OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW TOWARÓW
PPG POLIFARB CIESZYN SA w Cieszynie
Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Towarów ustalone zostały uchwałą Zarządu PPG POLIFARB CIESZYN SA i obowiązują
od dnia 01 maja 2014 roku oraz zostały opublikowane na stronie internetowej www.ppg-polifarb.pl
1. DEFINICJE.
1.1 W niniejszych Warunkach następujące słowa i wyrażenia mają znaczenia przypisane im poniżej:
1.1.1. Incoterms - najnowsza edycja warunków handlu Międzynarodowej Izby Handlowej.
1.1.2. Kupujący - osoba fizyczna będąca Przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą
prawną posiadająca zdolność prawną, składająca zamówienie u Sprzedawcy.
1.1.3. Sprzedawca - PPG POLIFARB CIESZYN SA z siedzibą w Cieszynie.
1.1.4. Towary - wszelkie towary dostarczane Kupującemu przez Sprzedawcę lub na jego zlecenie.
1.1.5. Umowa - oznacza jakąkolwiek umowę sprzedaży towarów w rozumieniu art. 535 k.c. lub umowę dostawy
w rozumieniu art. 605 k.c. zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w tym także międzynarodową umowę
sprzedaży lub umowę dostawy.
1.1.6. Siła Wyższa – w szczególności: wojna, zamieszki, zamach stanu, strajki u podmiotów innych niż Strony, trzęsienie
ziemi, eksplozję, sztorm, powódź oraz inne anomalie przyrodnicze, geologiczne i sił natury - które uniemożliwiają
Stronom wykonanie ich zobowiązań.
1.1.7. Warunki - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Towarów.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Warunki określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży lub umów dostawy, w których stroną Sprzedającą jest PPG
POLIFARB CIESZYN SA. Warunków nie stosuje się do sprzedaży konsumenckiej.
2.2. Warunki stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży lub umów dostawy zawieranych ze Sprzedawcą,
z wyłączeniem wszelkich innych warunków , które – według Kupującego – mogłyby mieć zastosowanie na podstawie
przygotowanej przez niego specyfikacji, zamówienia lub innych podobnych dokumentów.
2.3. W przypadku, gdy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności
znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych Warunków jedynie w zakresie
nie uregulowanym w umowie.
2.4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami niniejszych Warunków jeszcze przed ostatecznym złożeniem
zamówienia lub uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, a najpóźniej w momencie podpisania umowy
(o ile została sporządzona w formie pisemnej) lub złożenia zamówienia.
2.5. Żadne ustne oświadczenia pracownika lub przedstawiciela Sprzedawcy nie stanowią części Umowy i nie mogą zostać
uznane za oświadczenie Sprzedawcy, ani jako warunek Umowy, chyba że oświadczenia takie zostaną potwierdzone
przez Sprzedawcę na piśmie lub zostaną udzielone na podstawie ważnego pełnomocnictwa szczególnego udzielonego
przez Sprzedawcę.
2.6. W sytuacji, kiedy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, wówczas zaakceptowanie przez
Kupującego Warunków przy jednej transakcji, w przypadku nie złożenia żadnego wyraźnego zastrzeżenia, oznacza
zaakceptowanie stosowania Warunków przy wszystkich pozostałych umowach sprzedaży lub dostawy pomiędzy stronami.
2.7. Kupujący, na żądanie Sprzedawcy ma obowiązek przedstawić stosowne dokumenty rejestracyjne.
2.8. Sprzedawca rozumie, że sprzedawane Towary będą wykorzystywane na użytek przemysłowy i nie będą wykorzystywane
w jakichkolwiek zakładach produkcji broni jądrowej lub biologicznej ani w ramach jakiejkolwiek działalności, w tym
malowania jakiegokolwiek z wymienionych typów przedmiotów i zakładów. Kupujący zgadza się nie wykorzystywać tych
przedmiotów w takich zakładach ani w ramach takiej działalności i niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę, jeśli wiedza
Sprzedawcy na temat wykorzystania końcowego tych przedmiotów jest niewłaściwa.
