Edycja 2018.01.16

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE FIRMY WACKER NEUSON Sp. z o.o.
zwanej dalej Sprzedaj cym
I. Postanowienia ogólne
1. O ile wyra nie nie wskazano inaczej na pi mie, niniejsze warunki handlowe rmy Wacker
Neuson Sp. z o.o. kierowane s do wszystkich kontrahentów i klientów Wacker Neuson
Sp. z .o.o. za wyj tkiem kontrahentów lub klientów osób zycznych b d cych konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.
2. Wszelkie zmiany b d uzupe nienia niniejszych warunków handlowych wymagaj pisemnego potwierdzenia Sprzedaj cego. Dotyczy to równie wszystkich ustnych uzgodnie zawieranych z pracownikami Sprzedaj cego. Oferty Sprzedaj cego nie s wi ce,
o ile ich realizacja nie zostanie potwierdzona przez Sprzedaj cego w formie pisemnej.
3. Sprzedaj cy nie akceptuje z góry warunków lub oferty zakupu Kupuj cego. Nie wi
one Sprzedaj cego tak e wówczas, kiedy nie zostan odrzucone przez Sprzedaj cego
po przedstawieniu oferty lub przy zawieraniu umowy.
II. Oferta
1. Informacje pogl dowe wchodz ce w sk ad oferty Sprzedaj cego, takie jak fotogra e,
rysunki, dane o ci arze i wymiarach nie s wi ce. Sprzedaj cy zastrzega sobie mo liwo zmian konstrukcyjnych.
2. Dla skuteczno ci zobowi za Sprzedaj cego decyduj ce jest pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedaj cego. W razie braku potwierdzenia zamówienia przez
Sprzedaj cego, przy realizacji sprzeda y, za obowi zuj ce uznaje si warunki podane
w zamówieniu.
III. Ceny i warunki p atno ci
1. Podane przez Sprzedaj cego ceny s cenami okre lonymi na bazie loco magazyn, bez
opakowania i bez podatku VAT. Zmiany przepisów prawnych, podatkowych, celnych
itp., zwalniaj Sprzedaj cego z obowi zku zachowania niezmienionych cen.
2. Kupuj cy zobowi zany jest dokona p atno ci w terminie okre lonym na fakturze. Za
dat zrealizowania p atno ci uwa a si dat uznania rachunku Sprzedaj cego lub wp at gotówki.
3. Sprzedaj cy zastrzega sobie prawo do dostawy towaru tylko na podstawie przedp aty
lub za zaliczeniem, o ile taki sposób uzna za konieczny, nawet je eli strony nie uzgodni y
wcze niej takiej formy p atno ci.
4. W przypadku gdy Kupuj cy opó nia si z p atno ci , Sprzedaj cemu przys uguj odsetki ustawowe za opó nienie w transakcjach handlowych. Ponadto Sprzedaj cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszcze z tytu u nienale ytego wykonania zobowi zania przez Kupuj cego.
5. W razie opó nienia wysy ki lub odbioru towaru z winy Kupuj cego p atno winna by
zrealizowana niezale nie od tego, po zg oszeniu przez Sprzedaj cego gotowo ci do wysy ki towaru i w terminie okre lonym na fakturze.
IV. Dostawa
1. Terminy dostaw podane przez Sprzedaj cego nie s wi ce. Sprzedaj cy ma prawo
do dostaw cz ciowych. Kupuj cy mo e da naprawienia szkody z tytu u zw oki w
dostawie tylko wówczas, je eli zw oka nast pi a na skutek ra cej niedba o ci Sprzedaj cego. Kupuj cy mo e w wyniku zw oki w dostawie, ustali pisemnie nowy, nieprzekraczalny termin z klauzul rezygnacji z dostawy w razie jego niedotrzymania.
2. Uzgodniony termin dostawy jest wi cy od dnia wys ania potwierdzenia zamówienia
przez Sprzedaj cego lub w razie uzgodnienia zaliczki lub przedp aty po jej wp yni ciu,
jednak nie wcze niej ni po ca kowitym wyja nieniu szczegó ów wynikaj cych z umowy
oraz po dostarczeniu dokumentów i zezwole .
