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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA¯Y I WIADCZENIA US£UG
HOTTERM PROCHASKI, BI£KA SP. J.
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Obowi¹zywanie OWS
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Ogólne Warunki Sprzeda¿y i wiadczenia Us³ug (dalej OWS) reguluj¹ warunki sprzeda¿y towarów oraz wiadczenia
us³ug przez Hotterm Prochaski, Bi³ka Sp. j. (dalej HT) do sprzeda¿y towarów i wiadczenia us³ug. Za us³ugi
w rozumieniu niniejszych OWS nale¿y rozumieæ w szczególnoci us³ugi doradztwa i wsparcia technicznego, us³ugi
serwisowe (w tym wykonywanie przegl¹dów technicznych oraz naprawy sprzêtu), us³ugi monta¿u, instalacji
i konfiguracji sprzêtu oraz us³ugi zwi¹zane z tworzeniem, rozwojem i udostêpnianiem oprogramowania, niezale¿nie
od tego czy us³ugi te maj¹ charakter odp³atny czy te¿ nieodp³atny.
HT dorêcza OWS wraz z:
a) zaproszeniem nabywców do sk³adania w HT ofert kupna towarów lub nabycia us³ug, lub
b) ofert¹ sprzeda¿y towarów lub wiadczenia us³ug, lub
c) potwierdzeniem przyjêcia zamówienia lub zlecenia na realizacjê us³ug sk³adanym przez HT, lub
d) faktur¹ sprzeda¿y.
W wypadku przesy³ania OWS wraz z faktur¹, bezwarunkowe przyst¹pienie przez nabywcê do wykonywania
umowy uwa¿a siê za zwi¹zanie treci¹ OWS.
Nabywca, który otrzyma³ OWS zwi¹zany jest ich postanowieniami przy ka¿dym nabyciu towarów lub us³ug
dokonywanym po ich otrzymaniu.
Stosowanie przez HT OWS nie wyklucza mo¿liwoci prowadzenia rokowañ w celu odmiennego uregulowania
poszczególnych warunków (np. odbiór osobisty towaru, dodatkowe wiadczenia HT, indywidualne okresy
gwarancyjne itp.). Warunki odmienne od wynikaj¹cych z dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu zaproponowane przez nabywcê wi¹¿¹ strony tylko wówczas, jeli zostan¹ wyranie potwierdzone przez
HT. Brak nezw³ocznej odpowiedzi HT nie oznacza przyjêcia zmodyfikowanych warunków.
Dla potrzeb stosowania OWS przez:
a) sprzeda¿ rozumie siê zbycie ka¿dej pojedynczej sztuki towaru z osobna, niezale¿nie od iloci zamówionego
towaru,
b) towar rozumie siê zarówno urz¹dzenia jak i czêci do urz¹dzeñ zbywane przez HT.
Ceny okrelone w cennikach lub katalogach HT nale¿y traktowaæ jedynie jako informacjê cenow¹, a nie ofertê
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

ROZDZIA£ II
OBOWI¥ZKI HT
§ 2. Termin dostawy towarów i wiadczenia us³ug
1.
2.

3.
4.

5.

