
OGÓLNE ZASADY I WARUNKI 
  
 
 

 
1. Informacje ogólne 
 
Wszystkie usługi świadczone na rzecz klienta przez STRAMAT Vertriebs GmbH - zwany dalej dostawcą 
- są realizowane wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych. Odmienne 
postanowienia są ważne tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy dostawcą i odbiorcą. 
 
 

2. Zawarcie umowy 
 
Tylko przedsiębiorstwa (B2B) są uprawnione do zawierania umów z usługodawcą. Sprzedaż osobom 
prywatnym nie ma miejsca.  
 
Oferty naszego sklepu internetowego w Internecie są niewiążącą ofertą dla klienta do zamówienia towaru 
w sklepie internetowym. 
 
Zamawiając towar w sklepie internetowym w Internecie, klient składa w sposób dorozumiany wiążącą 
ofertę zawarcia umowy kupna. 
 
Dostawca jest uprawniony do przyjęcia tej oferty w ciągu 14 dni kalendarzowych poprzez wysłanie 
potwierdzenia zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane pocztą elektroniczną, ale nie 
później niż w momencie dostawy towaru. Po upływie 5-dniowego okresu, na który nie udzielono 
odpowiedzi, ofertę uznaje się za odrzuconą. 
 
 

3. Terminy dostaw 
 
Wszystkie artykuły są dostarczane natychmiast, jeśli są dostępne z magazynu i tylko do czasu 
wyczerpania zapasów. 
 
Dostawa odbywa się na terenie Europy. Czas dostawy wynosi zazwyczaj 10 dni roboczych i rozpoczyna 
się od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia. Termin dostawy nie jest wiążący, chyba że 
uzgodniono inaczej na piśmie. 
 
Jeśli jakiś przedmiot nie będzie dostępny w krótkim czasie, poinformujemy Cię e-mailem o 
przewidywanym czasie dostawy, pod warunkiem, że mamy adres od Ciebie.  
 
W przypadku opóźnień w dostawie, np. z powodu siły wyższej, zakłóceń w ruchu drogowym i zamówień 
od władz wyższego szczebla, a także innych zdarzeń, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności, 
nie można wysuwać roszczeń odszkodowawczych wobec dostawcy. 
 
Jeśli dostawa jest opóźniona i/lub pominięta (niemożność) z winy przed-dostawców, to usługodawca nie 
ponosi za to odpowiedzialności. 
 
 

4. Pakowanie i wysyłka 
 
Za dostawę na terenie Europy i koszty opakowania dostawca nalicza koszty transportu i opakowania, 
niezależnie od ilości i wagi przedmiotów.  
 
Na życzenie klienta zawierane jest ubezpieczenie transportowe. Uszkodzenia transportowe należy 
niezwłocznie zgłaszać dostawcy. 
 
 
 



 

5. Ceny i płatność 
 
5.1. Wszystkie podane ceny są cenami ostatecznymi, które obejmują podatek od wartości dodanej w 
wysokości obecnie 20 %. Wewnątrzwspólnotowe faktury dla przedsiębiorstw są wystawiane bez podatku 
VAT. W tym celu klient musi podać prawidłowy numer NIP/UID. W przeciwnym razie dostawa zostanie 
odłożona do czasu uzyskania przez nas takiego numeru. 
 
5.2. Ostateczne ceny nie zawierają kosztów opakowania i wysyłki. 
 
5.3. Ze względu na stałą aktualizację stron internetowych sklepu internetowego, podane wcześniej 
informacje dotyczące ceny i jakości towaru tracą swoją ważność. Błędy i błędne wydruki są zastrzeżone. 
 
5.4. Decydujące znaczenie dla wystawienia faktury ma cena podana w momencie składania naszej 
pisemnej oferty. Ceny są ważne przez pół roku. Decydująca jest data złożenia oferty. 
 
5.5. Zapłata za towar nastąpi na konto. Wyjątki są ważne tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na piśmie 
pomiędzy dostawcą i odbiorcą. 
 
5.6. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty faktury w terminie płatności wskazanym na fakturze po 
otrzymaniu towaru. 
 
5.7. Jeżeli klient nie wypełni swojego zobowiązania płatniczego po upływie terminu, o którym mowa w 
punkcie 6, świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi opłatami z tytułu 
upomnień i przetwarzania wynikającymi z tego tytułu. 
 
5.8. Jeśli klient zwleka z zapłatą, świadczeniodawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę według 
ustawowej stopy procentowej. Prawo świadczeniodawcy do dochodzenia dalszych roszczeń o 
odszkodowanie pozostaje nienaruszone. 
 
