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Ogólne warunki sprzedaży
EPA Systemy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie w Polsce, dotyczące umów
sprzedaży.
§1
Zasada ogólna.
Ogólne warunki sprzedaży określają podstawowe zasady i tryb postępowania przy realizacji zawartych umów
sprzedaży pomiędzy EPA Systemy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie a Kupującym.
§2
Definicje.
Następujące zwroty przywoływane w treści Ogólnych Warunków Sprzedaży będą oznaczały:
1. EPA Systemy - EPA Systemy spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul.
Traugutta 143 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000241302; NIP: 852-245-73-81, REGON: 320069923, wysokośd kapitału
zakładowego 300.000 zł;
2. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zawarła z EPA Systemy umowę
sprzedaży bądź rozpoczęła w tej kwestii negocjacje.
3. Umowa - Umowa dotycząca sprzedaży zawarta między EPA Systemy a Kupującym.
4. Strony - EPA Systemy oraz Kupujący.
5. OWS - niniejsze Ogólne warunki sprzedaży.
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§3
Zastosowanie OWS.
Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której EPA Systemy dokona na rzecz Kupującego sprzedaży
jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze OWS.
Niniejsze OWS będą również dotyczyd wszystkich umów zawartych z EPA Systemy, których wykonanie
będzie wymagało usług strony trzeciej.
Ogólne warunki sprzedaży Kupującego będą miały zastosowanie jedynie wówczas, gdy Strony wyraźnie
uzgodnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że wspominanie ogólne warunki sprzedaży
Kupującego będą miały zastosowanie w przypadku danej umowy z pominięciem niniejszych OWS.
OWS nie wyłączają prawa do zawarcia przez EPA Systemy i Kupującego umowy sprzedaży na innych
warunkach niż uregulowane w niniejszych OWS. Umowa taka musi zostad zawarta na piśmie pod rygorem
nieważności i wskazywad odmienne uregulowania niż zawarte w niniejszych OWS.
OWS wiążą Strony, po ich doręczeniu Kupującemu na piśmie drogą pocztową za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną lub faksową za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania
ogólnych warunków sprzedaży. Zamówienie złożone przez Kupującego po otrzymaniu OWS jest
równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w OWS.
§4
Zamówienia.
Zamówienia będą przyjmowane przez EPA Systemy:
a. w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b. w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem faksu,
c. w formie pisemnej przesłanej drogą pocztową,
d. w formie ustnej lub telefonicznej,
e. na podstawie już rozpoczętej przez EPA Systemy realizacji dostawy.
EPA Systemy zastrzega, że żadna propozycja sprzedaży, w tym nazwana „ofertą” nie stanowi wiążącej EPA
Systemy oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez
potencjalnego Kupującego zamówienia o określonej treści.
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Podane przez EPA Systemy wszystkie oferty i / lub ceny będą wiążące, tylko i wyłącznie w przypadku gdy
zostaną uzgodnione przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności i pod warunkiem, że EPA
Systemy będzie posiadała wystarczają ilośd zapasów zamawianego przez Kupującego towaru.
Przesłane przez Kupującego do EPA Systemy zamówienie musi zawierad dane identyfikujące Kupującego,
szczegółowe informacje o zamawianym towarze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (rodzaj
towaru, ilośd towaru), dane określające sposób dostawy towaru czy odbioru towaru przez Kupującego.
Złożone przez Kupującego zamówienie nie wiąże EPA Systemy do czasu potwierdzenia przyjętego
zamówienia przez EPA Systemy. Brak odpowiedzi EPA Systemy na złożone zamówienie nie będzie
oznaczało milczącego przyjęcia zamówienia. EPA Systemy może przyjąd zamówienie z zastrzeżeniami, w
takim przypadku Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeo, o ile niezwłocznie nie sprzeciwi się tym
zastrzeżeniom. Niezwłoczne zgłoszenie przez Kupującego sprzeciwu uważa się za złożenie nowego
zamówienia. W takim przypadku odpowiednio zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego paragrafu.
