Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży znajdują zastosowanie do wszelkich zamówień realizowanych przez
Brigade Electronic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556335 (zwaną dalej "Brigade"). O ile strony
nie postanowiły inaczej, niniejsze warunki sprzedaży zastępują wszelkie odmienne warunki sprzedaży
określone przez Kupującego. W przypadku ewentualnych uwag lub zastrzeżeń Kupującego co do
niniejszych warunków sprzedaży, czy też co do warunków dostawy towarów przez Brigade, Kupujący
jest zobowiązany do zgłoszenia takich zastrzeżeń Brigade na piśmie przed dostawą towarów lub
świadczeniem usług, przy czym w przypadku nie zaakceptowania przez Brigade uwag lub zastrzeżeń
Kupującego, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a Kupujący nie będzie uprawniony do
domagania się od Brigade jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
CENY: Podane ceny są wolne od podatku VAT i zgodne z ostatnim ogłoszonym przed datą wysłania
cennikiem.
ZAMÓWIENIA: Zamówienia są realizowane zgodnie ze zdolnością kredytową Nabywcy określoną
przez Brigade. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Nabywca przedstawi niezbędne informacje firmie Brigade
w celu określenia statusu finansowego. Brigade zastrzega sobie prawdo do odmowy realizacji
zamówienia z dowolną firmą lub osobą fizyczną. Jeżeli zamówiony produkt wymaga jakiejkolwiek
ingerencji Brigade w celu dostosowania go do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający będzie
odpowiedzialny za poniesienie pełnego kosztu w przypadku anulowania lub zmiany zamówienia.
DOSTAWA: O ile nie uzgodniono inaczej, wysyłka będzie wykonana przez przewoźnika wybranego
przez Brigade. Towar jest zwykle wysyłany w tym samym lub następnym dniu roboczym, w którym
wpłynęło zamówienie lub zostało uzgodnione telefonicznie. Brigade dołoży najwyższej staranności w
celu terminowego zrealizowania zamówienia, jednakże Brigade nie gwarantuje terminowego
dostarczenia zamówienia, a opóźnienie wynikające z dostawy nie uprawnia Kupującego do
odstąpienia od umowy. Kupujący może za oddzielną zapłatą za przyspieszoną dostawę z gwarancją
dostarczenia przez kuriera. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: a) wstrzymania
dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego; b) opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny; c)
nieudzielenia Brigade przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji dostawy; d) działania
siły wyższej (w takim przypadku termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania takich
okoliczności, z uwzględnieniem czasu koniecznego dla Brigade do wznowienia dostawy.)
USŁUGI: Brigade dostarcza usługi na rzecz Kupującego zgodnie ze standardowymi procedurami
operacyjnymi Brigade lub zgodnie z ustaloną specyfikacją. We wszystkich istotnych aspektach,
Brigade dołoży wszelkich starań, aby spełnić wszelkie terminy określone w potwierdzeniu
zamówienia. Podane daty są tylko szacunkami i nie będą podstawą do roszczeń. Brigade zachowuje
prawo do dokonywania zmian w uzgodnionych usługach, które są konieczne do zastosowania się do
obowiązujących przepisów prawa lub wymogów bezpieczeństwa, lub które nie mają istotnego wpływu
na charakter lub jakość świadczonych usług. Informacje o zmianach będą podawane przed
świadczeniem usług.
PŁATNOŚĆ: Wszystkie należności mają zostać zapłacone nie później niż do końca miesiąca
następującego po dniu wystawienia faktury, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Płatności stają się
natychmiast wymagalne w związku z rozpoczęciem jakichkolwiek procedur lub dokonania
jakiegokolwiek aktu, w którym niewypłacalność nabywcy jest zaangażowana. W razie opóźnienia z
zapłatą ceny, Brigade należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Brigade nie poniosła żadnej
szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności
nie ponosi. Brigade należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona
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w umowie. Obowiązek zapłaty odsetek nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody na zasadach
ogólnych.
ROSZCZENIA: Pisemne powiadomienie o nie dostarczaniu towarów lub nie świadczeniu usług
należy dostarczyć w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, podając numer
faktury. Jeżeli Kupujący nie zawiadomi o tym fakcie Brigade w formie pisemnej zgodnie z niniejszymi
warunkami, wtedy towary uznaje się za dostarczone lub usługi wykonane, wolne od wykrycia późnej
dostawy towarów lub usług, a także roszczeń wynikających z tych Warunków, które mogą być
podstawą do odstąpienia od kontraktu lub zamówienia.
PRZENIESIENIE RYZYKA I WŁASNOŚCI:. Tytuł prawny do wszystkich towarów dostarczanych
przez Brigade do Kupującego będzie nadal należał do Brigade do czasu, gdy kupujący zapłacił za
towar w całości, włączając podatek VAT, a także za wszystkie inne towary, które są przedmiotem
faktury i czy zgodnie z warunkami handlu między Brigade a Kupującym płatność na rzecz Brigade jest
oczekiwana. Do tego czasu Kupujący:
(a) Posiada towary Brigade, których faktycznym właścicielem jest Brigade;
(b) Składuje towary tak, aby były łatwo rozpoznawalne jako własność Brigade, czyli nie
usuwając, niszcząc lub ukrywając jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych lub opakowania
towaru;
(c) Przechowuje towar w dobrym stanie i zachowuje go ubezpieczonym przed wszelkim
ryzykiem od ich pełnej ceny zakupu od daty otrzymania;
(d) Powiadamia Brigade, jeśli staje się przedmiotem w jakiejkolwiek formie postępowania
upadłościowego lub procesu, lecz syndyk może odsprzedawać lub wykorzystywać towary w
zwykłym toku swej działalności
W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego po wysłaniu towaru lub odstąpienia od
umowy (przed lub po wysłaniu towaru), Brigade będzie uprawniona do żądania od Kupującego zwrotu
towaru i powinna mieć również prawo do wejścia na teren Kupującego (lub wszędzie tam, gdzie
towary są przechowywane w imieniu Kupującego), aby odzyskać towar w każdym przypadku, bez
potrzeby wcześniejszego informowania Kupującego. Brigade będzie uprawniona do uzyskania od
nabywcy wszystkich kosztów, które zostały spowodowane odzyskaniem swojej własności.
