OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY dla przedsiębiorców
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I. ZASTOSOWANIE:
Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez EUROBAND
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej jako EUROBAND).
Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i usług
zawieranych z EUROBAND z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego; , chyba że strony dokonają w formie
pisemnej lub elektronicznej odmiennych ustaleń.
Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego i obowiązują przez
cały okres współpracy handlowej. OWS wraz z załącznikami podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej
EUROBAND: www.euroband.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Kupującego.
Niniejsze OWS wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych, w szczególności innych ogólnych warunków
sprzedaży, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Kupującego.
Niniejsze OWS mają zastosowanie we wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie pomiędzy EUROBAND a Kupującym,
natomiast w przypadku sprzeczności postanowień OWS i umowy, stosuje się postanowienia umowy.
Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, EUROBAND dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych
i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części lub do ich odrzucenia bez podania przyczyny.
Magazyn EUROBAND ma siedzibę w Kole (62-600) przy ul. Składowej 13.
OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych przez EUROBAND z konsumentami, czyli osobami fizycznymi, które zawarły
umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
Odmowa akceptacji OWS uprawnia EUROBAND do odmowy zawarcia umowy.
II. DEFINICJE I INTEPRETACJA:
Na potrzeby OWS następującym terminom przypisuje się następujące znacznie:
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Kupujący - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca umowę w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale
mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową;
Formularz reklamacji - przygotowany przez EUROBAND druk, przy pomocy którego Kupujący zgłasza swoje roszczenia
związane z wadliwością towaru, udostępniony za pośrednictwem strony www.euroband.pl;
Siła Wyższa - każde nieoczekiwane i nadzwyczajne zdarzenie znajdujące się poza kontrolą EUROBAND, które może być w
szczególności: (a) zdarzeniem losowym, pożarem, eksplozją, osunięciem się ziemi lub trzęsieniem ziemi, burzą, huraganem,
powodzią lub innymi warunkami pogodowymi; lub wojną (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), rewolucją, działaniami władz
cywilnych lub wojskowych, rozruchami, blokadą, embargiem, sankcjami handlowymi, aktem terroryzmu, sabotażem lub
rozruchami społecznymi; lub ograniczeniami spowodowanymi epidemią bądź kwarantanną; lub (b) ograniczeniem, brakiem
realizacji lub przerwaniem dostaw siły roboczej, usług, dostaw Towarów, mediów lub udogodnień, przerwą w działaniu systemów
technicznych lub informatycznych, w tym spowodowaną działaniami lub zaniechaniami osób trzecich; lub (c) niedostępnością lub
zakłóceniem zwykłych sposobów transportu Towarów; (d) przerwą w działaniu systemów bankowych lub istotnych rozmiarów
zakłóceniem na rynkach finansowych; lub (e) strajkiem, lokautem lub sporem pracowniczym, niezależnie od tego, czy
odpowiednio EUROBAND jest ich stroną lub może wpłynąć na ich zakończenie;
Strony - oznacza łącznie Kupującego i EUROBAND;
Towary - rzeczy ruchome będące przedmiotem sprzedaży dokonywanej na rzecz Kupującego, znajdujące się w ofercie
EUROBAND;
Umowa - umowa dostawy lub inna podobna umowa nazwana lub nienazwana, zawarta między Kupującym i EUROBAND, na
podstawie której Kupujący nabywa Towar od EUROBAND.
III. OFERTY, KATALOGI, TOLERANCJA WYMIARÓW
Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez EUROBAND mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce,
schematy i rysunki załączone do oferty przez EUROBAND mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych.
Strony dopuszczają możliwość wystąpienia rozbieżności w wymiarach wskazanych w ofercie lub zamówieniu a dostarczonym
towarem. Tabela tolerancji wymiarów stanowi integralną część niniejszych OWS

