VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA A DODÁVKY TOVAROV
PPG POLIFARB CIESZYN SA V TEŠÍNE
Všeobecné podmienky predaja a dodávky tovarov boli ustanovené na základe ustanovenia Predstavenstva PPG POLIFARB
CIESZYN SA a sú zaväzujúce od 01. mája 2014 a boli zverejnené na internetovej stránke www.ppg-polifarb.pl
1. DEFINÍCIE.
1.1 V týchto Podmienkach majú nasledujúce slová a pojmy význam ako nasleduje:
1.1.1. Incoterms – najnovšia edícia obchodných podmienok Medzinárodnej obchodnej komory.
1.1.2. Kupujúci – fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, právnickou osobou alebo organizačnou jednotkou, ktorá nie je
právnickou osobou, majúca právnu spôsobilosť, objednávajúca u Predávajúceho.
1.1.3. Predávajúci - PPG POLIFARB CIESZYN SA so sídlom v Tešíne.
1.1.4. Tovary – všetky tovary dodané Predávajúcim Kupujúcemu alebo na jeho objednávku.
1.1.5. Zmluva – akákoľvek zmluva o predaji tovarov v zmysle čl. 535 ob. z. alebo zmluva o dodávke v zmysle čl. 605 ob. z.
uzatvorená medzi Predajcom a Kupujúcim, vrátane medzinárodnej zmluvy o predaji alebo zmluvy o dodávke.
1.1.6. Vyššia sila – predovšetkým: vojna, nepokoje, štátny prevrat, štrajky u iných subjektoch ako Strany, zemetrasenie,
explózie, búrka, záplava ako aj iné prírodné a geologické anomálie a prírodné sily – ktoré Stranám znemožňujú
vykonanie ich záväzkov.
1.1.7. Podmienky – tieto Všeobecné podmienky predaja a dodávky tovarov.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Podmienky opisujú práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa predaja alebo dodávky, v ktorých Predávajúcou
stranou je PPG POLIFARB CIESZYN SA. Podmienky neplatia pri spotrebiteľskom predaji.
2.2. Podmienky predstavujú integrálnu časť všetkých zmlúv o predaji alebo zmlúv o dodávke uzatváraných s Predávajúcim,
s výnimkou všetkých iných podmienok, ktoré – podľa Kupujúceho – by mohli platiť na základe ním pripravenej
špecifikácie, objednávky alebo iných podobných dokumentov.
2.3. V prípade, ak sa strany dohodli na svojich právach a povinnostiach na základe inej písomnej zmluvy, budú v prvom rade
platiť ustanovenia takejto písomnej zmluvy a ustanovenia týchto Podmienok budú zaväzujúce iba v rozsahu, ktorý nebol
v zmluve ustanovený.
2.4. Kupujúci sa zaväzuje, že sa oboznámi s ustanoveniami týchto Podmienok ešte pred záverečným odovzdaním objednávky
alebo dohodnutím všetkých dôležitých prvkov zmluvy, avšak najneskôr vo chvíli podpísania zmluvy (ak bude vyhotovená
v písomnej forme) alebo predloženia objednávky.
2.5. Žiadne ústne vyhlásenie pracovníka alebo zástupcu Predávajúceho nestanovuje časť Zmluvy a nemôže byť uznané za
vyhlásenie Predávajúceho a ani ako podmienka Zmluvy, iba ak takéto vyhlásenia budú Predávajúcim potvrdené písomne
alebo budú poskytnuté na základe platnej špecifickej plnej moci poskytnutej Predávajúcim.
2.6. Ak je Kupujúci v stálych obchodných vzťahoch s Predávajúcim, prijatie zo strany Kupujúceho Podmienok pri jednej
transakcii, v prípade nepredloženia žiadneho výrazného upozornenia, znamená, že platnosť Podmienok je prijatá pre všetky
zvyšné zmluvy o predaji alebo o dodávke medzi stranami.
