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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Z DEFLEX -DICHTSYSTEME GMBH
(wersja: 1/2019)
I. Zakres obowiązywania/oferty

VII. Odpowiedzialność za wady

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w przypadku wszystkich – również przyszłych – umów
z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego oraz wyodrębnionego majątku publiczno-prawnego
dotyczących dostaw i innych usług. Nie jesteśmy związani warunkami zakupu Kupującego nawet wtedy, gdy nie
wyrazimy wobec nich jednoznacznego sprzeciwu po ich otrzymaniu.
2. Nasze oferty są niewiążące. Umowy, w szczególności ustne umowy dodatkowe, obietnice, gwarancje i inne
zapewnienia złożone przez naszych pracowników sprzedaży przed lub po zawarciu umowy, stają się wiążące
dopiero po ich potwierdzeniu w formie pisemnej.
3. Dokumenty będące częścią oferty, takie jak rysunki, ilustracje, dane techniczne, odniesienia do norm, a także
stwierdzenia zawarte w materiałach reklamowych nie stanowią specyfikacji, gwarancji właściwości ani gwarancji,
chyba że są one jednoznacznie oznaczone jako takie w formie pisemnej.
4. Odchylenia przedmiotu dostawy od ofert, próbek, dostaw próbnych i wstępnych są dopuszczalne zgodnie
z obowiązującymi normami DIN/EN lub innymi stosownymi normami technicznymi.
5. Decydujące znaczenie dla interpretacji klauzul handlowych, np. „EXW”, „FOB” i „CIF”, mają warunki INCOTERMS
w ich najnowszej wersji.