2.9. Tytuły nadane poszczególnym jednostkom redakcyjnym niniejszych Warunków mają charakter wyłącznie porządkowy i
nie stanowią podstawy do wykładni ich treści.
2.10. Gdy na podstawie postanowień Warunków strona ma wyrazić zgodę lub wymagane jest wprowadzenie zmiany, tego
rodzaju zgoda lub zmiana musi mieć formę pisemną, o ile niniejsze Warunki wyraźnie nie przewidują innej formy.
3. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
3.1. Kupujący może składać zamówienia u Sprzedawcy w formie pisemnej, faksem, e-mailem.
3.2. PPG przyjmuje zamówienia na Towary w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
3.3. Zamówienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
3.3.1. nazwę i adres siedziby Kupującego, NIP Kupującego,
3.3.2. oznaczenie rodzaju Towarów (kod Towaru),
3.3.3. ilości zamawianych Towarów,
3.3.4. cenę jednostkową Towarów,
3.3.5. sposób dostawy zgodnie z formułami Incoterms oraz termin i adres dostawy,
3.3.6. podpis/oznaczenie osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu i na rzecz Kupującego.
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3.4. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie do realizacji zamówienia, nie później niż w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
zamówienia.
3.5. Wszelkie ilości i terminy, wyraźnie nie potwierdzone przez Sprzedawcę, nie są dla niego wiążące. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo korekty ilości zamawianych Towarów i terminów dostaw.
3.6. Jeżeli Sprzedawca nie wniesie uwag do złożonego zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 3.5. to uważa się je
za przyjęte w całości do realizacji.
3.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez potrzeby podania jakiejkolwiek przyczyny.
W przypadku odmowy realizacji zamówienia, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy.
3.8. Jeżeli Umowa jest umową sprzedaży w oparciu o próbki, wówczas Towary będą odpowiadać próbkom w zakresie w jakim
jest to możliwe, biorąc pod uwagę charakter Towarów.
3.9. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z zapisami pkt 3.5., zamówienie staje się wiążące dla Stron.
Z tą chwilą zawarta zostaje odpowiednio umowa sprzedaży lub umowa dostawy Towaru.
4. ZMIANY I ROZWIĄZANIE UMOWY
4.1. Po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę, zgodnie z zapisami pkt 3.5., warunki Umowy nie podlegają zmianom,
chyba że zmiana zostanie zaakceptowana pisemnie lub e-mailem przez Kupującego i Sprzedawcę.
4.2. Umowa może zostać rozwiązana przez Kupującego wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Umowie
lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w innych przypadkach tylko za uprzednią pisemną zgodą
Sprzedawcy. Z chwilą rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron, chyba że rozwiązanie Umowy nastąpi z powodu
zaistnienia Siły Wyższej albo przez Kupującego wyłącznie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Umowy przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego za wszystkie czynności wykonane przez
Sprzedawcę celem prawidłowej realizacji Umowy do chwili jej rozwiązania, wliczając w to wszelkie koszty związane
bezpośrednio z realizacją poszczególnych zamówień.
5. DOSTAWA I WYDANIE TOWARU
5.1. Towary będą dostarczane, we wcześniej uzgodnionym terminie i miejscu.
5.2. Za datę dostawy przyjmuje się datę fizycznego przekazania Towarów zgodnie z uzgodnioną formułą Incoterms wraz z
wymaganymi dokumentami Kupującemu, a jeżeli Kupujący nie przyjmie dostawy, z chwilą oddania Towarów do
dyspozycji Kupującego.
5.3. Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Kupującego zgodnie z warunkami Incoterms uzgodnionymi przez
strony.
5.4. W przypadku dostaw, jeżeli transport jest organizowany przez Sprzedającego i realizowanych w miejscu innym niż
siedziba Sprzedawcy lub jego punkt sprzedaży, Kupujący zapewni bezpieczny i właściwy dostęp oraz wyjazd z takiego
miejsca, celem uniknięcia opóźnień w dostawie. Dodatkowo, Kupujący zapewni odpowiednią infrastrukturę do rozładunku
Towarów (zapewniając w uzasadnionych przypadkach obecność przedstawiciela Kupującego). Jeżeli wyżej wymienione
środki nie zostaną zapewnione, Sprzedawca ma prawo wstrzymać dostawę i żądać od Kupującego zwrotu wszelkich
kosztów, łącznie z kosztami czasu pracy Sprzedawcy, jego pracowników lub przedstawicieli.