 

6. Zachowanie tytułu 
 
Zamówiony towar pozostaje własnością dostawcy do momentu dokonania pełnej płatności (zastrzeżenie 
prawa własności). W przypadku zwłoki w płatności przez klienta, dostawca jest uprawniony do odbioru 
towaru. Nie stanowi to odstąpienia od umowy, chyba że zostanie to wyraźnie zadeklarowane. 
 
 

7. Gwarancja 
 
7.1. Roszczenia klienta wobec dostawcy z tytułu wady towaru są zgodne z przepisami prawa. 
 
7.2. Kontrahent zobowiązuje się do sprawdzenia towaru przy odbiorze pod kątem ewentualnych wad i 
w przypadku wykrycia takich wad niezwłocznie poinformować o tym dostawcę. Jeżeli klient w 
późniejszym terminie stwierdzi, że towar jest wadliwy, jest on zobowiązany poinformować o tym dostawcę 
niezwłocznie po jego odkryciu. Jeżeli klient nie zgłosi wady, towar uznaje się za przyjęty. 
 
7.3. Szkody spowodowane przez klienta w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z towarem lub 
obchodzenia się z nim w sposób niezgodny z umową nie są uznawane za wadę towaru. Decydujące o 
niewłaściwości i braku zgodności z umową są specyfikacje producenta towaru. 
 
7.4. Okres gwarancji wynosi jeden rok. Zaczyna się w momencie otrzymania towaru. 
 
7.5. W każdym przypadku gwarancja wygasa w przypadku interwencji, napraw lub prób napraw 
dokonywanych przez nabywcę lub nieupoważnione osoby trzecie. 
 
 

8. Ograniczenie odpowiedzialności 
 
O ile poniżej nie określono inaczej, dalsze roszczenia klienta, niezależnie od podstawy prawnej, są 
wykluczone. Dlatego też świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały 
na samym przedmiocie dostawy; w szczególności nie odpowiada za utracone zyski lub inne straty 



 

finansowe klienta. O ile odpowiedzialność umowna Dostawcy Usług jest wyłączona lub ograniczona, 
dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i osób działających w ich 
imieniu. 
 
Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli przyczyna szkody jest umyślna 
lub wynika z rażącego niedbalstwa lub jeżeli dotyczy ona szkody na osobie. Ponadto nie ma on 
zastosowania, jeżeli klient dochodzi roszczeń regulowanych przepisami prawa. 
 
Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone. Jeśli świadczeniodawca w 
sposób niedbały naruszy istotne zobowiązanie umowne, obowiązek zapłaty odszkodowania za szkodę 
materialną ogranicza się do zwykle ponoszonej szkody. 
 
Okres przedawnienia wynosi dwa lata. Okres ten rozpoczyna się w momencie dostarczenia przedmiotu. 
 
 

9. Ochrona danych 
 
Klient wyraża zgodę, aby jego dane osobowe otrzymane przez usługodawcę w ramach stosunków 
handlowych mogły być przechowywane i przetwarzane elektronicznie. Zwraca się uwagę, że w 
rozumieniu tego przepisu dane są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług, w 
szczególności w celu realizacji zamówień i księgowości. Dostawca nie będzie przekazywał danych 
klientów osobom trzecim. 
 
 

10. Copyright 
 
Wszystkie wyświetlane loga, obrazy i grafiki osób trzecich są własnością odpowiednich firm i podlegają 
prawom autorskim odpowiednich licencjodawców. Wszystkie zdjęcia, logo, teksty, raporty, skrypty i 
procedury programowania przedstawione na tych stronach, które są naszymi własnymi opracowaniami 
lub zostały przez nas przygotowane, nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób 
bez naszej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
 
 

11. Miejsce jurysdykcji 
 
11.1. Miejscem jurysdykcji jest AT-6900 Bregenz (Austria). 
 
11.2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tego stosunku prawnego, podlegają prawu austriackiemu 
z wyłączeniem norm kolizyjnych. Zastosowanie przepisów ONZ dotyczących sprzedaży jest wykluczone. 
 
 

12. Ważność ogólnych zasad i warunków 
 
Wraz z zamówieniem klient akceptuje ogólne warunki handlowe usługodawcy. Jeżeli któreś z 
postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest nieważne, to niezależnie od przyczyny, 
ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Umowy ustne wymagają pisemnego 
potwierdzenia, aby były skuteczne. 
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