1. W przypadku kontroli towaru i zgłaszania wad obowiązują przepisy niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)
z następującymi zaleceniami:
- Kupujący jest zobowiązany do zbadania właściwości towaru istotnych dla danego zastosowania
niezwłocznie po dostawie i do niezwłocznego poinformowania nas o wszelkich wadach towaru w formie
pisemnej. W przypadku zamiaru montażu, zamocowania towaru w lub na innym produkcie do istotnych
właściwości montażu lub zamocowania zaliczają się również wewnętrzne właściwości towaru. Obowiązek
przeprowadzenia badań istnieje również wtedy, gdy dostarczono zaświadczenie kontrolne lub inny certyfikat
materiału.
- Wady, których nie można wykryć niezwłocznie po otrzymaniu towaru nawet po przeprowadzeniu bardzo
starannej kontroli, trzeba zgłosić w formie pisemnej zaraz po ich wykryciu. Jeżeli towar ma zostać
zamontowany lub zamocowany, a Kupujący nie sprawdzi właściwości towaru pod kątem jego przeznaczenia
co najmniej na losowo na wybranych próbkach przed montażem lub zamocowaniem (np. w ramach testów
funkcjonalnych lub próbnego montażu), stanowi to dla nas szczególnie poważne zaniechanie staranności
wymaganej w obrocie (rażące niedbalstwo). W takim przypadku prawa Kupującego do rękojmi w odniesieniu
do tych właściwości będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy odnośna wada została podstępnie
przemilczana lub gdy udzielono gwarancji na tę właściwość rzeczy.
2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wady w trakcie kontroli towaru lub później, to jest on zobowiązany przekazać nam
reklamowany towar lub jego próbki w celu sprawdzenia reklamacji i umożliwienia kontroli reklamowanego towaru
w odpowiednim terminie. W przeciwnym razie Zamawiający nie może powoływać się na wady towaru.
3. W przypadku uzasadnionej, niezwłocznie zgłoszonej reklamacji możemy w ramach dodatkowego świadczenia
z tytułu umowy usunąć wadę lub dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku niepowodzenia lub odmowy
wykonania dodatkowego świadczenia z tytułu umowy Kupujący może obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od
umowy po ustaleniu i bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu. Jeżeli wada jest nieznaczna, przysługuje
mu prawo tylko do obniżenia ceny.
4. Jeżeli Kupujący wmontował wadliwy towar w innym przedmiocie lub zamocował na innym przedmiocie zgodnie
z jego charakterystyką i przeznaczeniem, to może żądać zwrotu kosztów niezbędnych do usunięcia wadliwego
towaru oraz wmontowania lub zamocowania naprawionego towaru lub dostarczonego towaru wolnego od wad
(„koszty demontażu i ponownego montażu”) wyłącznie zgodnie z poniższymi postanowieniami.
- Za niezbędne uważa się tylko takie koszty demontażu i montażu, które dotyczą bezpośrednio usunięcia lub
demontażu wadliwych towarów oraz montażu lub zamocowania identycznych towarów, powstały w oparciu
o typowe dla rynku warunki i które Kupujący udowodnił nam co najmniej w formie pisemnej przedstawiając
odpowiednie dokumenty.
- Dodatkowe koszty poniesione przez Kupującego z tytułu szkód następczych spowodowanych wadami, takie
jak utrata zysku, koszty przerw w działalności lub dodatkowe koszty zakupu części zamiennych, nie
stanowią bezpośrednich kosztów demontażu i montażu, dlatego nie kwalifikują się do zwrotu nakładów
zgodnie z § 439 ust. 3 BGB. To samo dotyczy kosztów sortowania i dodatkowych nakładów wynikających
z faktu, że sprzedany i dostarczony towar znajduje się w innym miejscu niż uzgodnione miejsce wykonania.
- Kupujący nie ma prawa żądać zaliczki na poczet kosztów demontażu i montażu oraz innego rodzaju
dodatkowego świadczenia.
5. Jeżeli w poszczególnych przypadkach koszty, na które Kupujący powołuje się w celu wykonania dodatkowego
świadczenia, są nieproporcjonalne, w szczególności w stosunku do ceny zakupu towaru w stanie wolnym od wad
i biorąc pod uwagę wagę niezgodności, mamy prawo odmówić zwrotu tych kosztów. Nieproporcjonalność ma
miejsce w szczególności wtedy, gdy dochodzone koszty, w szczególności koszty demontażu i montażu,
przekraczają 150% rozliczonej wartości towarów lub 200% wartości towarów obniżonej z powodu wad.
6. Wyklucza się dalsze roszczenia zgodnie z pkt. VIII. Dotyczy to w szczególności roszczeń o odszkodowanie za
- szkody, które nie powstały na samym towarze (szkody następcze),
- kosztów samodzielnego usunięcia wady bez istnienia ku temu prawnych przesłanek oraz
- kosztów demontażu i montażu, jeżeli dostarczony przez nas towar nie był już dostępny w swojej pierwotnej
przedmiotowej właściwości w momencie montażu lub zamocowania, lub jeżeli z dostarczonego towaru
przed montażem wytworzono nowy produkt.
7. Bezzasadne żądanie usunięcia wad uprawnia nas do odszkodowania, jeżeli Kupujący po starannym sprawdzeniu
mógł stwierdzić, że nie istniała wada rzeczowa.

II. Ceny
1. O ile nie ustalono inaczej, w każdym przypadku nasze ceny są cenami loco fabryka, bez opakowania,
z doliczeniem ustawowego podatku VAT.
2. Jeśli towar ma być dostarczony w opakowaniu, pobieramy opłatę za opakowanie po cenie kosztów własnych;
zgodnie z regulacjami prawnymi przyjmujemy dostarczone przez nas opakowanie, jeżeli Kupujący zwróci je nam
nieodpłatnie w odpowiednim terminie.