2.7. Kupujúci na prosbu Predávajúceho je povinný predstaviť príslušné registračné dokumenty.
2.8. Predávajúci chápe, že predávané Tovary budú využívané na priemyselné používanie a nebudú využívané v žiadnych
podnikoch na výrobu atómovej alebo biologickej zbrane, ani v rámci akejkoľvek činnosti, vrátane maľovania akýchkoľvek
z uvedených typov predmetov a podnikov. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas, že tieto predmety nebude využívať v týchto
podnikoch a ani v rámci takejto činnosti a okamžite Predávajúceho upovedomí, ak znalosti Predávajúceho o záverečnom
využití týchto predmetov sú nepravdivé.
2.9. Názvy udelené jednotlivým redakčným jednotkám týchto Podmienok majú jedine poradový charakter a nestanovujú základ
pre výklad ich obsahu.
2.10. Ak na základe ustanovení Podmienok má strana vyjadriť svoj súhlas alebo je požadované zavedenie zmeny, druh tohto
súhlasu alebo zmena musia mať písomnú podobu, pokiaľ tieto Podmienky jednoznačne nepredpokladajú inú formu.
3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Kupujúci môže u Predávajúceho objednávať v písomnej forme, e-mailom.
3.2. PPG prijíma objednávky na Tovary v dňoch od pondelka do piatka v hodinách od 8:00 do 16:00.
3.3. Objednávka musí obsahovať prinajmenšom nasledujúce informácie:
3.3.1. názov a adresa sídla Kupujúceho, DIČ Kupujúceho,
3.3.2. označenie druhu Tovarov (kód Tovaru),
3.3.3. množstvá objednávaných Tovarov,
3.3.4. jednotkovú cenu Tovarov,
3.3.5. spôsob dodávky v súlade so vzorom Incoterms, termín a adresu dodávky,
3.3.6. podpis/označenie osoby splnomocnenej na objednávanie v mene a v prospech Kupujúceho.
3.4. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky na realizáciu najneskôr v termíne do 3 dní odo dňa prijatia objednávky.
3.5. Akékoľvek množstvá a termíny, jednoznačne Predávajúcim nepotvrdené, nie sú pre neho zaväzujúce. Predávajúci si
vyhradzuje právo upraviť množstvo objednávaného Tovaru a termíny dodávky.
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3.6. Ak v termíne uvedenom v bode 3.5. nebude mať Predávajúci k predloženej objednávke žiadne pripomienky, v takom
prípade sú považované za prijaté na realizáciu v podobe, v akej boli predložené.
3.7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky bez potreby uvedenia akejkoľvek príčiny. V prípade
odmietnutia realizácie objednávky, neprisluhujú Kupujúcemu žiadne nároky voči Predávajúci.
3.8. Ak Zmluva je zmluvou o predaji na základe vzorky, vtedy budú Tovary zodpovedať vzorkám v rozsahu v akom je to
možné, so zohľadnením charakteru Tovarov.
3.9. Vo chvíli, v ktorej Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, v súlade so znením bodu 3.5., sa objednávka stáva pre Strany
zaväzujúca. S touto chvíľou sa uzatvára príslušná zmluva o predaji alebo zmluva o dodávke Tovaru.
4. ZMENY A VYPOVEDANIE ZMLUVY
4.1. Po prijatí objednávky zo strany Predávajúceho, podľa znenia bodu 3.5., podmienky Zmluvy nepodliehajú zmenám, iba ak
bude zmena písomne alebo e-mailom prijatá zo strany Kupujúceho a Predávajúceho.
4.2. Zmluva môže byť Kupujúcim vypovedaná iba v prípadoch predpokladaných v Zmluve alebo bezvýhradne platných
právnych predpisoch a v iných prípadoch iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. Vo chvíli
vypovedania Zmluvy ktoroukoľvek zo strán, iba ak vypovedanie Zmluvy nastane z dôvodu Vyššej sily alebo zo strany
Kupujúceho výlučne v súvislosti s nevykonaním alebo nenáležitým vykonaním zmluvy zo strany Predávajúceho, má
Predávajúci právo zaťažiť Kupujúceho všetkými činnosťami vykonanými Predávajúcim za účelom správnej realizácie
zmluvy do chvíle jej vypovedania, vrátane všetkých nákladov priamo súvisiacich s realizáciou jednotlivých objednávok.