Do jakiejkolwiek zmiany zamówienia przez Kupującego zastosowanie będą miały odpowiednio
postanowienia niniejszego paragrafu, przy czym w przypadku gdy zamówienie jest w trakcie realizacji, EPA
Systemy może odmówid zrealizowania zmienionego zamówienia. W przypadku gdy zmiana zamówienia
dotyczy wyższej ilości towaru niż zamówiony uprzednio, EPA Systemy może potraktowad to zamówienie
jako kolejne.
EPA Systemy nie będzie związany przyjętym zamówieniem w przypadku, gdy z przyczyn od niego
niezależnych, a w szczególności z powodu działania siły wyższej, o której mowa w § 8 OWS, zachowania
Kupującego lub osób trzecich (również osób, którymi posługuje się EPA Systemy) sprzedaż lub
dostarczenie towaru nie jest możliwe lub nadmiernie utrudnione.
EPA Systemy nie będzie związana złożonym przez Kupującego zamówieniem również w przypadku, gdy
Kupujący nie zrealizował swoich zobowiązao wobec EPA Systemy, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na
rzecz EPA Systemy jakichkolwiek należności lub gdy zachowanie Kupującego nie daje rękojmi należytego
wykonania umowy ze strony Kupującego.
Przyjęte do realizacji zamówienie (w tym opłacenie faktury pro-forma wystawionej przez EPA Systemy) nie
może zostad anulowane przez Kupującego bez pisemnej zgody EPA Systemy.
§5
Ceny.
Ceny podawane przez EPA Systemy będą określane na podstawie cen obowiązujących w momencie
składania przez Kupującego oferty i stanowią wartośd netto do której zostanie doliczony podatek VAT w
obowiązującej wysokości.
W przypadku, gdy stawki cen zostaną określone w walucie innej niż złoty polski (PLN) to cena wskazana na
fakturze VAT wystawionej przez EPA Systemy stanowid będzie równowartośd należności za towar w PLN
według średniego kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury.
Jeśli po przyjęciu zamówienia przez EPA Systemy wprowadzona zostanie jakakolwiek opłata lub inne
obciążenie publicznoprawne związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów lub nastąpi zmiana
w wysokości dotychczasowo istniejących opłat, podatków lub obciążeo publicznoprawnych, EPA Systemy
może jednostronnie, odpowiednio zmienid cenę towaru.
EPA Systemy zastrzega, że w przypadku, gdy zaistnieją wątpliwości, czy stawki lub ceny są stawkami netto
czy brutto, zawsze uważad się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek w
wysokości określonej przez przepisy prawa podatkowego.
Własnośd zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całości ceny.
§6
Dostawa.
Dostawa będzie realizowana przez EPA Systemy w miejscu dostawy uzgodnionym przez Strony. Przez
miejsce dostawy rozumie się miejsce, w którym dostawa jest realizowana przez lub w imieniu EPA Systemy
bądź też miejsce odbioru towaru przez lub w imieniu Kupującego z magazynu EPA Systemy.
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Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeostwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
przechodzą na Kupującego z chwilą dostawy towaru przez EPA Systemy lub podmiotu wykonującego
dostawę w imieniu EPA Systemy do miejsca dostawy ustalonego przez Strony.
W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika działającego na zlecenie
Kupującego, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeostwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.
W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu EPA Systemy własnym transportem,
korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeostwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu EPA Systemy osobie odbierającej towar z
magazynu.
Kupujący zobowiązany jest odebrad dostarczony towar natychmiast po dowiezieniu towaru do miejsca
dostawy uzgodnionego przez Strony i oddania towaru do dyspozycji Kupującego. W przypadku, gdy
Kupujący nie odbierze towaru lub też pozostanie w opóźnieniu w odbiorze towaru, wszelkie ryzyko
związane z dostarczonym towarem obciążad będzie Kupującego, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2
OWS.
Jeśli Kupujący odmówi przyjęcia dostarczonego towaru, EPA Systemy uprawniona jest według swojego
uznania albo do odstąpienia od umowy i dochodzenia od Kupującego pełnego odszkodowania za zaistniałą
szkodę albo też EPA Systemy uprawnione jest do pozostawienia zamówionego przez Kupującego towaru
na koszt i ryzyko Kupującego w miejscu dostawy ustalonym przez Strony.