III. Płatność i rozliczenie
1. Płatność – bez rabatu – trzeba wykonać w taki sposób, abyśmy mogli dysponować tą kwotą w terminie
wymagalności. O ile nie uzgodniono inaczej, płatność za nasze faktury musi następować zgodnie z informacjami
zawartymi w naszych ofertach i potwierdzeniach zamówień. Płatność trzeba wykonać w taki sposób, aby kwota
wymagana do rozliczenia faktury była dla nas dostępna nie później niż w terminie wymagalności. Kupujący
przechodzi w stan zwłoki najpóźniej w ciągu 10 dni po upływie terminu wymagalności naszego roszczenia.
Procedura nie wymaga wysyłania ponaglenia.
2. Przyznane okresy obowiązywania rabatu rozpoczynają się od daty wystawienia faktury. Uzgodniony rabat zawsze
odnosi się tylko do wartości faktury z wyłączeniem opłaty przewozowej i zakłada pełne rozliczenie wszystkich
należnych zobowiązań Kupującego w momencie udzielenia rabatu.
3. Faktury wystawione na kwoty poniżej 50,00 EUR, a także za montaż, naprawy, formy wtryskowe i udziały
w kosztach narzędzi są natychmiast wymagalne i płatne w kwocie netto.
4. Roszczenia wzajemne, które zostały przez nas zakwestionowane lub które nie zostały prawomocnie ustalone, nie
uprawniają Kupującego do wstrzymania ani do potrącenia. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli roszczenia
wzajemne kupującego wynikają z tego samego stosunku umownego i/lub uprawniają Kupującego do odmowy
spełnienia świadczenia zgodnie z § 320 BGB.
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności, najpóźniej od dnia zwłoki, jesteśmy uprawnieni do naliczenia
odsetek w wysokości odpowiednich bankowych stóp procentowych dla kredytów w rachunku bieżącym, jednak co
najmniej w wysokości ustawowych odsetek za zwłokę. Ponadto naliczamy poniesione przez nas koszty
wynikające z inkasa, co najmniej w dopuszczalnej wysokości. Zastrzegamy sobie prawo do żądania
odszkodowania za dodatkowe szkody spowodowane zwłoką.
6. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nasze uprawnienie do płatności jest zagrożone z powodu braku zdolności
Kupującego do zapłaty lub jeżeli wystąpią inne okoliczności wskazujące na znaczne pogorszenie się kondycji
finansowej Kupującego, możemy odrzucić uzgodnione zaliczki i skorzystać z praw przysługujących nam na
podstawie § 321 BGB (zarzut powstrzymania się ze świadczeniem ze względu na wątpliwy stan majątkowy).
Obowiązuje to również w przypadku, gdy nasz ustawowy obowiązek świadczenia nie jest jeszcze wymagalny. W
takich przypadkach możemy również wymagać wszelkich roszczeń z tytułu bieżących stosunków handlowych
z Kupującym. Brak zdolności Kupującego do zapłaty stwierdza się również wtedy, gdy Kupujący przez co najmniej
trzy tygodnie zwleka z zapłatą znacznej kwoty (od 10% wymagalnych należności). Ponadto oznacza to istotne
obniżenie istniejącego limitu w naszym zabezpieczeniu kredytu towarowego. W przypadku zwłoki mamy również
prawo zażądać zwrotu towaru po upływie odpowiedniego terminu dodatkowego oraz zabronić odsprzedaży
i dalszej obróbki dostarczonego towaru. Zwrot nie jest odstąpieniem od umowy. Kupujący może zapobiec tym
wszystkim konsekwencjom prawnym, płacąc lub zapewniając zabezpieczenie w wysokości naszego zagrożonego
roszczenia o zapłatę. Powyższe regulacje nie naruszają przepisów ustawy o postępowaniu upadłościowym.

IV. Okresy dostawy
1. Okresy i terminy dostaw są dotrzymywane, jeżeli przedmiot dostawy opuści nasz zakład przed ich upływem.
2. W przypadku naszego zobowiązania do realizacji dostawy obowiązuje zastrzeżenie prawidłowych i terminowych
dostaw ze strony naszych własnych dostawców, chyba że to my ponosimy winę za nieprawidłowość lub
opóźnienie dostaw własnych.
3. Zdarzenia powstałe w wyniku działania siły wyższej uprawniają nas do odroczenia dostawy na czas trwania
przeszkody oraz rozsądnego okresu rozruchu. Dotyczy to również sytuacji, w których takie zdarzenia wystąpią
w czasie istniejącej już zwłoki. Siła wyższa obejmuje działania władcze dotyczące kursów walut, polityki handlowej i
inne, strajki, lokauty, niezawinione przez nas zakłócenia w funkcjonowaniu, utrudnienia w ruchu drogowym,
opóźnienia w odprawie celnej/importowej, a także wszelkie inne okoliczności, które nie z naszej winy znacznie
utrudniają lub uniemożliwiają realizację dostaw i usług. Nie ma przy tym znaczenia, czy okoliczności zaistnieją u
nas, w zakładzie realizującym dostawę, czy u innego dostawcy. Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych zdarzeń
wykonanie staje się dla jednej ze stron umowy niewykonalne, może ona odstąpić od umowy poprzez niezwłoczne
złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