3. Ustalony termin dostawy przed u a si , nie naruszaj c roszcze Sprzedaj cego z tytu u
opó nie z winy Kupuj cego o okres o który Kupuj cy opó ni spe nienie wiadczenia
wzgl dem Sprzedaj cego z tytu u tej lub innej umowy zawartej ze Sprzedaj cym. Powy sza zasada obowi zuje w przypadku wyra nego okre lenia terminu dostawy.
4. Zdarzenia spowodowane si wy sz uprawniaj Sprzedaj cego do przesuni cia dostawy o okres trwania przeszkody i czas osi gania zdolno ci dostawczej po jej ustaniu.
W/w zdarzenia daj równie prawo Sprzedaj cemu do odst pienia od umowy lub jej
niezrealizowanej cz ci. Do si y wy szej zaliczane s równie strajki, lokauty, restrykcje
importowe i inne okoliczno ci, które z przyczyn niezale nych od Sprzedaj cego znacznie utrudniaj lub uniemo liwiaj Sprzedaj cemu nale yte wykonanie zobowi zania.
V. Odbiór i przej cie ryzyka
1. Ryzyka zwi zane z towarem przechodz na Kupuj cego z chwil opuszczenia przez
towar magazynu Sprzedaj cego, tak e wówczas, gdy wyj tkowo zakres dostawy obejmuje równie dostarczenie przez Sprzedaj cego towaru Kupuj cemu. W razie opó nienia wynik ego na skutek okoliczno ci le cych po stronie Kupuj cego, ryzyka zwi zane
z towarem przechodz na niego w dniu zg oszenia przez Sprzedaj cego gotowo ci do
wysy ki towaru. Na pisemne danie Kupuj cego wysy ka b dzie przez Sprzedaj cego
ubezpieczona na jego koszt.
2. Kupuj cy obowi zany jest przyj zamawiany towar tak e wówczas, gdy wykazuje on
nieznaczne braki bez naruszenia praw z rozdzia u VII.
3. Urz dzenia, których napraw zlecono Sprzedaj cemu, s sk adowane u niego na ryzyko Kupuj cego.
VI. Zastrze enie prawa w asno ci
1. Przedmiot dostawy pozostaje w asno ci Sprzedaj cego do momentu zap aty przez
Kupuj cego ca o ci ceny oraz ew. wszelkich innych zobowi za wynikaj cych z umowy.
2. Zabrania si odbiorcy bezpo redniemu, zwanemu dalej Odbiorc odsprzeda y towaru
obj tego zastrze eniem prawa w asno ci. Firma Handlowa zwana dalej Dealerem zakupuj ca towar w celu dalszej odsprzeda y zobowi zuje si do jego sprzeda y w ramach
swoich normalnych warunków handlowych i do ustalenia równie ze swoim Odbiorc
zastrze enia prawa w asno ci. W momencie przej cia zastrze onego towaru, roszczenia Dealera wobec Odbiorcy wynikaj ce z odsprzeda y s przelane na Sprzedaj cego
bez konieczno ci sk adania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych o wiadcze , a
do chwili pe nego zaspokojenia Sprzedaj cego.
3. W razie post powania Kupuj cego naruszaj cego postanowienia umowy (niniejszych
warunków handlowych) , Sprzedaj cy ma prawo do odbioru i zabezpieczenia swoich
dostaw (co do dostaw w stosunku do których prawo w asno ci zosta o zastrze one dla
Sprzedaj cego stosownie do postanowie niniejszego Punktu), a do pe nego zaspokojenia Sprzedaj cego , bez konieczno ci wyst powania na drog s dow . Kupuj cy
niniejszym zezwala osobom upowa nionym przez Sprzedaj cego na wej cie i wjazd na
teren sk adowania zakupionych u Sprzedaj cego towarów (co do dostaw w stosunku
do których prawo w asno ci zosta o zastrze one dla Sprzedaj cego stosownie do postanowie niniejszego Punktu), w celu ich odbioru.