EPA Systemy zastrzega, że informacje udzielane Kupującemu odnośnie czasu realizacji dostawy, stanowią
jedynie przybliżone informacje. EPA Systemy może zmienid wskazany termin dostawy informując o tym
Kupującego. EPA Systemy nie będzie w takim przypadku ponosił odpowiedzialności z tytułu zmiany
terminu dostawy towaru zaś Kupujący nie będzie miał prawa ani odmówid przyjęcia towaru ani odmówid
zapłaty za dostarczony towar.
Jakiekolwiek odszkodowanie z powodu zwłoki w realizacji dostawy może zostad wypłacone jedynie wtedy,
gdy Kupujący odstąpi od umowy lub Strony na piśmie pod rygorem nieważności zawrą w tej kwestii
porozumienie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Kupującego powinny zostad przedstawione na
piśmie najpóźniej w terminie dwóch tygodni od chwili, gdy dostawa miała zostad dokonana zgodnie z
ustalonym terminem. Brak przedstawienia przez Kupującego roszczeo odszkodowawczych w powyższym
terminie będzie oznaczad zrzeczenie się prawa ich żądania przez Kupującego.
§7
Zabezpieczenie płatności.
EPA Systemy ma prawo żądad od Kupującego, w celu zabezpieczenia płatności należności z tytułu
sprzedaży towaru, ustanowienia przez Kupującego na rzecz EPA Systemy zabezpieczenia na przykład w
postaci weksla in blanco, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz innych zabezpieczeo oraz
żądad zaliczki na poczet ceny zakupu.
W przypadku stanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco i niezapłacenia w terminie przez
Kupującego należności za dostarczony towar, EPA Systemy ma prawo do wypełnienia złożonego weksla
stosowną kwotą i klauzulą "bez protestu" po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty i wyznaczeniu
dodatkowego siedmiodniowego terminu do zapłaty, które to wezwanie Strony uznają za równoznaczne z
przedstawieniem weksla do zapłaty.
EPA Systemy ma prawo wstrzymad dostawę towaru aż do chwili ustanowienia na rzecz EPA Systemy
zabezpieczenia lub wpłaty żadnej zaliczki. W przypadku gdy Kupujący odmówi ustanowienia zabezpieczenia
lub nie uiści zaliczki w kwocie wyznaczonej przez EPA Systemy, EPA Systemy ma prawo odmówid
wykonania złożonego przez Kupującego zamówienia.
EPA Systemy ma prawo wstrzymad dostawę towaru lub odmówid zrealizowania kolejnej dostawy towaru,
jeśli Kupujący nie wywiąże się z zobowiązao płatniczych wobec EPA Systemy wynikających z poprzednio
zrealizowanych dostaw towaru.
Jeśli istnieje uzasadniona obawa, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, EPA
Systemy ma prawo żądad - przed zrealizowaniem zamówienia Kupującego i niezależnie od ustalonego
wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności za towar.
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§8
Siła wyższa.
Siła wyższa rozumiana będzie jako zaistnienie następujących zdarzeo: wojna, ryzyko wybuchu wojny oraz
zamieszek, działania władz w kraju i za granicą utrudniające działalnośd podmiotów, pożar, strajk,
uszkodzenie silnika, eksplozje, brak siły roboczej, spory pracownicze, zablokowanie ruchu drogowego, brak
środka transportu, powódź, strajk okupacyjny, trzęsienia ziemi, epidemie, naruszenie umów z dostawcami,
niemożnośd realizacji dostaw z powodu złych warunków pogodowych, sabotaż i ogólnie wszelkie
nieprzewidziane okoliczności zarówno w kraju jak i za granicą, w skutek których nie będzie można
obiektywnie wymagad od EPA Systemy aby realizowała dostawę towaru do Kupującego.
Strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowao drugiej Strony lub
osób trzecich, za zachowania których to osób dana Strona w świetle prawa nie odpowiada.