V. Zastrzeżenie własności
1. Wszystkie dostarczone towary pozostają naszą własnością (towary z zastrzeżeniem własności) do momentu
uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z umowy, bez względu na podstawę prawną, w tym roszczeń
przyszłych lub warunkowych (rezerwacja salda). Rezerwacja salda nie ma jednak zastosowania do płatności
zaliczkowych lub transakcji gotówkowych, które są realizowane z ręki do ręki. W takim przypadku dostarczone
towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.
2. Przetwarzanie i obróbka towaru z zastrzeżeniem własności odbywa się dla nas jako producenta w rozumieniu §
950 BGB bez zobowiązywania nas. Przetwarzany towar uznaje się za towar z zastrzeżeniem własności zgodnie
z pkt. V/1. W przypadku, gdy Kupujący przetwarza, łączy lub miesza towar z zastrzeżeniem własności z innymi
towarami, jesteśmy uprawnieni do współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości fakturowej towaru
z zastrzeżeniem własności do wartości fakturowej pozostałych użytych towarów. Jeżeli w wyniku połączenia lub
zmieszania nasze prawo własności wygaśnie, Kupujący przeniesie na nas przysługujące mu prawa własności do
nowego zasobu lub rzeczy w zakresie wartości fakturowej towaru z zastrzeżeniem własności i bezpłatnie go dla
nas przechowa. Wynikające z tego prawa współwłasności uważa się za towary z zastrzeżeniem własności w myśl
pkt. V/1.
3. Kupujący może sprzedawać towary z zastrzeżeniem własności wyłącznie w ramach zwykłej działalności
handlowej na swoich normalnych warunkach, o ile nie jest w zwłoce, pod warunkiem, że roszczenia z odsprzedaży
przechodzą na nas zgodnie z pkt. od V/4 do V/6. Nie jest on uprawniony do rozporządzania towarem
z zastrzeżeniem własności w żaden inny sposób.
4. Roszczenia Kupującego z tytułu odsprzedaży towaru z zastrzeżeniem własności przechodzą już na nas. Służą
one jako zabezpieczenie w takim samym stopniu jak towary z zastrzeżeniem własności. Jeżeli towar
z zastrzeżeniem prawa własności zostanie sprzedany przez Kupującego wraz z innymi, niesprzedanymi przez nas
towarami, to w każdym przypadku cesja wierzytelności z tytułu odsprzedaży będzie dotyczyć tylko wartości
odsprzedaży sprzedanego towaru z zastrzeżeniem prawa własności. W przypadku sprzedaży towarów, w których
posiadamy udziały we współwłasności zgodnie z pkt. V/2, cesja wierzytelności obowiązuje w wysokości tych
udziałów we współwłasności.
5. Kupujący jest uprawniony do ściągania należności z odsprzedaży do momentu odstąpienia przez nas od umowy,
co jest dopuszczalne w każdej chwili. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego mamy również prawo
zażądać zwrotu towaru po upływie odpowiedniego terminu dodatkowego oraz zabronić odsprzedaży i dalszego
przetwarzania dostarczonego towaru. Zwrot nie jest odstąpieniem od umowy. Na nasze żądanie Kupujący jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swoich odbiorców o cesji na naszą rzecz – o ile nie uczynimy
tego samodzielnie – oraz do przekazania nam informacji i dokumentów niezbędnych do konfiskaty.
6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie informować nas o wszelkich zajęciach przez osoby trzecie lub innym
obniżeniu wartości.
7. Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza łączną wartość zabezpieczonych wierzytelności o ponad
50%, to na żądanie Kupującego jesteśmy zobowiązani do zwolnienia zabezpieczeń wybranych według naszego
uznania.
VI. Realizacja dostaw
1. Z chwilą przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia magazynu
lub – w przypadku transakcji łańcuchowej – zakładu, z którego dostarczany jest towar, we wszystkich transakcjach,
łącznie z przewozami płatnymi i bezpłatnymi, ryzyko przechodzi na Kupującego. Obowiązek rozładunku i związane
z nim koszty leżą po stronie Kupującego. Ubezpieczenie zapewniamy wyłącznie na zlecenie i koszt Kupującego.
2. Widoczne z zewnątrz uszkodzenia (np. transportowe) trzeba odnotować w dokumentach przewozowych
(potwierdzenie odbioru) przed odbiorem towaru. Stwierdzoną szkodę musi potwierdzić kierowca dostarczający
towar. Dopiero wtedy można potwierdzić odbiór towaru. W przypadku towarów wrażliwych (np. środki chroniące
przed owadami) przy otwieraniu opakowania transportowego trzeba zachować szczególną ostrożność, aby nie
spowodować uszkodzeń, np. nożem tapicerskim.
3. Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych w rozsądnym zakresie. W przypadku towarów
produkowanych na zamówienie dopuszczalne są nadwyżki i dostawy niepełne do 10% uzgodnionej ilości.
4. W przypadku zamówień rocznych na dostawy just in time jesteśmy uprawnieni do wyprodukowania lub zlecenia
wyprodukowania całej ilości zamówienia. Po złożeniu zamówienia żądania zmian nie będą już rozpatrywane,
chyba że zostało to jednoznacznie uzgodnione. Terminów i wielkości dostaw just in time możemy dotrzymać tylko
w ramach naszych możliwości dostawczych lub produkcyjnych, o ile nie podjęto wiążących postanowień. Jeżeli nie
nastąpi zgodne z umową wywołanie towaru, to po upływie odpowiedniego terminu dodatkowego mamy prawo
rozliczyć go jako dostarczony.
5. W przypadku umów na dostawy ciągłe dostawy just in time oraz klasyfikacje odmian należy nam podać mniej
więcej dla równych ilości miesięcznych. Jeżeli towar nie zostanie wywołany lub podzielony we właściwym czasie,
to po bezskutecznej próbie ustalenia terminu dodatkowego mamy prawo do podzielenia i dostarczenia towaru we
własnym zakresie lub do odstąpienia od pozostałej części umowy i żądania odszkodowania zamiast wykonania
usługi. Po zakończeniu umowy nasze zapasy magazynowe muszą zostać odebrane