Terminy dostawy towaru podawane przez HT w katalogach, ofertach sprzeda¿y towaru lub w potwierdzeniach
przyjêcia zamówienia do realizacji, jak równie¿ w innych dokumentach, maj¹ charakter wy³¹cznie orientacyjny.
HT do³o¿y nale¿ytej starannoci w zapewnieniu terminowej dostawy towaru lub realizacji us³ug, jednak¿e HT nie
ponosi odpowiedzialnoci odszkodowawczej za zw³okê w dostawie towaru lub wykonaniu us³ug, chyba ¿e
naruszenie nast¹pi³o z w³asnej winy umylnej.
Nabywca nie mo¿e odmówiæ przyjêcia towaru dostarczonego przed up³ywem terminu dostawy, chyba ¿e Strony
ustal¹, ¿e dostawa towaru nast¹pi w cile okrelonym dniu.
Termin dostawy towaru lub realizacji us³ug mo¿e zostaæ zawieszony:
a) gdy nabywca nie wp³aci³ zaliczki lub nie dokona³ przedp³aty wymaganej przez HT,
b) w ka¿dym przypadku, w którym nabywca zalega z zap³at¹ wymagalnych zobowi¹zañ wzglêdem HT, tak¿e
z innych tytu³ów ni¿ umowa sprzeda¿y tego towaru lub wiadczenia us³ug,
c) w przypadku, gdy nabywca nie przedstawi³ HT dokumentów, których okazania wymagaj¹ przepisy prawa
(w szczególnoci takich jak odpowiednie certyfikaty, zawiadczenia, pozwolenia, umowy o wykonanie us³ugi
instalowania urz¹dzeñ),
d) w przypadku przekroczenia przyznanego umownego limitu kredytowego ponad przyznan¹ wartoæ.
Termin realizacji us³ug ulegnie przesuniêciu w przypadku:
a) nieudostêpnienia HT urz¹dzenia podlegaj¹cego us³ugom w terminie okrelonym przez HT, o ile jest to niezbêdne
do realizacji us³ug,
HOTTERM · POMPY CIEP£A · ODNAWIALNE RÓD£A ENERGII

www.hotterm.pl
P

6.

O

M

P

Y

C

I

E

P

£

A

tel: +48 731 004 208
mail: biuro@hotterm.pl

b) zmiany zakresu wiadczonych us³ug,
c) gdy po rozpoczêciu wiadczenia us³ug konieczne oka¿e siê wykonanie innych us³ug lub zakup dodatkowych
czêci zamiennych, czego HT nie mog³o przewidzieæ przy zachowaniu nale¿ytej starannoci.
HT przyk³ada nale¿yt¹ starannoæ przy wykonywaniu us³ug. Jednak¿e w trakcie realizacji us³ug (w szczególnoci
us³ug serwisowych takich jak naprawy) mo¿e okazaæ siê z przyczyn technicznych, których HT nie mog³o przewidzieæ
mimo zachowania nale¿ytej starannoci, i¿ do realizacji us³ug konieczne jest wykonanie dodatkowych czynnoci,
nie objêtych pierwotnym zleceniem. W takim przypadku koszt i czas realizacji us³ug ulegnie zmianie w stosunku
do zlecenia, o czym HT poinformuje nabywcê us³ug przedk³adaj¹c ofertê dalszych us³ug do jego akceptacji.
W przypadku rezygnacji nabywcy z dalszych us³ug, nabywca zobowi¹zany jest do zap³aty wynagrodzenia HT za
wykonane dotychczas us³ugi.

§ 3. Miejsce dostawy i wiadczenia us³ug
1.

2.

3.

Miejscem dostawy towaru jest miejsce wskazane na zamówieniu. W przypadku braku wskazania miejsca dostawy
na zamówieniu, towar zostanie wys³any do siedziby nabywcy wskazanej na fakturze. HT mo¿e skierowaæ dostawê
do innego miejsca wskazanego przez nabywcê, je¿eli nie wymaga to dodatkowych kosztów.
Us³ugi serwisowe s¹ realizowane w miejscu instalacji urz¹dzeñ, do których odnosz¹ siê te us³ugi, chyba ¿e konieczna
jest ich realizacja w miejscu prowadzenia dzia³alnoci serwisowej przez HT (w³¹czaj¹c w to równie¿ miejsce
prowadzenia dzia³alnoci serwisowej przez podwykonawcê HT).
W przypadku us³ug realizowanych w miejscu instalacji urz¹dzenia:
a) nabywca us³ug jest zobowi¹zany zapewniæ bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Brak wype³nienia tego
obowi¹zku uprawnia HT do odst¹pienia od wykonywania czynnoci i obci¹¿enia nabywcy wynik³ymi st¹d
kosztami (w tym kosztami przyjazdu osób wykonuj¹cych us³ugi);
b) miejsce wiadczenia us³ug mo¿e ulec zmianie w zale¿noci od decyzji HT, o ile po odbyciu oglêdzin urz¹dzenia
w miejscu jego instalacji, konieczne oka¿e siê wykonanie dalszych czynnoci w siedzibie HT lub w innej placówce
serwisowej HT.

