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1. Ogólne
1.1. Poniższe warunki odnoszą się wyłącznie do prowadzonej przez nas sprzedaży. Pozostałe warunki kupującego w odniesieniu
do jego warunków sprzedaży oraz / lub zakupów zostają niniejszym wyłączone.
2. Oferty
2.1. Z naszych ofert cenowych nie wynikają żadne zobowiązania oraz nie są one wiążące. Zamówienia / zapotrzebowania są
ważne wyłącznie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia z naszej strony. To samo ma zastosowanie w przypadku dodatków,
zmian lub dodatkowych umów. Umowy zawarte ustnie nie są wiążące w żadnym wypadku.
3. Gwarancja – odpowiedzialność cywilna z tytułu wad produktu – reklamacje
3.1. Sprzedający gwarantuje, że produkty są wolne od wad w chwili ich dostarczenia, oraz że odpowiadają specyfikacjom,
zgodnie z informacjami zawartymi w jego dokumentach (z zastrzeżeniem błędów w druku).
3.2. Jeśli produkt jest wadliwy lub nie jest zgodny ze specyfikacjami, sprzedający wymieni produkt na własny koszt.
Odpowiedzialność jest ograniczona do wymiany produktu, podczas gdy gwarancja jest ograniczona do dostarczenia produktów
wolnych od wad. Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody następcze.
3.3. Kupujący musi poinformować sprzedającego na piśmie, listem poleconym, w ciągu ośmiu dniu od stwierdzenia wady
produktu. Jeśli nie uczyni tego, prawo do wymiany towaru przestanie obowiązywać.
3.4. Sprzedający nie gwarantuje, że produkty będą odpowiednie do celu, w jakim kupujący chce ich użyć, nawet gdy sprzedający
został poinformowany o tym celu, chyba że strony ustaliły inaczej na piśmie.
4. Ceny
4.1. Ceny nie zawierają podatku VAT, kosztów transportu i opakowań - netto z Kerkrade. Faktury muszą zostać uregulowane
w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury chyba ,że kontrakt określa inny termin płatności. Kupujący nie jest upoważniony do
odliczenia jakiejkolwiek kwoty z tytułu roszczenia wzajemnego, które zostało przez niego złożone.
4.2. Jeśli kupujący nie wypełni obowiązku płatności w terminie oraz nie podporządkuje się powiadomieniu o zaległych płatnościach
z jednotygodniowym terminem płatności, sprzedający będzie upoważniony do żądania wypełnienia konkretnego postanowienia
umowy lub do uznania umowy sprzedaży jako rozwiązanej bez interwencji sądu. Jeśli sprzedający zażąda konkretnego spełnienia
postanowienia umowy, kupujący poniesie odpowiedzialność, oprócz ceny zakupu, za straty poniesione z powodu opóźnienia
w odbiorze opóźnionej dostawy oraz za utracone korzyści. Jeśli sprzedający postanowi rozwiązać umowę, kupujący poniesie
odpowiedzialność za poniesione straty oraz utracone korzyści przez sprzedającego, w tym utracone zyski, koszty transportu oraz
wszystkie koszty wynikające z powiadomienia o zaległych płatnościach.
4.3. Jeśli sprzedający poweźmie kroki prawne z powodu naruszenia warunków umowy, zarówno koszty sądowe oraz pozasądowe
zostaną pokryte przez kupującego. Koszty pozasądowe wyniosą 15 % wartości faktury, z zastrzeżeniem minimalnej kwoty
1,500.00 EUR.
5. Dostawy oraz terminy dostaw
5.1. Terminy dostaw są wiążące wyłącznie w przypadku gdy zostały wyraźnie uzgodnione i potwierdzone przez sprzedającego
na piśmie. Termin „szacowany” jest zazwyczaj używany podczas określania daty dostawy w celu podkreślenia niewiążącego
czynnika czasu. Konkretny termin dostawy obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy dodany zostanie termin „gwarantowany”. W
przypadku, gdy „gwarantowany termin dostawy” nie zostanie spełniony, kupujący jest upoważniony do anulowania transakcji,
jednak nie może wnioskować o rekompensatę, chyba że doszło do rażącego zaniedbania. Termin gwarantowanej daty dostawy
jest podawany wyłącznie szacunkowo i nie może zostać zagwarantowany. Z powyższego nie wynikają żadne prawa.
5.2. Towary są dostarczane na miejsca budowy, wyłącznie gdy zapewnione są do nich przejezdne drogi. Koszty rozładunku
oraz powiązanych z nim ryzyka pokrywa klient. Opłata za czas oczekiwania przekraczający 30 minut może zostać doliczona
oddzielnie. Jeśli nie zostało inaczej wyraźnie ustalone, kupujący odpowiada za rozładunek.
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5.3. Jeśli mają zastosowanie częściowe dostawy, kupujący musi potwierdzić wniosek o częściową dostawę na piśmie
przynajmniej na dwa dni robocze przed wymaganym terminem dostawy. Firma Nophadrain Polska zawsze potwierdza całe
zlecenie na początku, a następnie potwierdza wnioski o częściowe dostawy poprzez „potwierdzenie wniosku”.