VIII. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności
1. Ponosimy odpowiedzialność – również za naszych pracowników na stanowiskach kierowniczych i inne osoby
wykonujące nasze obowiązki – za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych, w szczególności za
niemożność, zwłokę, udzielenie błędnych porad, culpa in contrahendo i czyn niedozwolony tylko w przypadku
działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, w ostatnim przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza się do
typowej szkody umownej przewidywalnej w chwili zawarcia umowy.
2. Ograniczenia wynikające z pkt. VIII.1 nie mają zastosowania w przypadku zawinionego naruszenia istotnych
zobowiązań umownych. Zasadnicze znaczenie dla umowy mają: obowiązek terminowej dostawy, jak również brak
wad towaru, które pogarszają jego funkcjonalność lub użyteczność w stopniu większym niż tylko nieznacznym, a
także obowiązki w zakresie doradztwa, ochrony i opieki mające na celu ochronę Kupującego lub jego pracowników
przed poważnymi szkodami. Ograniczenia nie mają ponadto zastosowania w przypadku obowiązkowej
odpowiedzialności na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku utraty życia, obrażeń ciała lub
utraty zdrowia, a także wtedy, gdy i o ile wady rzeczy zostały przez nas podstępnie przemilczane lub padło
z naszej strony zapewnienie o ich braku. Zasady dotyczące ciężaru dowodowego pozostają nienaruszone.
3. W przypadku zwłoki w dostawie lub innej usłudze Kupujący może oprócz usługi żądać odszkodowania za szkody
spowodowane zwłoką; w przypadku lekkiego niedbalstwa Kupujący może jednak żądać odszkodowania
w wysokości maksymalnie 10% uzgodnionej ceny za opóźnioną usługę. Prawo Kupującego do odszkodowania
zamiast wykonania usługi zgodnie z pkt. VIII.1 i VIII.2 pozostaje nienaruszone.
4. O ile nie uzgodniono inaczej, roszczenia umowne z tytułu lub w związku z dostawą towaru wysuwane wobec nas
przez Kupującego ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od dostawy towaru. Nie dotyczy to przypadków,
w których § 438 ust. 1 nr 2 BGB, §§ 478, 479 BGB lub § 634 a ust. 1 nr 2 BGB nakazują dłuższe terminy, lub
w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, w przypadku umyślnego bądź wynikającego
z rażącego niedbalstwa naruszenia przez nas obowiązków lub w przypadku podstępnego ukrywania wady. W
przypadku wadliwego wykonania dodatkowego świadczenia okres przedawnienia nie rozpoczyna się ponownie.
IX. Prawa autorskie, poufność
1. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do kosztorysów, projektów, rysunków i innych dokumentów;
wolno je udostępniać osobom trzecim wyłącznie po uzgodnieniu z nami. Rysunki i inne dokumenty będące
elementami składowymi ofert należy zwrócić na żądanie.
2. Jeżeli dostarczyliśmy przedmioty wykonane zgodnie z rysunkami, modelami, wzorami lub innymi dokumentami
przekazanymi przez Kupującego, to Kupujący jest odpowiedzialny za to, aby nie zostały naruszone prawa
ochronne osób trzecich. Jeżeli, powołując się na prawa ochronne, osoby trzecie zabronią nam w szczególności
produkcji i dostaw tego rodzaju przedmiotów, mamy prawo – bez konieczności sprawdzenia sytuacji prawnej – do
wstrzymania dalszych czynności w tym zakresie i żądania odszkodowania w razie winy Kupującego. Kupujący
zobowiązuje się również do niezwłocznego zwolnienia nas z wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich.
3. W przypadku korzystania z naszych usług w zakresie rozwoju (dalszy rozwój lub nowe projekty) Kupujący jest
zobowiązany do poufnego traktowania przekazanych wyników. Kupującemu nie wolno przekazywać wyników (w
szczególności rysunków) osobom trzecim bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody. Dotyczy to
również sytuacji, w których klient korzysta jedynie z naszych usług w zakresie rozwoju, a nie zleca wykonania
innych oferowanych przez nas usług.