§ 4. Przewóz towaru
1.
2.

HT wykonuje dostawê towaru przy pomocy wybranego przez siebie przewonika.
Koszt transportu do miejsca dostawy, ustalonego zgodnie z § 3, ponosi nabywca, chyba, ¿e strony ustal¹ inaczej.

§ 5. Inne obowi¹zki
W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest sprzeda¿ towaru wówczas wiadczenie us³ug miêdzy innymi takich jak:
monta¿, instalacja lub uruchomienie towaru, a tak¿e szkolenie lub wsparcie techniczne wymaga zawarcia odrêbnych
porozumieñ w tym zakresie.

ROZDZIA£ III
OBOWI¥ZKI NABYWCY
§ 6. Termin p³atnoci, sposób zap³aty i waluta zap³aty
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Nabywca zobowi¹zany jest zap³aciæ cenê zakupu towarów w chwili zawarcia umowy sprzeda¿y.
O ile HT nie zastrze¿e inaczej, wynagrodzenie za us³ugi wiadczone odp³atnie p³atne jest z do³u na podstawie
faktury w terminie na niej wskazanym. HT mo¿e uzale¿niæ realizacjê us³ug od wp³aty zaliczki lub dokonania
przedp³aty przez nabywcê us³ug.
Odroczenie terminu zap³aty mo¿e byæ przyznane nabywcy na podstawie umowy o limit kredytowy, zawartej
odrêbnie z nabywc¹.
W przypadku braku umowy o limit kredytowy odroczenie terminu zap³aty mo¿e wynikaæ z jednostronnej decyzji
HT, wyra¿onej w treci faktury.
W przypadku wyra¿enia zgody przez nabywcê na stosowanie faktur elektronicznych, faktura uwa¿ana jest za
dorêczon¹ nabywcy z chwil¹ poinformowania nabywcy za pomoc¹ poczty elektronicznej o udostêpnieniu faktury
w systemie u¿ywanym przez HT do obs³ugi faktur elektronicznych lub z chwil¹ jej przes³ania za porednictwem
poczty elektronicznej.
Zap³ata powinna nast¹piæ przelewem na rachunek bankowy HT wskazany na fakturze.
Do rozliczeñ zwrotnych, wynikaj¹cych z obni¿enia ceny b¹d odst¹pienia od umowy bêdzie stosowana waluta
stosowana przy sprzeda¿y.
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§ 7. Obowi¹zki nabywcy przy sk³adaniu zamówieñ
Sk³adaj¹c zamówienie nabywca zobowi¹zany jest przedstawiæ HT dokumenty, których okazania przy nabyciu danych
urz¹dzeñ wymagaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa (w szczególnoci odpowiednie certyfikaty, zawiadczenia, pozwolenia,
umowy o wykonanie us³ugi instalowania urz¹dzeñ).

§ 8. Odbiór, wy³adunek i sprawdzenie towaru
1.
2.

3.

Wy³adunek i niezw³oczny odbiór towaru s¹ obowi¹zkiem nabywcy.
Przy odbiorze nabywca ma obowi¹zek zbadaæ stan opakowania, w którym dostarczany jest towar, a w przypadku
ujawnienia uszkodzeñ, zobowi¹zany jest sporz¹dziæ protokó³ szkód z udzia³em przewonika i przes³aæ go do HT
w ci¹gu 2 dni od odbioru towaru pod rygorem utraty roszczeñ z tytu³u wad towaru, które by³y mo¿liwe do
ujawnienia przy odbiorze.
Nabywca ma obowi¹zek zbadaæ towar i zg³osiæ ujawnione wady w terminie 2 dni od dnia jego odbioru, pod rygorem
utraty roszczeñ z tytu³u tych wad, które by³y mo¿liwe do ujawnienia przy odbiorze.

