastrzeżenie własności
Wydany Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu całkowitego uiszczenia ceny.
Kupujący ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia wydanego Towaru, jak również odpowiedzialność za
szkody i straty, jakie może spowodować. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Kupującego
części lub całości ceny za Towar, bieżąca sprzedaż Towaru może zostać przerwana, a Sprzedawca
może zażądać zwrotu niezapłaconego Towaru według określonych przez siebie warunków.
7. Gwarancja
Towar z wadami materiałowymi, konstrukcyjnymi lub technologicznymi w okresie gwarancyjnym
ustalonym dla danego towaru podlega nieodpłatnej wymianie w przypadku potwierdzenia wady
przez Sprzedawcę.
Gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę: wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz
wywołane nimi wady, wady wynikłe z samowolnej naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodna z
instrukcją instalacja, nieprzestrzeganie zaleceń instrukcji przy uruchamianiu, obsłudze, konserwacji,

eksploatacji i przechowywaniu, zmiany chemiczne w baterii spowodowane niewłaściwą obsługą,
uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją. Nie podlegają również reklamacji baterie,
których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania. Gwarancja wygasa również w
przypadku zastosowania w baterii środków aktywujących. Żadne zwroty baterii lub części nie będą
akceptowane przez Sprzedawcę bez uprzedniego ustalenia zasadności reklamacji pomiędzy
Kupującym i osobami wyznaczonymi przez Sprzedawcę.
8. Sprawy sporne
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWD mają zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego prawa. W przypadku zaistnienia różnic pomiędzy postanowieniami OWD a indywidualną
umową o współpracy handlowej, zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, zastosowanie będą
miały postanowienia umowy. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania
niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie,
organem rozstrzygającym będzie właściwy sąd powszechny w Poznaniu.
9. Podatek od towarów i usług (podatek VAT)
Podatek VAT będzie doliczony do ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

