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Ogólne Warunki Sprzedaży 

1. Zastosowanie  

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do kontraktów i umów sprzedaży  
zawieranych pomiędzy BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś a nabywcą towarów tej firmy (Klient),  
o ile umowy te nie stanowią inaczej. Żadne z poniższych Warunków Sprzedaży nie mogą być 
zmieniane ani modyfikowane przez Klienta bez pisemnej zgody BERNAS ENGINEERING Krzysztof  
Bernaś.  
 
2. Zapytania ofertowe i zamówienia  

Oferta handlowa BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś ma wyłącznie wartość informacyjną i nie  
jest wiążąca dla żadnej ze stron. Zawarcie kontraktu (umowy) następuje z chwilą wystawienia przez  
BERNAS ENGINEERING pisemnego potwierdzenia zamówienia lub dowodu sprzedaży.  
 
3. Dane techniczne i parametry  

Wszelkie dane techniczne i parametry podane w katalogach, broszurach i innych publikacjach  
BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś mogą być modyfikowane bez uprzedzenia przez BERNAS 
ENGINEERING Krzysztof Bernaś.  
 
4. Dostawa towaru.  

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie przesyłki są dostarczane do magazynu Klienta.  
Terminy realizacji określone w cennikach, ofercie, na stronie internetowej lub innych materiałach  
mają charakter orientacyjny. Sprzedający podaje dokładny, wiążący termin realizacji zamówienia  
tj. dostawy towaru lub wykonania usługi na potwierdzeniu zamówienia.  
 
5. Ceny i warunki płatności  

Wszystkie ceny są podawane w euro i nie zawierają podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.  
Cena jest ustalana zgodnie z kursem walut NBP w dniu wystawienia faktury. Stosuje się dwie  
podstawowe formy płatności: płatność przelewem oraz przedpłata za zamówiony towar w przypadku  
nowych klientów. Jeśli natomiast zostaną ustalone szczególne warunki płatności, następujące zasady  
będą miały zastosowanie. Z tytułu opóźnień w płatnościach BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś  
ma prawo obciążyć odsetkami karnymi w ustawowej wysokości oraz dodatkowymi kosztami  
windykacji realizowanej przez firmę zewnętrzną.  
 
6. Anulowanie  

Zamówienie może być anulowane przez Klienta wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody BERNAS  
ENGINEERING Krzysztof Bernaś. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich  
kosztów anulowania zamówienia poniesionych przez BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś. 
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7. Prawo własności  

Prawo własności towaru przechodzi na Klienta w chwili otrzymania przez BERNAS ENGINEERING  
Krzysztof Bernaś pełnej zapłaty za towar. W przypadku braku całości lub części należnej kwoty po  
terminie zapłaty BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś jest upoważniony przez Klienta do  
odzyskania całego dostarczonego towaru. BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś może przenieść  
prawo własności zakupionych towarów na Klienta w każdym momencie, co pod rygorem nieważności  
wymaga zachowania formy pisemnej. Klient przejmuje odpowiedzialność za towar z chwilą jego  
odbioru.  
 
8. Gwarancje i reklamacja  

BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś udziela kupującemu gwarancji na produkty sprzedawane  
przez siebie na okres 12 miesięcy od daty dostawy, pod warunkiem uregulowania wszystkich  
należności. Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po  
otrzymaniu dostawy. BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś dokona bezpłatnej naprawy według  
swojego uznania, tych części, które na podstawie badania przeprowadzonego przez Producenta  
zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji, projektu i/lub wadliwych materiałów.  
Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady, wówczas produkty powinny być zdemontowane i przesłane  
do BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś. Koszty demontażu, wysyłki, ubezpieczenia oraz  
ponownego montażu ponosi strona wysyłająca. Opis wady, która była powodem zwrotu produktu,  
winien być zawarty w piśmie reklamacyjnym. Zwrócone produkty winny być wolne od zbędnego  
wyposażenia. W przypadku uznania reklamacji, naprawione produkty zostaną przesłane kupującemu,  
a koszt wysyłki opłaci BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś. BERNAS ENGINEERING Krzysztof  
Bernaś nie wymienia wadliwych urządzeń na nowe urządzenia ani nie udostępnia zastępczych  
urządzeń w okresie reklamacji i naprawy. Żadne inne zobowiązania nie będą uznane.  
Naprawy bezpłatne będą dokonywane tylko wtedy, gdy będą przestrzegane następujące warunki:  
a. Płatności za towar zostaną całkowicie dokonane.  
b. Produkt nie był naprawiany lub zmieniany bez zgody BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś albo  
używany do celów, do których nie jest przeznaczony, lub zainstalowany albo używany w sposób  
sprzeczny z instrukcjami wydanymi przez BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś.  
 
9. Ograniczenie odpowiedzialności  

BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe  
ze wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.  
 
10. Rękojmia  

BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za  
sprzedawane produkty, z wyłączeniem sprzedaży z udziałem konsumentów o ile przepisy szczególne  
na to pozwalają.  
 
11. Certyfikaty na wyroby  

BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś udziela informacji o zakresie posiadanych przez poszczególne  
wyroby certyfikatów. BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś nie ponosi odpowiedzialności za  
zamówienia wyrobów z niewłaściwym certyfikatem. Zamawiający ponosi pełne ryzyko w tym  
względzie. 
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12. Odpowiedzialność prawna  

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na  
siedzibę BERNAS ENGINEERING Krzysztof Bernaś. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi  
Warunkami Sprzedaży ma zastosowanie prawo polskie. 

 

Powyższe Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem: 30.01.2017 
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