§ 9. Obowi¹zki nabywcy w ramach us³ug wiadczonych przez HT
1.

2.

3.

4.

5.

Nabywca us³ug zobowi¹zany jest udostêpniæ urz¹dzenie w terminie ustalonym przez strony, o ile jest to niezbêdne
do realizacji us³ug. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania tego obowi¹zku HT zastrzega
sobie prawo obci¹¿enia nabywcy us³ug wynik³ymi kosztami.
Wykonanie kopii zapasowej oprogramowania oraz danych przed przyst¹pieniem do realizacji us³ug obejmuj¹cych
wykonywanie czynnoci przy urz¹dzeniu le¿y po stronie nabywcy us³ug. Obowi¹zek utrzymywania procedury
odtwarzania utraconych danych oraz oprogramowania spoczywa wy³¹cznie na nabywcy us³ug.
Nabywca us³ug przyjmuje do wiadomoci, ¿e skutkiem wykonania us³ug serwisowych mo¿e byæ przywrócenie
urz¹dzenia do stanu fabrycznego. W zwi¹zku z tym jego przygotowanie do pracy po wykonaniu us³ug serwisowych
le¿y po stronie nabywcy us³ug.
W przypadku, gdy miejscem realizacji us³ug bêdzie siedziba HT, inna placówka serwisowa HT (w tym placówka
podmiotu autoryzowanego przez HT do wiadczenia us³ug serwisowych) lub inne miejsce ni¿ÿ miejsce instalacji
urz¹dzeñ podlegaj¹cych us³ugom, nabywca us³ug zobowi¹zany jest nadaæ urz¹dzenie na w³asny koszt do tego
miejsca. Po wykonaniu us³ugi, urz¹dzenie mo¿e byæ odebrane przez nabywcê us³ug b¹d przes³ane przez HT na
koszt nabywcy us³ug do miejsca przez niego wskazanego. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urz¹dzenia
w transporcie le¿y po stronie nabywcy us³ug.
W przypadku, gdy strony ustal¹, ¿e transport urz¹dzeñ po wykonaniu us³ug le¿y po stronie HT, odpowiednie
zastosowanie maj¹ postanowienia § 8 powy¿ej.

ROZDZIA£ IV
W£ASNOÆ INTELEKTUALNA
§ 10. Prawo autorskie
1.
2.
3.

Je¿eli produkt ma wbudowany program komputerowy, zastosowanie tego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem
nie wymaga uzyskiwania zgody HT na korzystanie z dóbr chronionych prawem autorskim.
Sprzeda¿ towaru, dokonywana na warunkach niniejszych OWS, nie mo¿e byæ rozumiana jako udzielenie jakiejkolwiek
licencji z zakresu prawa autorskiego.
Przyznawanie praw do oprogramowania u¿ytkowego odbywa siê na podstawie odrêbnych umów.