W przypadku zdarzenia spowodowanego działaniem siły wyższej EPA Systemy zwolniona jest z
odpowiedzialności za dostarczenie zamówionego przez Kupującego towaru do czasu ustania przyczyny dla
których nastąpiło działanie siły wyższej, bądź też ma prawo odstąpid od umowy w całośd lub części. W
takich przypadkach EPA Systemy nie będzie zobowiązana do zapłacenia jakichkolwiek kosztów,
odszkodowao i odsetek na rzecz Kupującego.
Strony zobowiązane są natychmiast poinformowad się w formie pisemnej o zaistnieniu jednej z powyższych
przyczyn wywołujących siłę wyższą. Strony zobowiązane są podjąd współpracę w celu zminimalizowania
skutków spowodowanych działaniem siły wyższej.
Strona narażona na działanie siły wyższej nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy. Wykonanie umowy może zostad zawieszone w całości lub w części w razie działania siły
wyższej do czasu ustania przyczyny powodującej działanie siły wyższej.
Strona narażona na działanie siły wyższej może odstąpid od umowy, bez prawa do żądania odszkodowania
przez drugą Stronę.
§9
Odpowiedzialnośd.
Odpowiedzialnośd EPA Systemy związana z realizacją zamówienia Kupującego, niezależnie od tytułu tej
odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych przez Kupującego
korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej czy zastoju w handlu.
W przypadku gdy osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi
pozostawad w związku ze sprzedanym Kupującemu towarem, Kupujący zobowiązany jest natychmiast
powiadomid o tym fakcie EPA Systemy umożliwiając mu uczestniczenie w postępowaniach związanych z
roszczeniami tej osoby, pod rygorem uznania, że brak jest odpowiedzialności EPA Systemy związanej z
wysuwanymi przez osobę trzecią roszczeniami.
§ 10
Reklamacje.
Kupujący zobowiązany jest sprawdzid stan dowiezionego towaru, jakośd i ilośd dostarczonego towaru
natychmiast po jego dostarczeniu lub wydaniu i dokonad właściwej adnotacji na liście przewozowym lub
innym dowodzie wydania towaru.
Kupujący zobowiązany jest natychmiast zgłosid przewoźnikowi i EPA Systemy , w formie pisemnej,
zastrzeżenia co do dostarczonego lub wydanego z magazynu EPA Systemy towaru. Kupujący zobowiązany
jest, w przypadku takiego żądania przez EPA Systemy, umożliwid przedstawicielowi EPA Systemy zbadanie,
w niezwłocznym terminie, nienaruszonych a zareklamowanych towarów.
Gdy nie jest możliwe, przy obiektywnie zaistniałych okolicznościach, stwierdzenie przez Kupującego czy w
dostarczonym towarze istnieją wady czy braki, Kupujący ma prawo dokonad zgłoszenia reklamacji faksem
lub pocztą elektroniczną w terminie 7 (siedem) dni od dnia dostarczenia lub odbioru towaru z magazynu
EPA Systemy.
W przypadku gdy Kupujący nie zgłosi niezwłocznie zastrzeżeo, nie dokona odpowiednich adnotacji na
dokumentach przewozowych lub dowodzie wydania towaru, ani nie zgłosi reklamacji w terminie
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wskazanym w § 10 ust. 3 OWS, uznaje się, że towary zostały dostarczone prawidłowo, w odpowiedniej
ilości i jakości.
Reklamacje Kupującego dotyczące faktur wystawionych przez EPA Systemy będą skuteczne tylko jeśli
zostaną zgłoszone w formie pisemnej w terminie 7 (siedem) dni od ich otrzymania.
Reklamację uważa się za uznaną, jeżeli EPA Systemy nie ustosunkuje się do niej w terminie 14
(czternaście) dni od daty jej złożenia.
Odmowa uznania reklamacji przez EPA Systemy nastąpi wraz z pisemnym podaniem przyczyn i zostanie
przesłana do Kupującego w formie pisemnej drogą faksową, elektroniczną lub pocztową.