4. Dostarczone przez Sprzedaj cego towary - przed ca kowitym zaspokojeniem Sprzedaj cego i przej ciem prawa w asno ci na Kupuj cego nie mog by przedmiotem zastawu lub zastawu rejestrowego lub stanowi przedmiotu zabezpieczenia jakiejkolwiek
wierzytelno ci osób trzecich w stosunku do Kupuj cego. W wypadku zaj cia towaru

Sprzedaj cy musi by niezw ocznie powiadomiony o tym listem poleconym.
VII. Warunki gwarancji
1. Niniejsze warunki gwarancji ustalaj obowi zki i uprawnienia u ytkownika i gwaranta
maszyny.
2. Generalnym Importerem urz dze Wacker Neuson w Polsce jest rma Wacker Neuson Sp. z o.o. z siedzib w O arowie Mazowieckim, ul. Umiastowska 2, zwanym dalej
Gwarantem, w imieniu, której dzia a Sprzedaj cy.
3. Gwarant zobowi zuje si bezp atnie przywróci sprawno techniczn maszyny poprzez usuni cie usterki, napraw lub wymian uszkodzonej cz ci, pod warunkiem
u ytkowania urz dzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami zawartymi
w instrukcji obs ugi.
4. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesi cy od daty wystawienia dokumentu
sprzeda y, za wyj tkiem maszyn, dla których okres gwarancji zosta wyd u ony specjaln umow przed u aj c .
5. Warunkiem utrzymania gwarancji w ustalonych dla nich terminach, jest przeprowadzenie w rmowych stacjach serwisowych Wacker Neuson Sp. z o.o ( lista rmowych stacji serwisowych znajduje si na stronie www.wackerneuson.pl ), okresowych na koszt
u ytkownika p atnych przegl dów technicznych (materia y eksploatacyjne, robocizna
i dojazd) zgodnych z ich terminami zawartymi w instrukcji obs ugi dla danej maszyny
6. O usterkach Gwarant musi by powiadomiony niezw ocznie w formie pisemnej z podaniem typu, numeru fabrycznego maszyny, przepracowanych motogodzin oraz opisem
usterki. Zg oszenie mo na sk ada drog pocztow , telefaksem lub e-mailem na dane
znajduj ce si w ksi ce gwarancyjnej.
7. Reakcja serwisu nast pi nie pó niej ni w terminie 5 dni roboczych od daty zg oszenia
awarii, a zako czenie naprawy w terminie nie pó niej ni 22 dni robocze. W uzasadnionych przypadkach termin mo e ulec przed u eniu np. o czas dostawy cz ci zamówionych w przypadku, gdy gwarant zamawia je u producenta.
8. Kupuj cy dostarcza maszyn na w asny koszt do siedziby Gwaranta lub do wskazanego przez niego punktu serwisowego.
9. Po zg oszeniu reklamacji gwarant przyst pi do spe nienia obowi zków wynikaj cych
z gwarancji nie wcze niej ni po dokonaniu przez uprawnionego zap aty wszystkich
wymagalnych wierzytelno ci wzgl dem Gwaranta niezale nie od tego, z jakiego tytu u
one powsta y.
10. Okres gwarancji ulega przed u eniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej
11. Gwarancja nie obejmuje:
a) Uszkodze wynikaj cych z niew a ciwej instalacji lub monta u niezgodnego przez producenta;
b) Uszkodze wynikaj cych z niew a ciwego u ytkowania, konserwacji i przechowywania
okre lonego w odpowiedniej dla danej maszyny instrukcji obs ugi;
c) Uszkodze mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszelkich innych spowodowanych dzia aniem b d zaniechaniem u ytkownika albo dzia aniem si y zewn trznej;
d) Normalnego zu ycia podczas eksploatacji
e) Materia ów i cz ci eksploatacyjnych a w szczególno ci: sworzni, tulei, tarczy hamulcowych i sprz g owych, klocków hamulcowych, lizgów elementów suwliwych, pasków,
wszelkiego rodzaju ltrów, olei, smarów, p ynów eksploatacyjnych, arówek, bezpieczników, ogumienia, g sienic gumowych, elementów szklanych, piór wycieraczek, jednorazowych rub.