§ 11. Znak towarowy
Nabywca zobowi¹zuje siê, ¿e nie bêdzie:
a) u¿ywa³ znaku towarowego, umieszczonego na towarze;
b) celowo usuwa³ znaków towarowych z towaru.
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ROZDZIA£ V
ZWROT TOWARÓW
§ 12. Warunki zwrotu towarów
Nabywcy przys³uguje prawo do zwrotu zakupionych czêci zamiennych do urz¹dzeñ w terminie 14 dni licz¹c od daty
zakupu na nastêpuj¹cych warunkach:
a) w celu dokonania zwrotu czêci zamiennej nale¿y uprzednio skontaktowaæ siê z przedstawicielem HT, który
potwierdzi warunki zwrotu,
b) zwrot czêci zamiennej jest mo¿liwy jedynie, gdy czêæ jest odsy³ana przez nabywcê w stanie fabrycznym, co
oznacza, ¿e nabywca nie rozpakowa³ odsy³anej czêci, za opakowanie nie nosi ladu jakiegokolwiek u¿ycia
lub uszkodzenia,
c) w przypadku zwrotu czêci zamiennej HT pobiera op³atê, o której mowa w punkcie f) poni¿ej,
d) nabywca zobowi¹zany jest na w³asny koszt i ryzyko do zwrotu czêci zamiennej do miejsca wskazanego przez
HT, za w przypadku jego niewskazania zwrot czêci winien nast¹piæ do miejsca, z którego zosta³a ona wys³ana
do nabywcy,
e) zwrot czêci zamiennej powinien nast¹piæ nie póniej ni¿ÿ w terminie 7 dni od potwierdzenia przez przedstawiciela
HT warunków zwrotu,
f) w przypadku wykonania zwrotu czêci zamiennej na warunkach okrelonych powy¿ej umowê sprzeda¿y
traktuje siê jako rozwi¹zan¹, a nabywcy w ci¹gu 21 dni od otrzymania przez HT czêci zamiennej przys³uguje
zwrot ceny pomniejszonej o op³atê manipulacyjn¹ na rzecz HT w wysokoci 15% tej¿e ceny,
g) zwrot czêci zamiennej jest bezskuteczny, je¿eli po jej otrzymaniu przez HT oka¿e siê, ¿e nie spe³nia ona
warunków okrelonych w punkcie b) powy¿ej.
W takim przypadku HT odsy³a czeæ zamienn¹ z powrotem do nabywcy na jego koszt. HT mo¿e, jednak¿e
przyj¹æ czêæ zamienn¹, okrelaj¹c czêæ uiszczonej przez nabywcê ceny sprzeda¿y, która podlega zwrotowi.
W przypadku akceptacji tej kwoty przez nabywcê, jest ona zwracana nabywcy, a umowê sprzeda¿y traktuje
siê jako rozwi¹zan¹.

ROZDZIA£ VI
WADY FIZYCZNE
§ 13. Gwarancja
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