5. DODÁVKA A VYDANIE TOVARU
5.1. Tovary budú dodávané na základe predchádzajúceho dohodnutého termínu a na dohodnuté miesto.
5.2. Ako dátum dodávky sa považuje dátum fyzického odovzdania Tovarov Kupujúcemu v súlade s dohodnutým vzorom
Incoterm spolu s požadovanými dokumentmi a ak Kupujúci neprevezme dodávku, vo chvíli odovzdania Tovarov
k dispozícii Kupujúceho.
5.3. Riziko poškodenia alebo straty Tovarov prechádza na Kupujúceho v súlade s podmienkami Incoterms dohodnutými
stranami.
5.4. V prípade dodávok, ak je preprava organizovaná predávajúcim a a je realizovaná na mieste inom ako sídlo Predávajúceho
alebo jeho predajné oddelenie, zaistí Kupujúci bezpečný a náležitý prístup ako aj výjazd z takéhoto miesta, aby sa
v dodávke nevyskytli meškania. Kupujúci dodatočne zaistí príslušnú infraštruktúru pre vyloženie Tovarov (v
odôvodnených prípadoch zaistí prítomnosť zástupcu Kupujúceho). Ak vyššie uvedené prostriedky nebudú zaistené,
Predávajúci má právo dodávku pozastaviť a žiadať od Kupujúceho vrátenie všetkých nákladov spolu s nákladmi
súvisiacimi s časom, ktorý musel Predávajúci, jeho pracovníci alebo obchodní zástupcovia vynaložiť na prácu.
5.5. Termín realizácie objednávky (dodávky):
5.5.1. pre výrobky zo zásob v sklade predstavuje 48 hodín na území Poľska;
5.5.2. pre výrobky vyrábané na objednávku Kupujúceho by nemal prekračovať 15 pracovných dní; záväzný termín
realizácie objednávky (dodávky) bude Predávajúcim zakaždým schvaľovaný a bude v súlade s aktuálnym časom
výroby.
5.6. Predávajúci má právo vykonať dodávku pred jej predpokladaným dátumom pod podmienkou predchádzajúcej dohody
s Kupujúcim o skoršom dátume dodávky.
5.7. Kupujúci sa zaväzuje, že podpíše všetky dokumenty súvisiace s vykonaním Zmluvy, ktoré Predávajúci požaduje, a uistí
sa, že má k dispozícii, chápe a používa príslušnú kartu charakteristiky Tovaru (MSDS) (ďalej už iba „Karta) a spĺňa všetky
požiadavky uvedené v tejto Karte. Ak Kupujúci nemá Kartu, mal by sa okamžite skontaktovať s Predávajúcim. Kupujúci
sa okrem toho zaväzuje, že svojich klientov, pracovníkov a obchodných zástupcov bude informovať o obsahu príslušnej
Karty.
5.8. Ak objednaný Tovar nebude prevzatý z príčin ležiacich na strane Kupujúceho, Predávajúci po vyznačení Kupujúcemu
dodatočného, minimálne 7 dňového, termínu na prevzatie Tovaru môže odstúpiť od realizácie zmluvy v časti týkajúcej sa
predaja/dodávky neprevzatého Tovaru.
5.9. V prípade meškania pri prevzatí Tovaru zo strany Kupujúceho, Predávajúci má právo od Kupujúceho vymáhať úhradu
zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % hodnoty neprevzatého Tovaru za každý deň dlhší ako 7 dní meškania. Predávajúci je
okrem toho oprávnený vymáhať odškodné vo výške prevyšujúcej výšku ustanovenej zmluvnej pokuty.
5.10. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho z príčin uvedených v bode 5.9, má Predávajúci právo vymáhať
od Kupujúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20 % hodnoty Tovarov pre výrobky vyrábané na sklad (MTS) ako aj 100
% hodnoty Tovarov pre výrobky vyrábané na objednávku Kupujúceho (MTO), pri ktorých Predávajúci odstúpil od
realizácie zmluvy. Predávajúci má okrem toho právo vymáhať odškodné vo výške prevyšujúcej výšku ustanovenej
zmluvnej pokuty.
5.11. V prípade meškania pri realizácii objednávky (dodávky) z viny Predávajúceho, môže Kupujúci od Predávajúceho vymáhať
úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % hodnoty bez DPH objednávky za každý deň meškania, avšak spolu nie viac ako
10 % hodnoty bez DPH celej objednávky.