X. Prototypy, formy, narzędzia
1. Jeżeli Kupujący musi udostępnić części w celu realizacji zamówienia, to muszą one zostać dostarczone na miejsce
produkcji w ustalonej ilości, w innym razie z odpowiednią nadwyżką na ewentualne straty, terminowo, nieodpłatnie,
i muszą być wolne od wad. W przeciwnym razie powstałe koszty i inne wynikające z tego konsekwencje ponosi
Kupujący.
2. Koszty produkcji prototypów, w tym koszty form i narzędzi, pokrywa Kupujący. Udział w kosztach form i narzędzi
rozlicza się przy dostawie wzorców. Jeżeli zgoda na produkcję seryjną nie zostanie wydana w ciągu sześciu
miesięcy od dostarczenia zgodnych z rysunkiem wzorców, wystawiamy Kupującemu fakturę również za pozostałe
koszty narzędzia.
3. Przez zwrot udziałów w kosztach form i narzędzi klient nie nabywa praw do form wtryskowych ani narzędzi. Formy
wtryskowe i narzędzia pozostają naszą wyłączną własnością, chyba że zostały jednoznacznie przekazane
Kupującemu w całości lub w części na podstawie osobnego porozumienia. W każdym przypadku zastrzegamy
sobie prawo własności naszych form wtryskowych i narzędzi.
4. Nasza odpowiedzialność za narzędzia, formy wtryskowe i inne urządzenia produkcyjne dostarczone przez
Kupującego ogranicza się do staranności jak w przypadku naszej własności. Koszty konserwacji i pielęgnacji
ponosi Kupujący. Nasz obowiązek przechowywania wygasa najpóźniej dwa lata po ostatnim wyprodukowaniu
z formy wtryskowej lub narzędzia.

XI. Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu i prawo właściwe
1. Miejscem realizacji naszych dostaw, dodatkowego świadczenia oraz płatności Kupującego jest nasz zakład.
Właściwością miejscową sądu jest nasza siedziba główna. Kupującego możemy pozwać również w sądzie
właściwym dla Kupującego.
2. Wszystkie stosunki prawne między nami a Kupującym podlegają prawu niemieckiemu z wyłączeniem
postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia
11 kwietnia 1980 roku.

XII. Wersja obowiązująca
W razie wątpliwości obowiązuje wersja niemiecka niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
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