5.5. Termin realizacji zamówienia (dostawy):
5.5.1. dla wyrobów z zapasu magazynowego wynosi 48 godzin na terenie Polski;
5.5.2. dla wyrobów produkowanych na zlecenie Kupującego nie powinien przekraczać 15 dni roboczych; wiążący termin
realizacji zamówienia (dostawy) będzie każdorazowo potwierdzony przez Sprzedającego i będzie on zgodny
z aktualnym czasem produkcji.
5.6. Sprzedawca ma prawo zrealizować dostawę przed jej przewidzianą datą pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z
Kupującym wcześniejszej daty dostawy.
5.7. Kupujący jest zobowiązany do podpisu wszelkich wymaganych przez Sprzedawcę dokumentów związanych z
wykonaniem Umowy oraz upewnienia się, że jest w posiadaniu, w pełni rozumie i posługuje się właściwą kartą
charakterystyki Towaru (MSDS) (zwaną dalej „Kartą”) oraz spełnia wszystkie wymagania wymienione w tejże Karcie.
Jeżeli Kupujący nie jest w posiadaniu Karty, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Kupujący
zobowiązuje się ponadto informować swoich klientów, pracowników i przedstawicieli o treści właściwej Karty.
5.8. O ile zamówiony Towar nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca po wyznaczeniu
Kupującemu dodatkowego, co najmniej 7 dniowego, terminu do odbioru Towaru, może od umowy odstąpić w części
dotyczącej sprzedaży/dostawy nieodebranego Towaru.
5.9. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru przez Kupującego, Sprzedawcy przysługuje prawo domagania się od
Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości nieodebranego Towaru za każdy dzień powyżej 7 dnia
opóźnienia. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
5.10. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z przyczyn wskazanych w pkt 5.9, Sprzedawcy przysługuje prawo
domagania się zapłaty od Kupującego kary umownej w wysokości 20% wartości Towarów dla wyrobów produkowanych
na zapas (MTS) oraz 100% wartości Towarów dla wyrobów produkowanych pod zamówienie Kupującego (MTO), co do
których Sprzedawca odstąpił od umowy. Ponadto Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w
wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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5.11. W przypadku zawinionej przez Sprzedawcę zwłoki w realizacji zamówienia (w dostawie), to Kupujący może żądać zapłaty
przez Sprzedawcę zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto zamówienia za każdy dzień zwłoki, nie więcej
niż łącznie 10% wartości netto całego zamówienia.
6. CENA
6.1. Jeżeli strony nie ustalą inaczej na piśmie, ceną jednostkową do zapłaty za Towary będzie cena podana w zamówieniu
w oparciu o cennik otrzymany przez Kupującego od Sprzedawcy obejmujący jedną lub kilka grup wyrobów albo w
oparciu o indywidualne uzgodnienia Sprzedawcy i Kupującego. .
6.2. Cena obejmuje opłaty z tytułu ubezpieczenia oraz wszelkie inne opłaty związane z dostawą, a także wszelkie cła, narzuty,
obciążenia i podatki, z wyjątkiem podatku VAT.
6.3. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen podanych w cenniku.
7. PŁATNOŚCI
7.1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za zakupione przez siebie Towary cenę wraz z podatkiem VAT wg
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, tj. kwotę wynikającą z wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze.
7.2. Zapłata za sprzedane Towary będzie następować na podstawie faktury, w terminie wskazanym na fakturze VAT.
7.3. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7.4. Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie w zapłacie za
sprzedane Towary.
7.5. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za faktury za dostarczone Towary, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do dalszej sprzedaży Towaru Kupującemu pod warunkiem dokonania 100% przedpłaty za Towar przed realizacją dostawy.
7.6. Kupujący nie jest uprawiony do dokonywania wzajemnych potrąceń należności wynikających ze zgłaszanych przez niego
roszczeń z wymagalnymi płatnościami należnymi Sprzedawcy, chyba że nastąpi to za pisemną zgodą Sprzedawcy.
