OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
/transakcje B2B w Euro-net Sp. z o.o./
DEFINICJE:
„Kupujący”
"OWS"
„Siła Wyższa”
„Sprzedawca”
„Strony”
„Towar”
„Umowa”
„Usługa dodatkowa”
„Ustawa”
„Zamówienie”

przedsiębiorca, z którym Sprzedawca zawarł umowę sprzedaży Towaru.
niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
Euro-net Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000117710, NIP 5270005984, REGON 010137837, GIOŚ
E0003818WZBW, kapitał zakładowy 560.190 zł.
Sprzedawca i Kupujący, łącznie.
rzecz ruchoma z branży RTV, AGD, IT, tel-kom, oferowana przez Sprzedającego, w tym także nabywane wraz z tą rzeczą akcesoria, komponenty oraz oprogramowanie.
umowa sprzedaży Towaru z załącznikami zawarta między Stronami zgodnie z OWS.
usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego w związku z wykonaniem Umowy i/lub Zamówienia, np. dostawa, instalacja, montaż Towaru.
ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)
zamówienie Kupującego na nabycie Towaru, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do OWS, udostępniane przez Sprzedawcę.

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
OWS mają zastosowanie do Umowy i/lub Zamówień. Wszelkie odstępstwa od OWS odnośnie konkretnej transakcji będą uwzględnione w Umowie.
II.
1.

WARUNKI ZAWIERANIA i REALIZACJI UMOWY
Strony mogą zawrzeć Umowę, również poprzez pisemną akceptację przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS
przez Kupującego i jego zobowiązaniem do ich przestrzegania.
2. Złożenie i przyjęcie Zamówienia realizowanego zgodnie z procedurą odwrócone obciążenie VAT może nastąpić wyłączenie na piśmie.
3. Termin realizacji Zamówienia określi Sprzedawca w oświadczeniu o przyjęciu Zamówienia. Sprzedający, zastrzega sobie prawo zmiany terminów realizacji Umowy lub rezygnacji z realizacji
Umowy, w szczególności w przypadku: i) wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, ii) niezawinionego przez Sprzedawcę opóźnienia w dostawie Towaru lub wykonania Usług dodatkowych, iii)
niedostępności Towaru i/lub Usług dodatkowych. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistnieniu okoliczności mogących wpłynąć na terminowość i/lub realizację Umowy.
4. Sprzedawca realizuje Zamówienie zgodnie z jego treścią i/lub treścią Umowy.
5. O ile z Zamówienia/Umowy/OWS nie wynika inaczej miejscem wydania Towaru jest magazyn wskazany przez Sprzedawcę w oświadczeniu o przyjęciu Zamówienia, a miejscem wykonania
Usług dodatkowych jest wskazane przez Kupującego miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Wydanie Towaru Kupującemu i/lub wykonanie Usług dodatkowych zostanie przez Strony potwierdzone odrębnym dokumentem.
7. Kupujący zobowiązany jest odebrać Towar w terminie wskazanym w Umowie. W przypadku opóźnienia w odebraniu Towaru, po uprzednim wezwaniu i bezskutecznym upływie wyznaczonego Kupującemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni, Sprzedawca uprawniony jest naliczać opłatę za magazynowanie Towaru w wysokości 0,02% dziennie od wartości Zamówienia,
którą Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty wystawienia Kupującemu stosownej faktury.
8. W ramach Usług dodatkowych, za odrębną, uzgodnioną opłatą Sprzedawca może dostarczyć Kupującemu Towar na adres podany w Zamówieniu. Sprzedawca może dostarczać Towar transportem własnym lub korzystając z podmiotu świadczącego usługi transportowe, kurierskie lub pocztowe. W przypadku dostawy Towaru innym transportem niż własny transport Sprzedawcy
przyjmuje się, że wydanie Towaru nastąpiło z chwilą powierzenia przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi, w celu dostarczenia go Kupującemu. Z chwilą wydania Towaru podmiotowi
trzeciemu dostarczającemu Towar, na Kupującego przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
9. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Zamówieniem, fabrycznie nowy i opakowany wraz z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną
(jeśli gwarancja została udzielona przez producenta).
10. O ile Umowa i/lub Zamówienie nie stanowią inaczej, Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
11. W zakresie świadczenia Usług dodatkowych, nie uregulowanych w OWS, zastosowanie ma Umowa lub odrębne, pisemne pod rygorem nieważności uzgodnienia Stron.
III. CENY, WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Informacje o cenach Towarów dostępne są na www.euro.com.pl. Ceny Towarów przed zawarciem Umowy mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów przed zawarciem Umowy.
2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, cena Towaru nie obejmuje transportu, instalacji, montażu, szkolenia, opłat bankowych, celnych, ubezpieczenia, magazynowania, załadunku i rozładunku,
podatku VAT, kosztów Usług dodatkowych.
3. O ile z Umowy/Zamówienia/OWS nie wynika inaczej Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny Towaru z wykorzystaniem jednej z poniższych form płatności: gotówką lub przelewem
bankowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Kupującego faktury proforma i/lub faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego. Datą dokonania płatności jest data uznania rachunku bankowego Kupującego cena Towaru wskazaną w Umowie.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do poszczególnych Towarów lub kategorii Towarów, a także w zależności od liczby zamawianych
Towarów. Zastrzega się, że niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 EUR, lub równowartości tej kwoty w PLN na podstawie średniego kursu NBP z dnia
dokonywania płatności, z zastrzeżeniem pkt. IV.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu Towaru przez osobę trzecią, w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową, a także za
brak możliwości uregulowania należności przez Kupującego za Towar za pośrednictwem systemów płatności internetowych.
6. Strony mogą postanowić o zabezpieczeniu płatności ceny Towaru lub w ramach procedury odwrotne obciążenie VAT - w takim przypadku stosuje się Załącznik nr 2 do OWS.
IV. ODWROTNE OBCIĄŻENIE VAT
1. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 Ustawy, zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT.
2. Kupujący oświadcza, że dokumenty przedstawione do Umowy są autentyczne, aktualne, ważne i nie zostały odwołane lub zmienione na dzień zawarcia Umowy, a podmiot go reprezentujący
przy zawarciu Umowy/realizacji transakcji jest w pełni uprawniony do jego reprezentacji, oraz że umocowanie do takiej reprezentacji nie wygasło oraz nie zostało odwołane, ani nie doznaje innych przeszkód.
3. Kupujący oświadcza, że nie zalega z zapłatą jakichkolwiek zobowiązań publiczno prawnych, w tym podatków i nie jest prowadzone przeciwko niemu lub w związku z jego działalnością
jakiekolwiek postępowanie dotyczące rozliczenia podatku VAT.
4. Zasada odwrotnego obciążenia VAT ma zastosowanie do Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy, jeżeli łączna wartość tych Towarów, w ramach jednolitej
gospodarczo transakcji, obejmującej te Towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której
występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych
jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie Towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy.
5. Zapłata należności z tytułu sprzedaży Towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do Ustawy nastąpi z rachunku płatniczego Kupującego, o ile umożliwia on Sprzedającemu
identyfikację składającego zlecenie płatnicze.
V.
1.