HT udziela gwarancji co do jakoci sprzedawanych pomp ciep³a oraz innych sprzedawanych urz¹dzeñ na warunkach
i zasadach okrelonych w poni¿szych postanowieniach oraz postanowieniach dokumentu Warunki gwarancji
pomp ciep³a.
Warunki i zasady obowi¹zywania udzielonej przez HT gwarancji, które nie zosta³y okrelone w poni¿szych
postanowieniach, uregulowane s¹ dodatkowo w postanowieniach dokumentu Warunki gwarancji pomp ciep³a,
który jest dostêpny w HT.
Gwarancja obejmuje wy³¹cznie wady fizyczne, polegaj¹ce na wadach materia³owych lub wadliwym wykonaniu,
tkwi¹ce w urz¹dzeniu w momencie jego dostarczenia do nabywcy.
Okres gwarancji dla urz¹dzeñ wynosi 24 miesi¹ce od dnia ich prawid³owego uruchomienia, nie d³u¿ej jednak ni¿
27 miesiêcy od dnia ich dostarczenia do nabywcy, z zastrze¿eniem ust. 4.
Gwarancja jakoci mo¿e zostaæ przed³u¿ona przez HT na okres nie d³u¿szy ni¿ÿ 60 miesiêcy pocz¹wszy od dnia
prawid³owego uruchomienia urz¹dzenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ÿ na okres 63 miesi¹ce licz¹c od dnia dostarczenia
urz¹dzenia do nabywcy.
Gwarancja obejmuje urz¹dzenia zakupione i u¿ytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie
dokonano pierwszego uruchomienia.
Gwarancja obowi¹zuje jedynie w stosunku do urz¹dzeñ, które zosta³y prawid³owo zainstalowane, uruchomione
i eksploatowane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (dalej dokumentacja DTR)
urz¹dzenia.
Gwarancja wygasa w przypadku:
a) dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urz¹dzenia przez osobê inn¹ ni¿ upowa¿niony pracownik dzia³u
serwisowego HT,
b) naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb lub innych zabezpieczeñ urz¹dzeñ,
c) naruszenia obowi¹zków wynikaj¹cych dla nabywcy z udzielonej gwarancji,
d) w przypadku zainstalowania urz¹dzenia, jego uruchomienia lub eksploatacji niezgodnie z dokumentacj¹ DTR
urz¹dzenia,
e) up³ywu okresu gwarancji.
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Gwarancj¹ nie s¹ objête wszelkie usterki inne ni¿ tkwi¹ce w urz¹dzeniu w momencie jego dostarczenia nabywcy,
w szczególnoci powsta³e wskutek:
a) niew³aciwego zamontowania, zainstalowania b¹d eksploatacji urz¹dzenia, przez co nale¿y rozumieæ dokonanie
tych czynnoci sprzecznie z zasadami obs³ugi urz¹dzenia lub przez niewykwalifikowany personel,
b) u¿ywania urz¹dzeñ w warunkach nieodpowiadaj¹cych ich zwyk³emu przeznaczeniu lub w warunkach innych
ni¿ okrelone w dokumentacji DTR urz¹dzenia,
c) oddzia³ywania jakiejkolwiek si³y lub czynnika zewnêtrznego, w tym tak¿e promieniowania jonizuj¹cego, pola
magnetycznego, czynników chemicznych lub mechanicznych, zalania urz¹dzenia oraz dzia³ania si³ przyrody,
d) wadliwego transportu, sk³adowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urz¹dzenia,
e) zwarcia w instalacji elektrycznej poza urz¹dzeniem.
W razie wyst¹pienia w okresie gwarancyjnym wady fizycznej, nabywcy urz¹dzenia przys³uguje nieodp³atna naprawa
urz¹dzenia lub jego czêci. HT mo¿e zdecydowaæ, ¿e zamiast naprawy danej czêci wymieni j¹ na woln¹ od wad.
W przypadku wyst¹pienia wady, nabywca niezw³ocznie, nie póniej jednak w ci¹gu 2 dni od dnia jej wykrycia,
poinformuje o tym HT i zaniecha u¿ywania urz¹dzenia do czasu usuniêcia wady. Zg³oszenie wady wraz z jej opisem
nale¿y zg³osiæ na pimie lub za pomoc¹ poczty elektronicznej.
W okresie trwania gwarancji Gwarant zapewnia bezp³atne dokonanie naprawy, usuniecie wady fizycznej urz¹dzenia,
w terminie:
a) 14 dni od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli usuniêcie wady nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych
przedmiotu umowy, pod warunkiem udostêpnienia urz¹dzenia przez nabywcê w terminie okrelonym przez
HT, chyba ¿e konieczne bêdzie sprowadzenie czêci zamiennej od producenta, w którym to przypadku HT
zakreli nabywcy nowy termin usuniêcia wady, nie d³u¿szy ni¿ 8 tygodni licz¹c od udostêpnienia urz¹dzenia,
b) 21 dni od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli usuniêcie wady wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych,
pod warunkiem udostêpnienia urz¹dzenia przez nabywcê w terminie okrelonym przez HT, chyba ¿e konieczne
bêdzie sprowadzenie czêci zamiennej od producenta, w którym to przypadku HT zakreli nabywcy nowy
termin usuniêcia wady, nie d³u¿szy ni¿ 8 tygodni licz¹c od udostêpnienia urz¹dzenia.
Wada mo¿e byæ zdiagnozowana i usuniêta na miejscu instalacji urz¹dzenia lub w innym wskazanym przez HT.

§ 14. Gwarancja na czêci zamienne
1.