(Brigade ma prawo wstępu do miejsca, gdzie są przechowywane towary, w celu weryfikacji
dopełnienia powyższych warunków przez Kupującego.)
ZWROTY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY: Zwroty są możliwe tylko wtedy, gdy Brigade uprzednio
wyraziła na to zgodę. Zwrócony towar należy wysyłać na adres Brigade w nienaruszonym stanie wraz
z załączonym dowodem zakupu. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Brigade kary umownej za
odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Brigade, w terminie X dni od dnia zawarcia
umowy, w wysokości do 15% ceny podwyższonej o należny podatek od towarów i usług. Brigade nie
przyjmuje zwrotów towarów dostosowywanych wcześniej przez Brigade do wymagań Kupującego.
GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Za datę rozpoczęcia gwarancji uznaje się datę
dostarczenia towaru do Kupującego lub datę wykonania usług, o ile nie uzgodniono inaczej w formie
pisemnej. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w
sprzedanym produkcie. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym w
szczególności wad powstałych wskutek: nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania produktu;
nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu i użytkowania
(niezgodnie z instrukcją); nieprawidłowego montażu lub konserwacji; napraw lub ingerencji
dokonanych przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub niezgodnie
ze wskazówkami udzielonymi przez Gwaranta; działania siły wyższej. Okres obowiązywania
gwarancji jest taki, jak określony w katalogu Brigade lub specyfikacji, która została dostarczona
Kupującemu przez Brigade wraz z niniejszymi Warunkami sprzedaży. Brigade nie udziela żadnych
innych gwarancji, wyraźnych ani domyślnych, w odniesieniu do towarów lub usług, ich zbywalności,
jakości lub przydatności do określonego zastosowania lub celu. Brigade odpowiada za szkody
wyrządzone z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa jej, jej przedstawicieli ustawowych,
pełnomocników i pracowników. Z zastrzeżeniem postanowień tej klauzuli odpowiedzialność Brigade
w stosunku do Kupującego z tytułu wszelkich strat wynikających z lub powstałych w związku z
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umową, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny
sposób w żadnym wypadku nie może przekroczyć 150% ceny towarów lub usług.
[Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje
wyłączona.]
ROZWIĄZANIE UMOWY: Brigade może, powiadamiając Kupującego, rozwiązać niezwłocznie każdą
umowę zawartą pomiędzy kupującym a Brigade, zawiesić dalsze dostawy lub świadczenia usług na
rzecz Kupującego, i natychmiast odzyskać od Kupującego wszystkie kwoty należne w ramach umowy
z Brigade, bez względu na okres kredytowania, jaki mógł być dopuszczony wraz z wszelkimi
odsetkami oraz inne uzasadnione opłaty i straty spowodowane rozwiązaniem umowy, jeżeli:
(a) Kupujący zalega w całości lub częściowo z płatnościami na rzecz Brigade wynikającymi z umowy;
lub
(b) Kupujący naruszy którykolwiek z warunków umowy z Brigade, a naruszenie jest możliwe do
naprawienia oraz Brigade powiadomiło Kupującego o fakcie naruszenia warunków i nie zostały one
naprawione w terminie 7 dni; lub
(c) została otwarta likwidacja Kupującego lub ogłoszona została upadłość lub postępowanie układowe
w stosunku do Kupującego; lub
(d) Kupujący zaprzestał prowadzenia działalności; lub
(e) Przeciwko Kupującemu (będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) złożono
wniosek o upadłość lub o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
SIŁA WYŻSZA: Jeśli Brigade z jakiejś wyższej przyczyny, będącej poza racjonalną kontrolną
Brigade, nie może wykonać umowy, lub przez swoją niezdolność do świadczenia usług, dostawy
wymaganych materiałów i artykułów wymaganych do wykonania umowy z wyjątkiem podnoszących
cenę, Brigade może według własnego uznania opóźnić realizację lub anulować w całości lub w części
zamówienie, oraz Brigade nie ponosi odpowiedzialności za takie opóźnienia lub niezdolność do
dostarczenia.
Brigade nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających
umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, Warunki sprzedaży
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła
wyższa).
ZERWANIE I ODSTĄPIENIE: Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków sprzedaży okażą
się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe
postanowienia zachowują swą ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień
objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.
PRZEPISY PRAWNE: Wszystkie umowy pomiędzy Brigade a Kupującym podlegają pod prawo
polskie, a Kupujący zobowiązuje się do poddania się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
1) Prawem właściwym dla niniejszych OWS oraz umów zawieranych pomiędzy Brigade a Kupującym
jest prawo polskie.
2) Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa
polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów
podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku .
KOMUNIKACJA: (Wszelka komunikacja między stronami, w tym składanie zamówień i ofert oraz
doręczanie pism związanych z realizacją Ogólnych Warunków następuje drogą pocztową na adresy
siedzib Stron)
Październik 2015
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