2.

OCHRONA INFORMACJI/DANE OSOBOWE
Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym danych osobowych, w których posiadanie weszli w związku z zawarciem lub realizacją
Umowy. Za informacje objęte tajemnicą rozumieć należy w szczególności informacje prawnie chronione w rozumieniu odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153 poz. 1503).
Niezależnie od powyższego każda ze Stron we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych będzie przetwarzać dane
osobowe pracowników lub podwykonawców odpowiedniej ze Stron niezbędne dla realizacji Umowy i zobowiązuje się spełniać wobec tych osób, których dane dotyczą wymagane przepisami
prawa zobowiązania, w tym odpowiednie obowiązki informacyjne. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy każda ze Stron udostępnia drugiej Stronie dane osób, przy pomocy których
realizować będzie Umowę i jednocześnie zobowiązuje się doręczyć takiej osobie wymagany prawem obowiązek informacyjny.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmował, ani jego pracownicy, przedstawiciele, pośrednicy lub inne podmioty prawa działające w imieniu i na rzecz żadnych korzyści majątkowych w celu
wpłynięcia na zawarcie Umowy, w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach, które miałyby na celu
wpłynięcie na zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
2. Kupujący oświadcza, że nie przyjmował, ani jego pracownicy, przedstawiciele, pośrednicy lub inne podmioty prawa działające w imieniu i na rzecz żadnych korzyści majątkowych w celu
wpłynięcia na zawarcie Umowy, w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach, które miałyby na celu
wpłynięcie na zawarcie Umowy w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie adresów do doręczeń. Taka zmiana nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie zawiadomienia drugiej Strony, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ilekroć w Umowie znajduje się odwołanie do korespondencji i/lub czynności prawnych i/lub faktycznych Stron dokonywanych z użyciem poczty elektronicznej/adresu e-mail Strony uzgadniają, że stosować się będzie adresy e-mail odpowiednich Stron wskazane w Umowie, a formie takich korespondencji i/lub czynności prawnych i/lub faktycznych Stron nadają formę dokumentową, pod rygorem nieważności. W celu uchylenia wątpliwości Strony uzgadniają, że dla zachowania dokumentowej formy ww. czynności wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu (elektronicznej korespondencji pocztowej) przez odpowiednią ze Stron, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie na adresy e-mail wskazane w Umowie.
3. Kupujący zobowiązuje się do aktualizacji danych, które udzielił Sprzedawcy w celu umożliwienia wykonania Zamówienia/Umowy, w przypadku ich zmiany, która nastąpiła po potwierdzeniu
Zamówienia przez Sprzedawcę i/lub zawarciu Umowy, a przed jego realizacją. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia, spowodowane niewykonaniem obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim lub podaniem danych niekompletnych lub błędnych Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy.
5. Kupujący nie ma prawa dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy.
6. OWS dostępne są u Sprzedawcy, a także na stronie internetowej Sprzedawcy www.euro.com.pl. OWS stanowią wzorzec umowny w rozumieniu przepisów art. 384 k.c. i nast. i stosowane są
wobec przedsiębiorców w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Kupujący potwierdza zapoznanie się i odbiór OWS.
7. W sprawach nieuregulowanych w OWS oraz Umowie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego, w tym ustawy kodeks cywilny. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności OWS z
Umową, Umowa ma znaczenie rozstrzygające.
8. Jeżeli z Umowy nie wynika inaczej wszelkie zmiany, uzupełnienia Umowy dokonywane są przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności.