IV. ZAMÓWIENIE:
Kupujący składa zamówienie do EUROBAND w formie elektronicznej na adres mailowy w nazwie z domeną euroband.pl.
EUROBAND dopuszcza możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dowolnej formie, w tym pisemnie lub za
pomocą poczty elektronicznej e-mail;
W zamówieniu Kupujący zobowiązany jest podać numer handlowy towaru, który obowiązuje w EUROBAND w dniu składania
zamówienia. Niekompletna informacja o zamawianym towarze może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
V. ZAWARCIE UMOWY:
Do zawarcia umowy wymagane jest potwierdzenie przez EUROBAND przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak reakcji ze strony
EUROBAND nie poczytuje się jako przyjęcia zamówienia do realizacji lub zawarcia umowy. Potwierdzenie przez EUROBAND
faktu otrzymania zamówienia nie oznacza w żadnym wypadku potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji.
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Oświadczenie EUROBAND o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści
zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu, chyba że Kupujący w
terminie 1 dnia roboczego liczonego od dnia złożenia oświadczenia przez EUROBAND wycofa zamówienie.
3. Strony zawierają umowę, na warunkach przewidzianych w potwierdzeniu zamówienia (order confimation) gdzie zawarte jest
postanowienie o zastosowaniu do umowy ogólnych warunków sprzedaży EUROBAND. Zamówienie złożone przez
Kupującego jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży EUROBAND.
4. Zamówienie powinno zostać złożone przez Kupującego nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kupującemu oferty
EUROBAND.
5. Wszelkie oświadczenia, zapewnienie, przyrzeczenia i gwarancje składanie ustnie przez pracowników czy przedstawicieli
EUROBAND w związku ze złożeniem oferty, potwierdzeniem zamówienia lub zawarciem umowy nie są wiążące i nie mogą być
podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec EUROBAND.
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VI. DOSTAWY:
Zamówienia realizowane są na terenie Polski, a za uprzednią zgodą EUROBAND również poza jej granicami.
Przy potwierdzeniu przez EUROBAND przyjęcia do realizacja zamówienia zostanie podany termin dostawy, który ma charakter
informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez EUROBAND uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu
ustawowo praw jedynie wtedy, gdy EUROBAND pomimo pisemnego wyznaczenia przez EUROBAND terminu dodatkowego
nadal nie zrealizuje dostawy z uwzględnieniem postanowień pkt. 3.
EUROBAND zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu dostawy lub anulowania potwierdzenia zamówienia w przypadku
awarii, anulowania lub opóźnienia dostaw przez producenta lub poddostawcę lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w
tym nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy EUROBAND , opóźnień transportowych i celnych, szkód transportowych, a w tym
blokady dróg, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów energii elektrycznej, niedoborów
materiałowych i surowcowych. EUROBAND nie ponosi także odpowiedzialności za działanie Siły Wyższej.
Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jego dostępności w magazynie EUROBAND, nie
później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia. Miejscem odbioru towaru jest siedziba EUROBAND.
W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze towaru Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania,
z zastrzeżeniem innych, przysługujących EUROBAND praw. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być
oddzielnie fakturowana przez EUROBAND.
Kupujący może odstąpić od umowy ( wycofać zamówienie) w całości lub części jedynie w przypadku gdy EUROBAND wyrazi na
to zgodę. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich
kosztów poniesionych przez EUROBAND związanych z realizacją tego zamówienia.
W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu aranżowanymi przez
EUROBAND obowiązują następujące wzajemne uregulowania:
6.1. Kupujący zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony
przestój u Kupującego ponad 1 godzinę EUROBAND może obciążyć Kupującego kosztami przestoju.
6.2. EUROBAND zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które
EUROBAND nie miał wpływu (ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg itp.). W przypadku
wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.
6.3. Termin realizacji dostaw w oparciu o fracht EUROBAND realizowany jest z dokładnością do 2 dni roboczych dla dostawy
mającej miejsce na terytorium Polski, do 5 dni roboczych w przypadku dostawy poza granicą Polski.
6.4. W przypadku gdy konieczne jest wystawienie EUR 1 lub świadectwa pochodzenia termin realizacji dostawy przesuwa
się o jeden dzień roboczy. O konieczności wystawienia takich dokumentów Kupujący jest zobowiązany poinformować
EUROBAND najpóźniej na 3 dni przed planowana datą załadunku towaru.
6.5. EUROBAND nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
6.6. W przypadku dostarczenia przesyłki w uszkodzonym stanie Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia protokołu szkody
w obecność kierowcy. Niedopełnienie przez Kupującego powyższego obowiązków z zastrzeżeniem postanowień rozdziału
VI punkt 1 oznaczać będzie:
a) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień za wady fizyczne towaru -w przypadku uszkodzeń towaru, lub braków
ilościowych;
b) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny - w przypadku różnic
pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
6.7 Termin dostawy w każdym przypadku traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść EUROBAND. W przypadku
opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie poddostawcy EUROBAND, EUROBAND jest uprawniony do
jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania zamówienia. Oświadczenie EUROBAND
wiąże bezwzględnie strony.

VII. REALIZACJA DOSTAWY I PRZEJŚCIE RYZYKA
Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru
przedstawicielowi Kupującego, lub spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny
znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania EUROBAND i bez
gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. Materiały użyte do pakowania zaliczane są
na poczet kosztów własnych i nie podlegają zwrotowi.
EUROBAND nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych,
w szczególności z przyczyn leżących po stronie jego dostawców. EUROBAND jest zobowiązany do poinformowania Kupującego
o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres
opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek
odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i
wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, EUROBAND przysługuje
prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od Kupującego zwrotu kosztów transportu.

2

4.

5.

6.

1.
2.

1.
2.

3.