5.12.
5.12.1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu vrátiť vratných obal (označený na výdajke ako vratný obal) do 90 dní od
doručenia Tovaru vo vratnom obale.
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5.12.2. V prípade, že Kupujúci nedodrží termín vrátenia vratného obalu uvedený v bode 5.12.1., je Kupujúci povinný
Predávajúcemu zaplatiť penále vo výške 2 % z hodnoty vratného obalu za každý deň omeškania. Nie však viac ako
100 % jeho hodnoty.
5.12.3. V prípade poškodenia vratného kontajnera Kupujúcim, si Predávajúci vyhradzuje právo účtovať Kupujúcemu
náklady na opravu kontajnera alebo náklady na kúpu nového kontajnera, v prípade, že by oprava bola nemožná
alebo by mala vyššiu cenu ako je hodnota kontajnera. Okrem toho, Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať
Kupujúcemu náklady na čistenie a údržbu kontajnera v prípade kontaminácie inými látkami ako dodaný Tovar.
6. CENA
6.1. Ak strany neustanovia v písomnej forme inak, jednotkovou cenou k úhrade za Tovary bude cena uvedená v objednávke
podľa cenníka zaslaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý obsahuje jednu alebo niekoľko skupín výrobkov, alebo podľa
individuálnych ustálení Predávajúceho a Kupujúceho.
6.2. V cene sú zahrnuté poplatky z titulu poistenia ako aj všetky iné poplatky súvisiace s dodávkou, a taktiež všetky cla,
prirážky, zaťaženia a dane, s výnimkou dane DPH.
6.3. Predajca má právo zmeniť ceny uvedené v cenníku.
7. PLATBY
7.1. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť za ním kúpené Tovary cenu spolu s daňou DPH podľa sadzby platnej v deň
vyhotovenia faktúry, t. j. sumu vyplývajúcu z vyhotovenej faktúry, prevodom na bankový účet uvedený na faktúre.
7.2. Úhrada za predané Tovary bude nasledovať na základe faktúry, v termíne uvedenom na DPH faktúre.
7.3. Za dátum platby sa považuje deň uznania bankového účtu Predávajúceho.
7.4. Predávajúci má právo Kupujúceho zaťažiť zákonom stanovenými úrokmi za meškanie súvisiace s platbou za predané
Tovary.
7.5. V prípade, ak Kupujúci mešká s platbou faktúr za dodané Tovary, vyhradzuje si Predávajúci právo ďalšieho predaja
Tovaru Kupujúcemu pod podmienkou vykonania 100 % zálohy za Tovar pred realizáciou dodávky.
7.6. Kupujúci nie je oprávnený vykonávať žiadne kompenzácie vyplývajúce z ním oznámených nárokov týkajúcich sa
nevybavených pohľadávok Predávajúceho, pokiaľ na to Predávajúci neposkytne písomný súhlas.
8. KVALITA TOVARU
8.1. Tovary dodané Predávajúcim, sa v súvislosti so svojou povahou, môžu odlišovať od podrobných špecifikácií, v závislosti
od použitých surovín a výrobných metód. V súvislosti s tým nezaručuje Predávajúci celkovú zhodnosť s technickými
špecifikáciami a opisujúcimi ich etiketami. Predávajúci zaručuje, že Tovar sa bude nachádzať v stanovených limitoch
ustanovených Predávajúcim v Karte a príslušných technických normách.
8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť alternatívne suroviny a metódy výroby Tovarov bez upovedomenia o tomto fakte
Kupujúceho, avšak pod podmienkou, že Tovary budú spôsobilé na ciele uvedené Kupujúcim.
8.3. Každý Tovar dodaný Predávajúcim Kupujúcemu ako „výrobná vzorka“ je dodávaný iba na testovacie účely. V takom
prípade bude jedine Kupujúci zodpovedný za škody vyplývajúce alebo súvisiace s takýmito výrobkami.
9. ZODPOVEDNOSŤ A REKLAMÁCIE
9.1. Vo chvíli prevzatia Tovarov od Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje dôkladne skontrolovať, či množstvo a sortiment
Tovarov sú v súlade s objednávkou.
