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1. DEFINICJE 
Sprzedający oznacza firmę PPH „Fazi” Sp. z o.o. 

Kupujący oznacza podmiot określony na fakturze / lub dokumencie WZ, ofercie / jako kupujący. 

Umowa oznacza umowę sprzedaży towarów zawartą przez PPH „Fazi” Sp. z o.o. ze stroną będącą odbiorcą  

Towary oznaczają smary, chłodziwa, oleje. 

Zamówienie oznacza zamówienie na towary złożone przez Kupującego 

2. ZAWARCIE UMOWY 
 

Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia w formie listu, Fax - u, lub 
korespondencji elektronicznej i jego przejęcie przez Sprzedawcę  

Składając zamówienie po raz pierwszy Kupujący przedstawia Sprzedawcy kopie następujących dokumentów: 
a) aktualnego odpisu z rejestrów przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 
b) decyzji o nadaniu numeru REGON 
c) decyzji o nadaniu numeru NIP  
 
 Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego – przed przystąpieniem do realizacji pierwszego zamówienia– 
zabezpieczeń płatności w postaci:  
a) na podstawie przedłożonej faktury Proforma – przedpłaty 
b) potwierdzenia zapłaty 
 
3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Podstawą ustalenia ceny jest cena fabryczna towarów obowiązująca w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia 
zamówienia, przy czym ceny wyrażone są w kwotach netto PLN. 

Należny podatek(VAT) zostanie doliczony przy wystawieniu faktury VAT i będzie w całości obciążał kupującego. 

Kontrahent składając zamówienie zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. 
Kontrahenci płacący gotówką (lub na zasadzie pełnej przedpłaty )na zamówione produkty w przypadku znacznej wartości 
zamówienia i pod warunkiem braku jakichkolwiek innych zobowiązań wobec „Fazi ”mogą otrzymać rabat na zamówione produkty 
w wysokości 3% 

Płatności należy regulować terminowo zgodnie z ustaleniami i zapisami na fakturze. Jeżeli zapłata następuje przelewem,za 
dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania naszego rachunku bankowego. 

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, składając Kupującemu powiadomienie na piśmie, w 
przypadku gdy Kupujący w istotny sposób narusza swe obowiązki wynikające z umowy ze Sprzedającym. 

Sprzedający  nie jest obowiązany do wznowienia dostaw, dopóki Kupujący nie dokona płatności wszelkich zaległych należności 
wraz ze wszelkimi kosztami i należnymi odsetkami. 
 
4. DOSTAWA  I SIŁA WYŻSZA 

 
O ile umowa nie będzie stanowić inaczej, kontrahent zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru z magazynu ”Fazi” w 
ustalonym dniu własnym transportem lub poprzez zamówiona firmę kurierską. W  przypadku nie wskazania przez kontrahenta 
firmy kurierskiej  Fazi wyśle towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z która współpracuje na koszt Kupującego.  

W przypadku odbioru towaru przez zamówioną przez Kupującego firmę kurierską kupujący ponosi odpowiedzialność za 
ewentualne uszkodzenia towaru powstałe wskutek transportu. 

W przypadku dostarczenia towaru przez firmę Fazi ,Kupujący ma obowiązek dokładnego sprawdzenia towarów z chwilą ich 
dostarczenia. Kupujący zobowiązany jest natychmiast powiadomić Sprzedającego o uszkodzeniach lub brakach ilościowych 
towaru. 

Sprzedający zwolniony jest z obowiązku dostarczenia towarów w pierwotnym terminie dostawy i może przesunąć termin 
dostawy, jeśli wystąpią zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa), uniemożliwiające mu wykonanie 
umowy. Sprzedający może odstąpić od umowy, jeśli takie zdarzenie uniemożliwiają Sprzedającemu wykonanie umowy. 
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5. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI / RYZYKO 

 
Sprzedane produkty stanowią własność  P.P.H. Fazi do momentu pełnej zapłaty przez kontrahenta ceny 
produktu. 
Ryzyko utraty  lub uszkodzenia towarów przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia mu towaru. 
 

6. GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS, REKLAMACJE 
 
Kupujący wraz z zakupionym towarem otrzymuje od Sprzedającego atest na produkt potwierdzający jakość towaru.    
Sprzedawca udziela 3 letniej gwarancji na produkt. 

Zakwestionowanie ilościowe lub jakościowe towaru nie uprawia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane 
wcześniej zamówienia. Zatem zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje  
biegu terminu płatności. 

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru pod względem ilościowym niezwłocznie  po jego otrzymaniu, 
jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.  

Zgłoszenia reklamacji wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej oraz-po uprzednim przesłaniu faxem, mailem-
przesłania listem poleconym. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się według własnego uznania 
wymienić towar na wolny od wad lub wadę usunąć. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przechowywany. 

 

 
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
Kupujący może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w 
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Sprzedawcy do realizacji zamówienia w dodatkowym 
terminie 7 dni. 

W razie odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn określonych wyżej, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu 
zapłaconej faktury proforma. 

Sprzedawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia Kupującego w zapłacie części lub całości należności. 

Kupujący może odmówić przyjęcia towaru w przypadku gdy towar jest niezgodny z jego zamówieniem.  

 

PRAWO WŁAŚCIWE 

 
Zasady i Warunki sprzedaży podlegają prawu polskiemu oraz wyłącznie polskim sądom właściwy dla 
miejsca zamieszkania Kupującego. 

Orzeczenie przez sąd ,że niektóre z postanowień niniejszych zasad nie mogą być dochodzone przed sądem 
nie ma wpływu na pozostałe postanowienia, dla których droga sądowa jest dopuszczalna. 
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży  i Dostaw obowiązują od dnia  2.04.2011 r.  

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 