8. JAKOŚĆ TOWARU
8.1. Towary dostarczane przez Sprzedawcę
mogą ze swej natury różnić się od szczegółowych specyfikacji,
w zależności od zastosowanych surowców i metod produkcji. W związku z tym Sprzedawca nie gwarantuje zupełnej
zgodności ze specyfikacjami technicznymi i etykietami je opisującymi. Sprzedawca gwarantuje, że Towary będą mieściły
się w granicach tolerancji określonych przez Sprzedawcę w Karcie i odpowiednich normach technicznych.
8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo użycia alternatywnych surowców i metod wytwarzania Towarów bez zawiadomienia
o tym Kupującego, pod warunkiem jednak, że Towary takie będą nadawać się do celów określonych przez Kupującego.
8.3. Wszelkie Towary dostarczone przez Sprzedawcę na życzenie Kupującego jako „produkty próbne” dostarczane są jedynie
w celach testowych. W takim przypadku tylko Kupujący będzie odpowiedzialny za szkody wynikłe lub związane z takimi
produktami.
9. OPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE
9.1. W chwili odebrania Towarów od Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany sprawdzić dokładnie czy ilość i asortyment
Towarów są zgodne z zamówieniem.
9.2. Zgłaszanie reklamacji dotyczących rodzaju asortymentu i ilości Towaru, terminów dostawy oraz szkód transportowych jest
dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności wraz z dołączeniem pisemnego protokołu potwierdzonego
przez przewoźnika o każdej niezgodności ilościowej, asortymentowej lub uszkodzeniu Towaru potwierdzających
zasadność reklamacji. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić najpóźniej do 3 dni od dnia odebrania dostawy, reklamacje
zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
9.3. Reklamacje jakościowe muszą być zgłoszone przez Kupującego do Sprzedawcy w terminie przydatności Towaru
do użycia oznaczonym na dokumencie dostawy lub na opakowaniu Towaru, reklamacje zgłaszane po tym terminie
nie będą rozpatrywane.
9.4. Reklamacje jakościowe Kupującego powinny być zgłoszone na piśmie pod rygorem nieważności i przesłane
do Sprzedawcy listem poleconym lub e-mailem. Reklamacje powinny być zgłoszone w terminie 7 dni
od ujawnienia wad Towarów.
9.5. W treści reklamacji Kupujący zobowiązany jest w szczególności podać: nazwę reklamowanego Towaru, jego kod, rodzaj
opakowania, ilość, numer partii produkcyjnej i przyczynę reklamacji.
9.6. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia będzie jej kompletność.
9.7. Datą zgłoszenia reklamacji jest data otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia w formie pisemnej.
9.8. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 30 dni lub w terminach uzgodnionych z Kupującym, licząc od dnia
otrzymania reklamacji wraz pełną jej dokumentacją. Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu zareklamowanego Towaru.
9.9. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji jakościowej, Sprzedawca jest zobowiązany, wg swego wyboru, do:
9.9.1. wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad, na koszt Sprzedawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony,
albo
9.9.2. zmniejszenia wartości Towaru odpowiednio do wady, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu wielkości zmniejszenia
ceny z Kupującym.
9.10. W przypadku dostawy Towaru w innej ilości niż uzgodniono (reklamacja ilościowa) lub w asortymencie innym niż
uzgodniono (reklamacja asortymentowa), Sprzedawca w miarę możliwości dostarczy brakującą ilość Towaru.
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9.11. W przypadku, gdy Kupujący nie skontroluje wyrobów i nie wyśle do Sprzedawcy reklamacji, w trybie
i terminach wskazanych powyżej, to wówczas Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Kupującego
za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia Towarów.
9.12. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszelkich możliwych środków, w celu zminimalizowania szkody
związanej z użyciem wadliwego Towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie szkody, która mogłaby
być zmniejszona, przypadku nie podjęcia przez Kupującego stosownych środków.