4.
5.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

1.

1.
2.

3.

W przypadku umieszczenia towaru w magazynie EUROBAND na skutek braku lub odmowy odbioru towaru przez Kupującego w
wyznaczonym terminie, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty EUROBAND wynagrodzenia (składowego) w wysokości 5 (pięć)
złotych netto za każdy dzień przechowania.
Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu EUROBAND przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia
towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru EUROBAND przysługuje prawo odstąpienia od
umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego, z zachowaniem innych przysługujących mu
praw.
EUROBAND nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego towaru zgodnie z umową. Zwrot zakupionego towaru jest
dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i EUROBAND, przy czym wszelkie koszty
i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają Kupującego.
VIII. CENA
Cena za towar będzie określona każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
Ceny podawane przez EUROBAND są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawek
obowiązujących w dacie wystawienia faktury VAT.
IX. GWARNCJA
EUROBAND udziela niniejszym Kupującemu gwarancji jakości prawidłowego działania zakupionych towarów.
Gwarancja na zakupione towary obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy i obowiązuje od daty wystawienia faktury
Kupującemu. Z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Kupujący może skorzystać dopiero po dokonaniu zapłaty na
rzecz EUROBAND wynagrodzenia wynikającego z wystawionej Kupującemu faktury.
EUROBAND zobowiązuje się na podstawie niniejszej gwarancji do usunięcia wad fizycznych zakupionego towaru bądź jego
wymiany na nowy wolny od wad jeżeli wady te ujawnia się w okresie trwania gwarancji. Potwierdzeniem uprawnień
przysługujących Kupującemu z tytułu gwarancji jakości EUROBAND jest dowód zakupu towaru (faktura VAT).
Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć EUROBAND dowód zakupu
towaru (fakturę VAT) wraz z uszkodzonym towarem.
Standardowy formularz reklamacji – dostępny na stornie www.euroband.pl,
EUROBAND rozpatruje zgłoszone wady w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego. W uzasadnionych przypadkach,
gdy ze względu na stopień skomplikowania sprawy lub konieczność wykonania dodatkowych badań, EUROBAND może wydłużyć
termin rozpatrywania zgłoszenia. W przypadku, gdy w celu rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego wad towaru konieczna
będzie wysyłka towaru do producenta, termin rozpatrywania zgłoszenia może ulec wydłużeniu.
Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi poprzez zawiadomienie Kupującego o jego uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu. Zawiadomienie,
o którym mowa powyżej, EUROBAND doręczy Kupującemu na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail.
Wymiana zakupionego towaru na nowy wolny od wad nastąpi w przypadku stwierdzenia przez EUROBAND wady towaru
niemożliwej do usunięcia.
EUROBAND nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. EUROBAND nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz
za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
Gwarancja nie obejmuje:
1) uszkodzeń towaru spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją
obsługi korzystania z towaru, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji,
2) uszkodzenia towaru spowodowanego jego użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności poprzez nie
stosowanie się do instrukcji obsługi,
3) uszkodzenia towaru spowodowanego korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
4) uszkodzeń towaru powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione,
5) przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione,
6) towarów zużytych (w tym częściowo) w wyniku eksploatacji.
EUROBAND ma prawo żądać dostarczenia wadliwie działającego towaru na koszt Kupującego .Kupujący oświadcza, że nie
będzie rościł pretensji i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do EUROBAND z tytułu przestoju towarów dostarczonych
przez EUROBAND niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały.
Koszty doręczenia towaru do EUROBAND obciążają Kupującego.
W technicznych sprawach spornych zastosowanie mają normy producenta zakupionych towarów.
Gwarancja obowiązuje EUROBAND tylko wobec pierwszego Kupującego.
EUROBAND nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami
technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku
niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
Wszelka odpowiedzialność EUROBAND z tytułu rękojmi określona w art. 556-576 k.c. jak i na podstawie jakiegokolwiek innego
tytułu prawnego, nie określonego w niniejszej umowie, ulega wyłączeniu.