HT udziela gwarancji jakoci na czêci zamienne na okres:
a) 6 miesiêcy do licz¹c od dnia ich sprzeda¿y w przypadku czêci zamiennych do urz¹dzeñ wskazanych w § 14,
b) 12 miesiêcy licz¹c od dnia ich sprzeda¿y w przypadku czêci zamiennych do urz¹dzeñ wskazanych w § 13.
2. Po up³ywie okresu obowi¹zywania gwarancji wskazanego w ust. 1, nabywca mo¿e uzyskaæ wiadczenia gwarancyjne,
o ile nie minê³o 3 miesi¹ce od wymiany czêci zamiennej. Art. 581 §1 kodeksu cywilnego zostaje wy³¹czony.
3. Gwarancja jakoci obejmuje wy³¹cznie wady fizyczne tkwi¹ce w czêci zamiennej w momencie jej dostawy do
nabywcy, polegaj¹ce na wadach materia³owych lub wadliwym wykonaniu.
4. Gwarancja jakoci na czêci zamienne jest udzielana na warunkach okrelonych poni¿ej:
a) wiadczenia gwarancyjne przys³uguj¹ jedynie w stosunku do czêci zamiennych zainstalowanych na terytorium
Polski,
b) w razie wyst¹pienia w okresie gwarancyjnym wady fizycznej, nabywcy przys³uguje naprawa czêci zamiennej
lub jej podzespo³u. HT mo¿e zdecydowaæ, ¿e zamiast naprawy danej czêci zamiennej wymieni j¹ na woln¹
od wad. W przypadku wymiany czêci zamiennej na woln¹ od wad, nabywca zobowi¹zany jest na ¿yczenie
HT odes³aæ wadliw¹ czeæ zamienn¹ na w³asny koszt na wskazany przez HT adres w Polsce,
c) w celu otrzymania wiadczenia gwarancyjnego, nale¿y zg³osiæ´ reklamacjê gwarancyjn¹ zawieraj¹c¹ opis
zaistnia³ej usterki na pimie lub za pomoc¹ poczty elektronicznej,
d) wiadczenia gwarancyjne bêd¹ realizowane w ci¹gu 14 dni od otrzymania dostêpu do czêci zamiennej
przez HT,
e) wiadczenia gwarancyjne s¹ realizowane w miejscu instalacji czêci zamiennej, jednak¿e HT mo¿e zdecydowaæ,
¿e wiadczenie serwisowe zostanie zrealizowane w innym miejscu,
f) w przypadku, gdy miejscem realizacji wiadczenia serwisowego bêdzie inne miejsce ni¿ miejsce instalacji czêci
zamiennej, nabywca zobowi¹zany jest nadaæ czêæ zamienn¹ do miejsca wskazanego przez HT, stosuj¹c
opakowanie fabryczne lub zastêpcze, zapewniaj¹ce warunki transportu i przechowywania, analogiczne do
opakowania fabrycznego. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urz¹dzenia w czasie
transportu ponosi nabywca. Po realizacji wiadczenia gwarancyjnego, czêæ zamienna mo¿e byæ
odebrana przez nabywcê lub odes³ana przez HT.
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§ 15. Ogólne postanowienia dotycz¹ce gwarancji udzielanej przez HT
1.

2.

3.

W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, tj. z wyj¹tkiem winy umylnej, HT nie ponosi odpowiedzialnoci:
a) za szkody, w tym utracone korzyci nabywcy, wynikaj¹ce z koniecznoci usuniêcia wady urz¹dzenia lub czêci
zamiennej,
b) za szkody, w tym utracone korzyci nabywcy wynikaj¹ce z opónienia w wykonaniu wiadczenia gwarancyjnego.
W przypadku dokonania zg³oszenia reklamacyjnego, HT mo¿e skierowaæ do nabywcy swojego przedstawiciela,
który dokonuje oglêdzin urz¹dzenia lub czêci zamiennej. Nabywca zobowi¹zany jest udostêpniæ zarówno samo
urz¹dzenie lub czêæ zamienn¹, jak i wszelkie dokumenty zwi¹zane z ich nabyciem.
Reklamowane urz¹dzenie lub czêæ zamienna mo¿e zostaæ poddane przez HT testom, maj¹cym na celu stwierdzenie
lub lokalizacjê wady. Je¿eli przeprowadzone testy nie potwierdz¹ istnienia zarzucanej wady, jak równie¿ nie wska¿¹
na istnienie innej, nie stwierdzonej przez nabywcê wady objêtej gwarancj¹, HT zastrzega sobie prawo obci¹¿enia
nabywcy kosztami wynikaj¹cymi z dokonania nieuzasadnionego zg³oszenia wady.