f) Napraw polegaj cych na regulacji;
g) Czynno ci przewidzianych w odpowiedniej instrukcji dla danego sprz tu, do których wykonania zobowi zany jest u ytkownik we w asnym zakresie.
12. U ytkownik traci uprawnienia z tytu u gwarancji w przypadku:
a) Stwierdzenia uszkodze mechanicznych spowodowanych przez u ytkownika
b) Niewykonania z winy u ytkownika obowi zkowych przegl dów gwarancyjnych i
okresowych zgodnie z instrukcj obs ugi maszyny.
c) Dokonania jakichkolwiek samowolnych napraw, przeróbek itp.;
d) Stosowania materia ów eksploatacyjnych innych ni rekomendowane przez producenta
e) U ywania maszyny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem okre lonym w stosownej instrukcji obs ugi.
f) Zniszczenia podzespo ów, plomb lub uszkodzenie tabliczki znamionowej maszyny
g) Stosowania nieoryginalnych cz ci zamiennych bez zgody Gwaranta
h) Stosowania materia ów eksploatacyjnych (paliwo, smary, oleje, uszczelniacze) innych ni zalecane w instrukcji obs ugi.
13. Okres gwarancji ulega przed u eniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej.
14. Nie uwa a si za napraw gwarancyjn czynno ci eksploatacyjnych i konserwacji
wymienionych w instrukcji obs ugi, które u ytkownik przeprowadza we w asnym zakresie.
15. W przypadku usterek gwarancyjnych wyrobów producentów obcych dla WACKER
NEUSON, Sprzedaj cy ceduje swoje roszczenia wobec nich na Kupuj cego. Przed
zwróceniem si do Sprzedaj cego, Kupuj cy musi w pierwszej kolejno ci przedstawi swoje roszczenia wobec producentów przynajmniej na drodze pozas dowej.
Powy sza zasada dotyczy równie wyrobów obcych o wygl dzie zewn trznym nie
pozwalaj cym na ich rozpoznanie.
16. Podstaw do roszcze gwarancyjnych jest Karta Gwarancyjna i oryginalny dowód
zakupów postaci faktury lub rachunku. Jakiekolwiek zmiany w dowodzie zakupu lub
jego zniszczenie mog powodowa utrat praw do gwarancji.
17. Sprzedaj cy nie odpowiada z tytu u gwarancji, w przypadku, gdy usuni cie wad lub
usterek spowodowane jest restrykcjami importowymi lub zmian przepisów prawnych czy te zaistnieniem nieprzewidzianych okoliczno ci uniemo liwiaj cych wykonanie naprawy.
18. Standardowy okres gwarancji na zakupione cz ci zamienne przy samodzielnym ich
monta u przez Kupuj cego wynosi 6 miesi cy, a na cz ci montowane przez Sprzedaj cego oraz wykonywane przez niego us ugi serwisowe 12 miesi cy.
19. Gwarancja jako ci udzielona na postawie niniejszego dokumentu obowi zuje wy czenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
VIII. Wy czenie r kojmi za wady zyczne
Odpowiedzialno Sprzedaj cego z tytu u r kojmi za wady zyczne nabywanych od
Sprzedaj cego towarów zostaje w ca o ci wy czona.
IX. W a ciwo s dowa
Wszelkie spory wynikaj ce ze stosunków handlowych rozstrzygane b d na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia w kwestiach spornych strony poddaj je do
rozstrzygni cia s dowi powszechnemu, rzeczowo w a ciwemu ze wzgl du na siedzib
Sprzedaj cego.
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