X. ZWROT TOWARÓW
Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez EUROBAND jest to, by
były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne. W przypadku towarów
pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
XI. ODSZKODOWANIE
Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze dot. realizacji zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek realizacji
zamówienia jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej i /lub rażącego niedbalstwa po stronie EUROBAND.
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących, montażu i obsługi (instrukcja obsługi), przekazanych przez
EUROBAND wraz z dostarczonym towarem. Odpowiedzialność EUROBAND jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania
przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków.
Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do EUROBAND z tytułu przestoju
towarów dostarczonych przez EUROBAND niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały.
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Kupujący zrzeka się w stosunku do EUROBAND wszelkich roszczeń związanych z przestojem maszyn i urządzeń Kupującego.
W każdym przypadku łączna odpowiedzialność EUROBAND wobec Kupującego i jego Klientów, z jakiegokolwiek tytułu i z tytułu
jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów
i usług ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego EUROBAND przez Kupującego za rzecz czy usługę wywołującą
czy powodującą tę szkodę, roszczenie, zobowiązanie, koszty czy wydatki. W każdym przypadku EUROBAND odpowiada
wyłącznie za szkody rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści.
Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT
EUROBAND nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowana przez towar po jego odebraniu przez
Kupującego.
XIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
Faktury wystawione przez EUROBAND są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich
wystawienia.
W wypadku zamówienia towaru, a następnie odstąpienia od jego zakupu z przyczyn niedotyczących EUROBAND, EUROBAND
według wyboru ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości części niezrealizowanego zamówienia lub
domagania się zapłaty za całość zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
W wypadku zamówienia towaru a następnie odstąpienia od jego zakupu z przyczyn niedotyczących EUROBAND w przypadku
dostawy towaru od poddostawcy, EUROBAND ma prawo do naliczenia Kupującemu kary umownej w wysokości 100% wartości
towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
Wyrażenie zgody na odroczony termin płatności wynikać może z przebiegu dotychczasowej współpracy z Kupującym lub w
przypadku nowego klienta winno być poprzedzone sprawdzeniem jego kondycji finansowej oraz analizą listy nierzetelnych
płatników lub w inny sposób przyjęty u EUROBAND.
EUROBAND ma prawo do domagania się zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
W razie gdy EUROBAND poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za
dostarczony już towar, EUROBAND ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczeniem towarów, żądając odpowiedniego
zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego terminu od umowy odstąpić.
XIV. TERMIN PŁATNOŚCI
Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami, EUROBAND
umieszczać będzie każdorazowo na fakturze.
EUROBAND ma prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji przez Kupującego lub dokonania przedpłaty
na poczet zamówionego towaru.
W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za
sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
XV. OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI
Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, EUROBAND będzie uprawniony do:
1) żądania zapłaty przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek
ustawowych w transakcjach handlowych,
2) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły,
3) żądania dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do
realizacji zamówień.
XVI. MONTAŻ I SERWISU
EUROBAND może zobowiązać się do wykonania usługi montażu lub serwisu na podstawie indywidualnej wyceny.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania EUROBAND w ramach zgłoszonej reklamacji do wykonanej usługi, EUROBAND
obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi.
Do odpowiedzialność EUROBAND za wykonane usługi, o których mowa powyżej mają zastosowanie odpowiednie uregulowania
OWS.
XVII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI / POUFNOŚĆ
Do czasu całkowitej zapłaty za sprzedany towar pozostaje on własnością EUROBAND. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób
modyfikować przepisu dotyczącego rozkład ciężaru ryzyka.
W celu umożliwienia identyfikacji towaru Kupujący zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru przed
całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy są zabronione.
W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi EUROBAND wydania towaru, którego zastrzeżenie
dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz EUROBAND kary umownej w wysokości 200% ceny towaru.
Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, prawnych, technicznych i
technologicznych uzyskanych przy współpracy z EUROBAND, mogących stanowić tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jakiekolwiek informacje poufne, przez które rozumie się informacje techniczne, handlowe, finansowe, kosztowe przekazana w
związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przekazywana osobom/podmiotom trzecim, publikowane ani ujawniane w
jakikolwiek inny sposób w okresie trwania współpracy oraz w okresie dziesięciu lat po jej ustaniu.
W przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień punkt 4 i/lub 5 zapłaci on EUROBAND karę umowna w kwocie
10.000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. EUROBAND ma prawo do domagania się zapłaty
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

XVIII. PRAWO, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio
lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową powszechnego sądu polskiego właściwego dla
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siedziby EUROBAND. EUROBAND zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli
wpłynie to na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
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XIX. INNE USTALENIA
Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z EUROBAND umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób
trzecich bez pisemnej zgody EUROBAND.
W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWS pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich
podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie
nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
Administratorem danych osobowych jest EUROBAND Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kole (62-600), ul. Składowa 13.
Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez EUROBAND w celu realizacji
zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
EUROBAND przetwarza dane osobowe na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu (i)
wykonania umowy oraz (ii) realizacji prawnie uzasadnionych interesów EUROBAND.
Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r .roku o ochronie danych
osobowych oraz RODO, a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
Kupującemu nie przysługuje wobec EUROBAND prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
EUROBAND przysługuje prawo do zmiany OWS, co następuje poprzez zamieszczenie na stronie EUROBAND nowego tekstu
OWS i ogłoszenie o tym w zakładce "aktualności" lub na stronie głównej. Zmiany OWS obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej
przez EUROBAND, po ich umieszczeniu na stronie internetowej EUROBAND dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.
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