9.2. Oznamovanie reklamácií týkajúcich sa druhu sortimentu a množstva Tovaru, termínov dodávky a prepravných škôd je
vykonávané v písomnej forme, inak neplatné, spolu s pripojením prepravcom potvrdeného písomného protokolu o každej
nezrovnalosti týkajúcej sa množstva, sortimentu alebo poškodenia Tovaru potvrdzujúcich odôvodnenosť reklamácie.
Oznámenie reklamácie musí nasledovať najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia dodávky, reklamácie oznamované po tomto
termíne nebudú posudzované.
9.3. Reklamácie týkajúce sa kvality musia byť Kupujúcim oznamované Predávajúcemu v lehote týkajúcej sa užitočnosti
používania Tovaru označenej v sprievodnom liste alebo na balení Tovaru, reklamácie oznamované po tomto termíne
nebudú posudzované.
9.4. Reklamácie týkajúce sa kvality musia byť Kupujúcim oznamované v písomnej forme, inak neplatné, a musia byť
Predávajúcemu odoslané doporučeným listom alebo e-mailom. Reklamácie musia byť oznámené v termíne 7 dní od
výskytu chýb Tovarov.
9.5. V obsahu reklamácie sa Kupujúci zaväzuje uviesť predovšetkým: názov reklamovaného Tovaru, jeho kód, druh balenia,
množstvo, číslo výrobnej šarže a príčinu reklamácie.
9.6. Základom pre prijatie reklamácie na posúdenie bude jej kompletnosť.
9.7. Dátum oznámenia reklamácie predstavuje dátum prevzatia zo strany Predávajúceho oznámenia v písomnej podobe.
9.8. Predávajúci bude posudzovať reklamácie v termíne 30 dní alebo v lehotách dohodnutých s Kupujúcim, počítajúc odo dňa
prevzatia reklamácie spolu s jej úplnou dokumentáciou. Predávajúci má právo požadovať vrátenie reklamovaného Tovaru.
9.9. V prípade, ak Predávajúci uzná reklamáciu týkajúcu sa kvality, Predávajúci sa zaväzuje, podľa svojho uznania, na:
9.9.1. výmenu chybného Tovaru na bezchybný, na náklady Predávajúceho, v stranami dohodnutom termíne,
alebo
9.9.2. zmenšenie hodnoty Tovaru príslušne k chybe, po predchádzajúcej písomnej dohode veľkosti zníženia ceny
s Kupujúcim.
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9.10. V prípade dodávky Tovaru v inom množstve ako dohodnutom (reklamácia množstva) alebo v sortimente inom ako
dohodnutom (reklamácia sortimentu), dodá Predávajúci v rámci možností chýbajúce množstvo Tovaru.
9.11. V prípade, ak Kupujúci neskontroluje výrobky a odošle Predávajúcemu reklamáciu, podľa spôsobu a termínov uvedených
vyššie, vtedy nebude Predávajúci znášať zodpovednosť voči Kupujúcemu za akékoľvek straty alebo poškodenie Tovarov.
9.12. Kupujúci sa zaväzuje, že vykoná všetky možné úkony za účelom minimalizácie škody súvisiacej s použitím chybného
Tovaru. Predávajúci neznáša zodpovednosť v rámci škody, ktorá mohla byť zmenšená, ak Kupujúci nevykonal príslušné
úkony.
9.13. Predávajúci nie je zodpovedný za Tovary:
9.13.1. po uplynutí termínu ich trvanlivosť uvedenom na sprievodnom liste alebo na balení tovaru (Predávajúci sa bude
snažiť, aby obdobie trvanlivosti dodaných Tovarov predstavovalo min. 3 mesiace odo dňa dodávky);
9.13.2. ktoré vznikli počas prepravy v prípade, ak Tovary boli prevzaté prepravou Kupujúceho;
9.13.3. ktoré vznikli následkom nesprávneho skladovania u Kupujúceho alebo u tretích osôb, po predaji Tovarov
Kupujúcemu;
9.13.4. ktoré vznikli následkom nevhodného alebo chybného použitia Tovarov.
9.14. Predávajúci neznáša zodpovednosť, ak Kupujúci poskytne svojmu klientovi ďalšie oprávnenia z titulu ručenia alebo záruky
na Tovary.