6. Siła wyższa
6.1. Termin dostawy określony w artykule 5 może zostać wydłużony o okres, w którym sprzedający nie może wypełnić swoich
zobowiązań z powodu działania siły wyższej.
6.2. Siła wyższa po stronie sprzedającego istnieje gdy sprzedający, po zawarciu umowy sprzedaży, nie może wypełnić swoich
obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nie może się do tego przygotować na skutek wojny, zagrożenia wojną, wojny
domowej, zamieszek, celowej szkody, pożaru, szkód wywołanych wodą, powodzi, awarii maszyn, odcięcia prądu zarówno w
firmie sprzedającego, jak i osób trzecich, od których sprzedający musi zakupić całość lub część wymaganych surowców lub
innych materiałów, jak również podczas przechowywania lub transportu przez sprzedającego lub osobę trzecią, jak i z powstałą
z przyczyn, które nie wynikną z winy lub będą poza kontrolą sprzedającego.
6.3. Jeśli dostawa będzie opóźniona o więcej niż dwa miesiące z powodu działania siły wyższej, zarówno sprzedający, jak i
kupujący są upoważnieni do uznania umowy za rozwiązaną. W takim przypadku, kupujący jest upoważniony wyłącznie do zwrotu
poniesionych kosztów.
7. Zgodność i transport
7.1 Nasz obowiązek dostawy uznaje się za spełniony, zaraz po dostarczeniu towarów do przewoźnika. Od tego momentu, klient
odpowiada za wszelkie ryzyka.
7.2 Transport w każdym przypadku odbywa się na ryzyko klienta. `Ubezpieczenie jest zapewniane wyłącznie po uzyskaniu
konkretnej instrukcji od klienta oraz jest pokrywane przez klienta.
7.3. Jeśli dostawa nie dotyczy zamówionych towarów, dostawca jest upoważniony do żądania stałej rekompensaty w wysokości
40 % wartości towarów o ile nie zostały one jeszcze dostarczone. Po dostarczeniu, towary nie podlegają zwrotowi.
8. Odbiór dostawy
8.1. Klient musi udowodnić wyraźne wady, szkody powstałe w czasie transportu, ubezpieczone ilości oraz niepoprawne dostawy.
Jeśli klient nie zrobi tego, uznaje się, że dostawa towarów nastąpiła w sposób przewidziany w zamówieniu. Odrzucone towary
mogą nie zostać włączone [w następną dostawę – przyp. tł.] ani przetworzone.
9. Zastrzeżenie prawa własności
9.1. Tak długo, jak kupujący nie zapłacił pełnej ceny zakupu oraz nie pokrył dodatkowych kosztów, lub nie zapewnił zabezpieczenia
płatności, sprzedający zachowa prawo własności towarów. W takim przypadku, prawo własności przechodzi na kupującego po
wypełnieniu przez niego obowiązków wobec sprzedającego.
9.2. Jeśli sprzedający posiada oczywiste obawy odnośnie zdolności klienta do zapłaty, sprzedający może opóźnić dostawę
towarów do czasu dostarczenia przez kupującego zabezpieczenia płatności. Kupujący odpowiada za wszelkie szkody poniesione
przez sprzedającego spowodowane opóźnioną dostawą.
10. Rozwiązanie umowy
10.1. Niezależnie od postanowień artykułu 9, umowa sprzedaży zostaje rozwiązana bez pośrednictwa sądu po pisemnym
ogłoszeniu upadłości kupującego lub postawienia go w stan likwidacji, wniosku o tymczasowe odroczenie płatności długów,
jeśli sąd przychyli się do prośby sprzedającego o zastosowanie ustawowego planu zarządzania długiem dla osób fizycznych lub
gdy kupujący utraci prawo do rozporządzania swoim majątkiem lub jego częścią z powodu zajęcia, ustanowienia kuratora lub
w pozostałym zakresie, jeśli zarządca komisaryczny/kurator lub administrator uzna obowiązki wynikające z tej umowy jako dług
majątkowy.
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10.2. Rozwiązanie umowy skutkuje natychmiastową wymagalnością i płatnością wzajemnych zobowiązań stron. Kupujący
odpowiada za szkody poniesione przez sprzedającego, w tym utracone zyski oraz koszty transportu.
11. Droit applicable
11.1. Prawo polskie ma wyłączne zastosowanie do wszystkich praw, obowiązków, ofert, zamówień i umów, do których warunki
niniejszej umowy mają zastosowanie, jak również do warunków niniejszej umowy.
11.2. Wszelkie spory między stronami będą postawione wyłącznie przed sądem właściwym w Polsce.
12. Anulowanie złożonego zamówienia
12.1. Nophadrain Polska nalicza opłatę w wysokości 50 % kwoty zamówienia jeśli zamówienie, które zostało złożone, ale jeszcze
nie dostarczone klientowi, zostało anulowane.
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