OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)

§1. Postanowienia ogólne
1.1 Ogólne warunki sprzedaży , dostaw i płatności są obowiązujące o ile pisemnie nie ustalono inaczej.
Przyjęcie potwierdzenia zamówienia jak również odbiór towaru jest jednoznaczny z akceptacją ogólnych
warunków sprzedaży Sunlogic, nawet jeżeli w zamówieniu zamawiający załącza lub podaje swoje warunki
dostaw.
1.2 . Uzupełnienie lub zmiana zamówienia są wiążące tylko wtedy, o ile zostaną zaakceptowane przez obie
strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§2. Oferta, zamówienie
2.1. Zamówienia mogą być składane przez Kupującego pisemnie, faksem, telefonicznie, a także poprzez
przesłanie e-maila. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
2.2. Oferty Sunlogic pozostają otwarte i niewiążące. Umowa realizacji zamówienia zostaje zawarta z chwilą
potwierdzenia przez Sunlogic realizacji zamówienia.
2.3. Dokumenty ofertowe i projektowe stanowią intelektualną własność Sunlogic i bez pisemnej zgody nie
mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.
2.4. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane
jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia towarów, które wymaga sporządzenia
nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.
2.5. Zamawiający ponosi koszty rezygnacji z zamówionych towarów.
§3. Cena i warunki płatności
3.1. Ceny przedstawione w jakiejkolwiek ofercie i zamówieniu podawane są przy założeniu dostawy ExWorks siedziba SUNLOGIC (najnowsza wersja Incoterms).
3.2. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
3.3. Ceny wyrażone w walucie innej niż PLN przeliczane będą na PLN według kursu sprzedaży waluty w
Raiffeisen Bank Polska SA w dniu wystawienia faktury Vat przez Sunlogic. Ryzyko kursowe, a także ryzyko
związane ze zmianą umówionej waluty obciąża Odbiorcę.
3.4. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje uruchomienie zamówienia.
3.5. O ile nie uzgodniono inaczej płatność następuje w terminie wynikającym z wystawionej do zamówienia
faktury VAT w terminie określonym na fakturze.
3.6. Odbiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz upoważnia Sunlogic do
wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy.
3.7. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sunlogic.
3.8. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe.
3.9. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody
Sunlogic.
3.10. W przypadku zaległości płatniczych wykraczających poza uzgodniony termin płatności Sunlogic
wstrzyma wysyłki towaru do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.
3.11. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie są dla SUNLOGIC wiążące i nie
mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń przez Kupującego z jakiegokolwiek tytułu.

§4. Dostawa
4.1. Produkty dostarczane są Ex-Works (najnowsza wersja INCOTERMS) zgodnie ze wskazówkami
Sunlogic, chyba że zostanie postanowione na piśmie inaczej. Dostawy towarów są realizowane przez
Sunlogic na podstawie zamówienia złożonego w jednej z form określonych w Artykule 2.1. zgodnie z ofertą
Sunlogic.
4.2. W przypadku odbioru własnego Sunlogic przygotowuje zamówiony towar do odbioru w uzgodnionym
terminie i miejscu.
4.3. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem.
Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment
dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić ten fakt w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w
tym zakresie przewoźnikowi i firmie Sunlogic.
4.4. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego bezzwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za
potwierdzenie prawidłowości dostawy.
4.5. Sunlogic nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w
dostawie powstałe z winy przewoźnika.
4.6. W przypadku gdy opóźnienia w dostawie towaru nie są zależne od Sunlogic, termin realizacji
zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej terminową realizację
zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sunlogic informuje o nowej przewidywanej dacie
realizacji zamówienia.
4.7. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produktów, dostarczonych przez
upoważnionego przez Sunlogic spedytora, Sunlogic zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji
Zamówienia w całości lub w części i obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami, w szczególności
fakturowania, wysyłki dokumentów, przygotowania Produktu, kosztami składowania oraz kosztami
transportu.
§5. Przejście ryzyka
5.1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z chwilą odbioru towaru na
Kupującego.
5.2. Jeżeli odbiór towaru opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Kupujący, ryzyko powyższe
przechodzi na Kupującego z dniem postawienia towaru przez Sunlogic do odbioru przez Kupujacego w
siedzibie Sunlogic lub powierzenia przez Sunlogic towaru przewoźnikowi.
§6. Zastrzeżenia prawa własności oraz ochrona własności intelektualnej
6.1. Dostarczony towar do czasu spłacenia przez Kupującego całej należności pozostaje własnością
Sunlogic.
6.2. Jeżeli Kupujący przerabia lub łączy dostarczony towar z innymi towarami,
to Sunlogic uzyskuje
prawo współwłasności do nowego produktu, proporcjonalnie do udziału wartości dostarczonego towaru do
łącznej wartości wszystkich zastosowanych do budowy danego produktu towarów.
6.3. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania towaru, nie wyłącza dochodzenia
przez Sunlogic roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub korzyści.
6.4 Kupujący oświadcza i gwarantuje, że ma pełny tytuł, prawa własności intelektualnej i nieograniczone
prawo własności w stosunku do wszelkich materiałów, w tym rysunków, dokumentacji, oprogramowania.
Jeżeli Sunlogic dostarcza wyrób na podstawie wytycznych lub dokumentacji Zleceniodawcy, to Zlecajacy
ręczy za to, że w związku z tą dostawą lub przekazaną informacją nie będą naruszone prawa osób trzecich
i zwalnia Sunlogic ze sprawdzania stanu prawnego. Jeżeli osoba trzecia stawia wobec Sunlogic roszczenia
na skutek naruszenia prawa ochronnego, to Zlecający zobowiązany jest do zwolnienia Sunlogic z tychże
roszczeń oraz wszystkich związanych z nimi nakładów na pierwsze pisemne żądanie.
§7. Gwarancja i rękojmia
7.1. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy towaru.

7.2. Gwarancja dotyczy wad powstałych w szczególności wskutek wadliwej konstrukcji, zastosowania
niewłaściwych materiałów i /lub niewłaściwego wykonania.
7.3. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący.
7.4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Sunlogic zobowiązane jest przystąpić do ich usunięcia w
terminie 3 tygodni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu. Odpowiedzialność
Sunlogic z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie
należy do Sunlogic.
7.5. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje Sunlogic.
7.6. Odpowiedzialność Sunlogic z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana towaru
została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie.
7.7. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w
szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.
7.8. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób
trzecich.
7.9. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w skutek:
- niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania,
- nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie, działania czynników zewnętrznych, jak
np. chemicznych lub elektrycznych, na które Sunlogic nie ma wpływu.
7.10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane- m.in.
koszty wykonania ekspertyzy - ponosi zgłaszający.
7.11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/ usługi. Ponadto
Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub użytkownika towaru korzyści.
7.12. Sunlogic może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na oddzielnie
uzgodnionych zasadach.
§8. Niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie zobowiązań
8.1. Z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań SUNLOGIC może zostać obciążony przez Kupującego karą
umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości obliczonej wg aktualnie obowiązującej stopy odsetek
ustawowych naliczonych w odniesieniu do wartości niewykonanych zobowiązań. Górną granicę kar
umownych ustala się na 2% wartości zamówienia.
8.2. Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.
8.3. Żądanie przez Kupującego odszkodowań z tytułu utraconych korzyści oraz
nie jest dopuszczalne.

z innych tytułów niż w/w

§9. Postanowienia Końcowe
9.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie umowy sprzedaży między
stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
9.3. Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych OWS właściwym miejscowo jest sąd
właściwy dla siedziby Sunlogic.