Pomimo zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, zobowiązany on jest do zrealizowania płatności za
dostarczony lub wydany towar.
W przypadku gdy Kupujący z tytułu dokonanej przez EPA Systemy dostawy lub wydania Kupującemu
towaru stał się wierzycielem EPA Systemy, cesja wierzytelności możliwa jest tylko po uprzednim uzyskaniu
przez Kupującego zgody EPA Systemy na dokonanie takiego przelewu wierzytelności.
§ 11.
Zasady płatności.
Kupujący zobowiązany jest dokonad płatności za dostarczone lub wydane produkty nie później niż w
terminie ustalonym przy zamówieniu na podstawie wystawionej przez EPA Systemy faktury VAT.
W przypadku, gdy Kupujący nie uiści należności w terminie określonym w § 11 ust. 1 OWS, EPA Systemy
będzie miała prawo, do naliczenia Kupującemu odsetek umownych w wysokości ustawowej, liczonych za
każdy dzieo opóźnienia w płatności poczynając od dnia następującego po dniu wymagalności należności.
W przypadku wyrażenia przez EPA Systemy zgody na dokonanie przez Kupującego spłaty należności w
ratach i w przypadku opóźnienia przez Kupującego z płatnością którejkolwiek z rat, pozostająca do zapłaty
cena zakupu towaru stanie się natychmiast wymagalna, bez powiadomienia o tym Kupującego.
Kupujący zobowiązany jest dokonad zapłaty w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy EPA Systemy.
Za dzieo dokonania zapłaty uważa się dzieo uznania rachunku bankowego EPA Systemy.
Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizowaną na rzecz EPA Systemy
zapłatą za zakupiony towar a związanych z kosztami i opłatami banków i innych podmiotów za pomocą,
których Kupujący realizuje płatnośd na rzecz EPA Systemy.
Za dzieo zapłaty uznaje się dzieo uznania rachunku EPA Systemy.

§ 12
Opakowanie.
Gdy Strony nie ustaliły odmiennych zasad w zakresie opakowania dostarczanego towaru, domniemywa się, że
dostarczane powinny byd towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla tego rodzaju towaru oraz,
że towary powinny byd opakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz standardami.

1.
2.
3.

§ 13
Gwarancja i rękojmia.
EPA Systemy gwarantuje że zakupiony towar będzie działad w sposób zgodny z instrukcją producenta.
Okres gwarancji na zakupiony towar wynosi 24 *dwadzieścia cztery+ miesięcy od daty sprzedaży towaru
Kupującemu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeo lub nieprawidłowego działania towaru spowodowanego przez:
a) użycie towaru w sposób inny, niż normalnie przyjęty lub też ich działanie w warunkach
niezgodnych z zaleceniami producenta;
b) niewłaściwe użycie, wypadek, celowe zniszczenie lub uszkodzenie;
c) działanie siły wyższej;
d) nie zaakceptowane przez producenta: zmianę konstrukcyjną, naprawę, testowanie, połączenie z
innym urządzeniem; użycie niewłaściwych części zamiennych;
e) nieprawidłową instalację, uruchomienie urządzeo, przeprowadzone niezgodnie z zaleceniami
producenta oraz / lub instrukcjami, wskazówkami znajdującymi się w dokumentacji technicznej
towaru;
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f)
g)

awarię innych urządzeo, nie będących dostawą EPA Systemy ;
niespełnienie przez Kupującego podanych przez producenta warunków technicznych lub innych
wskazówek.
4. Towar jest "uszkodzony" jeżeli nie funkcjonuje poprawnie skutkiem użycia nieprawidłowych materiałów
lub niestarannego wykonania.
5. W przypadku wykrycia uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy towaru Kupujący jest zobowiązany zgłosid to
EPA Systemy z podaniem opisu uszkodzenia oraz przedłożyd kartę gwarancyjną na reklamowany towar.