9.13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów:
9.13.1. po upływie terminu ich ważności oznaczonym na dokumencie dostawy lub na opakowaniu towaru (Sprzedawca
postara się dołożyć starań aby okres ważności dostarczanych Towarów wynosił jeszcze min. 3 miesiące od dnia
dostawy);
9.13.2. które powstały w trakcie transportu w przypadku odbioru Towarów transportem Kupującego;
9.13.3. które powstały w wyniku nieprawidłowego składowania u Kupującego lub u podmiotu trzeciego,
po sprzedaży Towarów Kupującemu;
9.13.4. które powstały w wyniku niewłaściwego lub błędnego zastosowania Towarów.
9.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Kupujący udzieli swemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu
rękojmi lub gwarancji na Towary.
9.15. Kupujący, jako sprzedawca, zobowiązany jest do załatwiania reklamacji na Towary, dostarczane przez Sprzedawcę,
zgłaszanych przez klientów, będących przedsiębiorcami – zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego;
9.16. Sprzedawca będzie wspierał Kupującego pod względem wiedzy technicznej, w przypadku rozpatrywania przez
Kupującego reklamacji jakościowych zgłaszanych Kupującemu przez jego klientów.
9.17. Roszczenia regresowe z tytułu reklamacji klientów na Towary Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest udokumentować
protokołem reklamacji oraz dowodami uznania roszczeń klienta, a także dowodami na okoliczność sposobu załatwienia
reklamacji, które to dokumenty Kupujący przesyła listem poleconym lub e-mailem
do Sprzedawcy, celem jego
rozpatrzenia.
10. SIŁA WYŻSZA
10.1. Strony nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, kary lub inne zobowiązania, które mogą
wyniknąć jako bezpośredni skutek zaistnienia Siły Wyższej.
10.2. Nie będą stanowiły wypadków Siły Wyższej jakiekolwiek wydarzenia, które są spowodowane przez zaniedbanie
lub celowe działanie/zaniechanie Stron lub ich podwykonawców, agentów, zleceniobiorców, klientów.
10.3. O zaistnieniu Siły Wyższej oraz o jej ustaniu Strony zobowiązane są powiadomić się wzajemnie, w terminie
(1) tygodnia od zaistnienia zdarzenia.
11. INFORMACJE POUFNE. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
11.1. Kupujący bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, nie ma prawa ujawnić podmiotom trzecim, bezpośrednio
ani pośrednio, jakichkolwiek informacji: technicznych, technologicznych, organizacyjnych, księgowych, finansowych,
personalnych, handlowych, statystycznych, pracowniczych, ani jakichkolwiek innych stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Sprzedawcy lub podmiotów współpracujących, w tym informacji pochodzących od klientów
(„Informacje Poufne"), które Kupujący uzyska przy i/lub w związku z zakupem/dostawą Towarów. Informacje Poufne
mogą być wykorzystywane przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
11.2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:
11.2.1. są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej,
11.2.2. muszą być ujawnione na podstawie stosownych przepisów na żądanie organów państwa uprawnionych
do tego,
11.2.3. zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.
11.3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność ujawnienia Informacji Poufnych, Kupujący
ma obowiązek poinformować o tym Sprzedawcę, w celu wspólnego określenia zakresu ujawnianych informacji,
o ile nie będzie to stanowiło naruszenia obowiązującego prawa.
11.4. Ujawnienie Informacji Poufnych przez Sprzedawcę podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej PPG nie stanowi
naruszenia klauzuli poufności, o której mowa powyżej.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Nienaleganie Sprzedawcy na ścisłe wykonanie którychkolwiek postanowień Warunków nie może być interpretowane
jako zrzeczenie się uprawnień wynikających z ww. postanowień i nie będzie miało żadnego wpływu na prawo Sprzedawcy
do późniejszego egzekwowania ich wykonania.
12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków byłoby nieważne w części lub w całości ze względu na jego sprzeczność
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy, wskutek czego stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie
to miało wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność innych postanowień Warunków. W miejsce takiego
postanowienia, zastosowanie będzie miało postanowienie, które w sposób najbardziej dobitny wyraża wolę Sprzedawcy.
12.3. Interpretacja, ważność i wykonanie Umów do których mają zastosowanie niniejsze Warunki, jest podległe prawu
polskiemu.
12.4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umów do których mają zastosowanie niniejsze Warunki, będą poddane jurysdykcji
Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
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