9.15. Kupujúci, ako predávajúci, sa zaväzuje vybaviť reklamácie na Tovary, dodané Predávajúcim, oznamované klientmi, ktorí
sú podnikateľskými subjektmi – v súlade s predpismi Občianskeho zákonníka;
9.16. Predávajúci bude podporovať Kupujúceho pokiaľ ide o technické znalosti, v prípade, ak bude Kupujúci posudzovať
reklamácie týkajúce sa kvality, ktoré Kupujúcemu oznámili jeho klienti.
9.17. Regresné nároky z titulu reklamácií klientov na Tovary Predávajúceho, sa Kupujúci zaväzuje, že reklamáciu zdokumentuje
protokolom a dôkazmi o uznaní nárokov klienta, a taktiež dôkazmi pre prípad spôsobu vybavenia reklamácie a Kupujúci
odošle tieto dokumenty doporučeným listom alebo e-mailom Predávajúcemu za účelom posúdenia.
10. VYŠŠIA SILA
10.1. Strany nebudú znášať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, straty, pokuty alebo iné záväzky, ktoré môžu vyplývať
z priameho účinku vzniku Vyššej sily.
10.2. Prípady Vyššej sily nebudú predstavovať akékoľvek udalosti, ktoré sú spôsobené zanedbaním alebo cielenými
činnosťami/zlyhaniami Strán alebo ich subdodávateľov, agentov, dodávateľov, klientov.
10.3. O vzniku Vyššej sily ako aj o jej zastavení sa strany zaväzujú navzájom upovedomiť, v termíne (1) týždňa od vzniku
udalosti.
11. DÔVERNÉ INFORMÁCIE. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
11.1. Kupujúci nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho prezradiť tretím osobám, priamo alebo
nepriamo, akékoľvek informácie: technické, technologické, organizačné, účtovné, finančné, personálne, obchodné,
štatistické, pracovné a ani žiadne iné, ktoré predstavujú obchodné tajomstvo Predávajúceho alebo spolupracujúcich
subjektov, vrátane informácií pochádzajúcich od klientov („Dôverné informácie“), ktoré Kupujúci získa pri a/alebo
v súvislosti s nákupom/dodávkou Tovarov. Dôverné informácie môžu byť Kupujúcim využívané iba za účelom realizácie
objednávky.
11.2. Povinnosť zachovania dôvernosti sa netýka informácií, ktoré:
11.2.1. sú zverejnené, známe a oficiálne verejne uvedené,
11.2.2. musia byť prezradené v súlade s príslušnými predpismi na požiadanie štátnych orgánov oprávnených na tento úkon,
11.2.3. budú prezradené jednou zo Strán s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany.
11.3. V prípade, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých je potrebné prezradiť Dôverné informácie, je Kupujúci o tomto
fakte povinný informovať Predávajúceho, za účelom spoločného určenia rozsahu prezradených informácií, ak sa tým
nenarušia platné zákony.
11.4. Prezradenie Dôverných informácií zo strany Predávajúceho subjektom patriacim ku kapitálovej skupine PPG
nepredstavuje narušenie klauzuly dôvernosti, o ktorej je reč vyššie.
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Ak Predávajúci nebude naliehať na úplné vykonanie akýchkoľvek ustanovení, nemôžu byť tieto podmienky interpretované
ako odstúpenie od oprávnení vyplývajúcich z vyššie uvedených ustanovení a nebude to mať žiaden vplyv na právo
Predávajúceho k neskoršiemu vymáhaniu ich vykonania.
12.2. Ak akékoľvek z ustanovení Podmienok by bolo z časti alebo v celku neplatné vzhľadom na jeho rozpor s bezvýhradne
platnými právnymi predpismi, následkom čoho sa stane neúčinné alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť,
účinnosť alebo vykonanie iných ustanovení Podmienok. Namiesto takéhoto ustanovenia bude platiť ustanovenie, ktoré
najpresnejším spôsobom vyjadruje vôľu Predávajúceho.
12.3. Interpretácia, platnosť a vykonanie Zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky, podlieha poľským zákonom.
12.4. Všetky spory vyplývajúce z realizácie Zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky, budú podliehať jurisdikcii miestne
príslušného súdu pre sídlo Predávajúceho.
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