Zgłoszenia Kupujący może dokonad w jednej z następujących form:
a) pisemnej na adres: EPA Systemy Sp. z o.o., ul. Traugutta 143, 71-314 Szczecin
b) elektronicznej - na adres: epa@profipc.pl
c) faksowej - nr telefonu: +48 91 4860 680
d) telefonicznej - nr tel: +48 91 4315360
Zgłoszenie odbywa się w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.
Zgłoszenie otrzymane po godzinie 16.00 będzie traktowane jako zgłoszenie otrzymane o godzinie 8.00 w
następnym dniu roboczym. EPA Systemy potwierdza fakt otrzymania faksu albo zgłoszenia dokonanego w
formie elektronicznej potwierdzeniem zwrotnym wysłanym do Kupującego. W oparciu o podane
informacje strony podejmą decyzję co do sposobu usunięcia uszkodzenia.
6. Kupujący jest zobowiązany opakowad uszkodzony towar, który ma byd odesłany do naprawy, w sposób
zapobiegający jego dalszym uszkodzeniom.
7. Koszt przesłania, ubezpieczenia oraz inne opłaty przewozowe związane z przekazaniem uszkodzonego
towaru do EPA Systemy ponosi Kupujący. Koszty zwrotu naprawionego lub wymienionego towaru ponosi
EPA Systemy, jeżeli naprawa zostanie uznana jako gwarancyjna.
8. Koszt pracy i materiałów użytych do naprawy towaru objętych niniejszą gwarancją, których uszkodzenie
zostało prawidłowo zgłoszone w okresie gwarancji ponosi EPA Systemy.
9. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy, licząc od dnia zgłoszenia do czasu wykonania usługi, jeśli
wada uniemożliwia korzystanie z towaru.
10. EPA Systemy nie zapewnia w trakcie naprawy towaru – urządzeo zastępczych chyba że zostały zawarte
inne ustalenia w formie pisemnej pomiędzy EPA Systemy i Kupującym podczas negocjacji zamówienia.
11. W przypadku gdy towar został trzykrotnie naprawiony i nadal pozostaje niesprawny Kupującemu
przysługuje prawo wymiany towaru na nowy.
12. Kupujący składając zamówienie zaakceptowane i przyjęte do realizacji przez EPA Systemy Sp. z o.o.
zawiera umowę na mocy której Strony wyłączają odpowiedzialnośd EPA Systemy Sp. z o.o. z tytułu
rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego).

1.
2.
3.

4.

5.

§ 14
Inne postanowienia.
W przypadku wątpliwości, moment i sposób zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem
działalności EPA Systemy ustalona zostanie na podstawie polskiego Kodeksu Cywilnego.
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami OWS zastosowanie mied będą przepisy polskiego
Kodeksu cywilnego.
W przypadku zaistnienia między EPA Systemy a Kupującym sporu związanego ze sprzedażą towaru, spór
będzie rozpoznawany przez Sąd właściwy dla siedziby EPA Systemy na podstawie polskich przepisów
prawa.
Wszelkie zmiany postanowieo niniejszego OWS dokonane byd mogą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i wiązad będą Kupującego po dostarczeniu Kupującemu zmienionych postanowieo OWS,
zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5 OWS.
Jeśli jedno lub więcej z postanowieo zawartych w niniejszych OWS stanie się nieważne lub zostanie uznane
za nieważne, wówczas inne postanowienia OWS pozostaną w pełni ważne. Skutkiem tego, EPA Systemy i
Kupujący rozpoczną negocjacje mające na celu uzgodnienia nowych postanowieo zastępujących warunki
nieważne lub, zależnie od przypadku, warunków uznanych za nieważne, starając się zachowad cel i
znaczenie pierwotnych warunków tak bardzo jak to będzie możliwe.
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6.

Wszelka korespondencja między Stronami dokonywana będzie na oficjalne adresy wskazane przez Strony
przy pierwszym zleceniu kupna towaru lub ofercie sprzedaży towaru. W przypadku zmiany adresu przez
którąkolwiek ze Stron, Strona ta zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie drugiej
Strony o zmianie adresu do doręczeo pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne pod ostatnio znanym
Stronie adresem.

Szczecin, dnia 20.03.2009 r.
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