§ 16. Rêkojmia za wady fizyczne
1.
2.

Odpowiedzialnoæ z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne towarów oraz wykonanych us³ug zostaje wy³¹czona.
Wy³¹czenie odpowiedzialnoci z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie
pozwalaj¹ na to bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.

ROZDZIA£ VII.
ODPOWIEDZIALNOÆ
§ 17. Odpowiedzialnoæ HT
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza HT wynikaj¹ca ze sprzeda¿y towarów lub w zwi¹zku z ni¹, niezale¿nie od
podstawy prawnej dochodzenia roszczeñ, w tym odpowiedzialnoæ odszkodowawcza z tytu³u niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania sprzeda¿y towarów, zostaje ograniczona do strat rzeczywistych, do wysokoci ceny
uzyskanej ze sprzeda¿y towaru, w zwi¹zku z którym dosz³o do wyrz¹dzenia szkody.
Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza HT wynikaj¹ca ze wiadczenia us³ug lub w zwi¹zku ze wiadczeniem us³ug,
niezale¿nie od podstawy prawnej dochodzenia roszczeñ, w tym odpowiedzialnoæ odszkodowawcza z tytu³u
niewykonania lub nienale¿ytego wykonania us³ug, zostaje ograniczona do strat rzeczywistych i do kwoty nie
wiêkszej ni¿ kwota wynagrodzenia netto przewidzianego za wykonanie tych us³ug. W przypadku us³ug wykonywanych
nieodp³atnie (oraz zawartych w cenie sprzeda¿y towarów), odpowiedzialnoæ HT, o której mowa w zdaniu
poprzednim ograniczona jest do strat rzeczywistych i do kwoty nie wiêkszej ni¿ 10.000 z³.
Ograniczenia odpowiedzialnoci, o których mowa powy¿ej, obejmuj¹ równie¿ roszczenia z tytu³u szkody
spowodowanej przestojem wywo³anym towarem dostarczonym przez HT oraz przestojem wywo³anym
niewykonaniem lub nienale¿ytym wykonaniem us³ug przez HT, niezale¿nie od przyczyn, które taki przestój
spowodowa³y.
W ¿adnym przypadku HT nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody niematerialne, szkody porednie oraz nastêpcze,
szkody polegaj¹ce na utracie danych lub oprogramowania (w tym przez osoby trzecie, w szczególnoci przez
klientów nabywców towarów lub us³ug), jak równie¿ ze szkody polegaj¹ce na utracie korzyci lub te¿ niezrealizowaniu
oczekiwanych zysków.
Powy¿sze postanowienia nie uchybiaj¹ dalej id¹cym ograniczeniom odpowiedzialnoci HT przewidzianym
w niniejszych OWS.
Powy¿sze postanowienia nie maj¹ zastosowania w sytuacji, gdy bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie
przewiduj¹ mo¿liwoci umownego ograniczenia odpowiedzialnoci odszkodowawczej.

ROZDZIA£ VII.
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 18. Definicje, prawo i s¹d w³aciwy do sprzeda¿y towarów
1.
2.

3.
4.

Ilekroæ w niniejszych OWS mowa jest o dniach roboczych, rozumie siê przez to dni tygodnia od poniedzia³ku do
pi¹tku, z wyj¹tkiem dni, które wed³ug prawa polskiego s¹ dniami wolnymi od pracy.
Stosunki prawne wynikaj¹ce ze sprzeda¿y towaru oraz wiadczenia us³ug objêtych niniejszymi OWS podlegaj¹
prawu polskiemu (w szczególnoci do spraw nieuregulowanych zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny).
Do sprzeda¿y towaru nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach miêdzynarodowej
sprzeda¿y towarów podpisana w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r.
S¹dem w³aciwym miejscowo dla wszelkich sporów mog¹cych wynikn¹æ ze sprzeda¿y towarów lub wiadczenia
us³ug objêtych niniejszymi OWS jest s¹d w³aciwy dla siedziby HT.
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