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Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu spółki Hoppecke Baterie Polska Sp. z o. o. z siedziba 

w Żernikach z dnia 30.09.2010 roku w sprawie przyjęcia Ogólnych Warunków Umów. 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i 

świadczenia usług zawieranych przez Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Żernikach k. Poznania jako sprzedawcę lub usługodawcę. 

2. Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków Umów przyjmuje się następujące definicje: 

a) Sprzedawca - Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach k. 

Poznania, 

b) Kupujący - kontrahent (osoba fizyczna nie będąca konsumentem, osoba prawna, 

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) składający 

zamówienie, 

c) Strony - Sprzedawca i Kupujący, 

d) Ogólne Warunki- niniejsze Ogólne Warunki Umów, 

e) Towar - towar wskazany w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia Sprzedawcy, 

f) Usługi - usługi wskazane w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia Sprzedawcy, 

g) Umowa - porozumienie (którego integralną składową są niniejsze Ogólne Warunki) 

zawarte pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, mające za przedmiot dostarczenie 

Towarów lub świadczenie Usług. 

3. Ogólne Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie 

sprzedaży Towarów i świadczenia Usług i stanowią integralną część oferty składanej przez Sprzedawcę. 

Żadne postanowienia lub warunki proponowane, stosowane lub ustalone przez Kupującego (w tym w 

szczególności, lecz nie wyłącznie: ogólne warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy) ani też żadne 

oświadczenia, zapewnienia, gwarancje lub inne stwierdzenia nie zawarte w potwierdzeniu zamówienia 

ani nie zaakceptowane jednoznacznie w inny sposób pisemnie przez Sprzedawcę, nie będą 

obowiązywać Sprzedawcy. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia 

warunków wymagają pod rygorem nie-ważności pisemnej zgody Sprzedawcę.  

4.  Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie maja zastosowania i nie wiążą 

Sprzedawcy, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedawcę. W 

szczególności wyłączona jest możliwość przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedawcy z 

zastrzeżeniem zmian bez wyrażenia przez Sprzedawcę wyraźnej i pisemnej zgody na zmianę. 

5. Sprzedawca zastrzega, iż autorskie prawa majątkowe do wszelkiego oprogramowania oraz 

dokumentacji, dostarczanych wraz z Towarami, pozostają przy Sprzedawcy (lub innym 

podmiocie, który dostarczył Sprzedawcy oprogramowanie oraz dokumentację), a Kupujący nie 

nabywa powyższych praw na podstawie Umowy. W zakresie powyższym Kupujący uzyskuje 

bezterminową, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłączną, nieodpłatną licencję na korzystanie 

z oprogramowania i dokumentacji, w zakresie niezbędnym dla korzystania z Towaru, 

obejmującym utrwalanie i zwielokrotnianie na własny użytek, wprowadzanie do pamięci 

komputera, sporządzanie kopii zapasowych i kopii bezpieczeństwa. Kupujący uzyskuje również 
prawo do przeniesienia licencji oraz do udzielenia sublicencji na rzecz kontrahenta, któremu zbył 

Towar, we wskazanym powyżej zakresie, co nie wymaga zgody Sprzedawcy. 

6. O ile Strony nie umówiły się inaczej, "EXW" oraz wszelkie inne terminy, dotyczące dostaw a 

zastosowane w niniejszych Warunkach Ogólnych, Umowie, ofercie lub potwierdzeniu oferty, a 

także wszelkich innych pismach wymienianych pomiędzy Stronami, należy interpretować 
zgodnie z najnowszą wersją Incoterms. 

Płatności, ceny i potrącenia 

7. Podstawą zawarcia Umowy jest oferta Sprzedawcy skierowana do Kupującego, wskazująca co 

najmniej: 

a) ilość i specyfikację Towaru, 

b) miejsce dostawy Towaru, 

c) termin dostawy Towaru, 

d) cenę, 

e) termin związania ofertą. 

8. Oferta Sprzedawcy może być przyjęta przez Kupującego wyłącznie bez zastrzeżeń, poprzez 

złożenie zamówienia zgodnego z treścią oferty. 

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego, przed 

upływem okresu związania ofertą. 

10. Niezłożenie zamówienia w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie oferty. 

11. Wszelkie zastrzeżenia lub modyfikacje oferty Sprzedawcy dokonane przez Kupującego uważane 

są za nową ofertę. W przypadki takim umowa zostaje zawarta, jeżeli w terminie 5 dni roboczych 

Sprzedawca dokona wyraźnego przyjęcia zamówienia Kupującego. Niedokonanie przez 

Sprzedawcę przyjęcia zamówienia w wyżej wymienionym terminie powoduje wygaśnięcie oferty 

Kupującego. 

12. Strony wyłączają we wzajemnych kontaktach możliwość dorozumianego, jak również milczącego 

zawarcia Umowy. 

13. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zastrzega, iż wszelkie oświadczenia, zapewnienia, 

przyrzeczenia i gwarancje składane w formie ustnej przez Sprzedawcę, jego pełnomocników, 

przedstawicieli handlowych oraz innych osób, którym Sprzedawca powierzył wykonanie Umowy, 

a także pochodzące od Sprzedawcy pisma stanowiące informacje, cenniki oraz inne materiały 

reklamowe i handlowe, skierowane zarówno do nieoznaczonego, jak i indywidualnego odbiorcy, 

nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, chyba że zostało to wyraźnie 

zaznaczone w ich treści. 

14. Wszelkie oświadczenia wymieniane między Stronami w celu zawarcia Umowy winny mieć formę 

pisemną i mogą być doręczane drugiej stronie osobiście, pocztą, faxem lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

15. Wszelkie podane przez Sprzedawcę ceny są zawsze cenami netto, podanymi w odniesieniu do 

Towarów pozostawionych do dyspozycji Kupującego w zakładzie Sprzedawcy (EXW). Do ceny 

należy doliczyć podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez 

Sprzedawcę faktury VAT, a także inne obciążenia publicznoprawne (podatki, cła, narzuty), 

koszty transportu, ubezpieczenia oraz załadunku/wyładunku. 

16. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie wskazanym w ofercie Sprzedawcy lub 

potwierdzeniu zamówienia, a w przypadku, gdy nie zawierają one wskazania terminu płatności 

ceny - w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

17. Jeżeli wystawiona faktura VAT spełnia warunki określone w art. 106e Ustawy z dnia11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. I. 2004 Nr 54, poz. 535), Kupujący ma 

obowiązek przyjąć fakturę i dokonać zapłaty we wskazanym terminie. 

Jeżeli Kupujący opóźnia się w odbiorze Towaru powyżej 5 dni od terminu wskazanego w 

umowie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedawca ma prawo 

wystawić fakturę VAT za oczekujący do odbioru Towar, traktując go jako odebrany i będący 

w przechowaniu w magazynie Sprzedawcy, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny 

we wskazanym w fakturze terminie. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu 

środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

18. Zapłata ceny przez Kupującego następuje w całości, bez potrąceń, roszczeń zwrotnych lub 

zatrzymania jakiejkolwiek jej części, chyba że stosowne uprawnienia Kupującego wynikają 

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

19. Cena płatna jest, o ile Strony nie postanowią inaczej, w złotych polskich. 

20. Jeżeli według oceny Sprzedawcy dokonanie płatności przez Kupującego jest wątpliwe ze 

względu na stan majątkowy Kupującego, Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją 

zamówienia Kupującego, lub żądać od Kupującego, według swego uznania, ustanowienia 

stosownego zabezpieczenia Umowy, w szczególności w postaci dokonania przedpłaty w 

odpowiedniej wysokości, poręczenia osób trzecich, gwarancji bankowej, zastawu 

rejestrowego, złożenia weksla in blanco, poddania się w zakresie płatności ceny egzekucji 

wprost z aktu notarialnego. Brak dokonania przez Kupującego zabezpieczenia w 

wyznaczonym terminie upoważnia Sprzedawcę do odmowy zawarcia Umowy lub 

odstąpienia od Umowy już zawartej, bez wyznaczania dalszego dodatkowego terminu. 

21. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z płatnością ceny, zobowiązany jest do zapłaty na 

rzecz Sprzedawcy odsetek ustawowych w wysokości określonej na podstawie ustawy o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych o ile Strony nie zastrzegły w Umowie odsetek 

umownych w wyższej wysokości. 

22. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z płatnością ceny dłużej niż 30 dni, Sprzedawca 

ma prawo odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. Odpowiedzialność 
Sprzedawcy za szkodę powstałą z ww. przyczyny u Kupującego jest wyłączona. 

Termin realizacji zamówienia 

23. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje zgodnie z terminem wskazanym w 

ofercie lub potwierdzeniu zamówienia. Termin ten rozpoczyna swój bieg dopiero w 

momencie, gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania dostawy (w szczególności niezbędne dane techniczne zamawianego 

Towaru, dokładne miejsce dostawy, terminy dostaw, godziny, w jakich dostawa może być 
zrealizowana, osobę upoważnioną do przyjęcia Towaru itp.). 

24. Termin realizacji zamówienia, ustalony w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym, 

może ulec przesunięciu wskutek działań lub zaniechań Kupującego lub osób, za które 

Kupujący odpowiada. W przypadku takim termin realizacji zamówienia ulega 

odpowiedniemu przedłużeniu, a Sprzedawca nie ponosi konsekwencji niezrealizowania 

zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie. 

25. Wykonanie przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z Umowy jest zawieszone bez 

odpowiedzialności Sprzedawcy w przypadku i w takim zakresie, w jakim ich wykonanie 

będzie niemożliwe lub opóźnione ze względu na działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą 

rozumie się takie okoliczności, które pozostają poza kontrolą i nie są zawinione przez żadną 

ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po podpisaniu 

Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań Umowy. Zdarzeniami siły wyższej 

są w szczególności wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, działania 

terrorystyczne, mobilizacje lub embarga, promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez 

radioaktywność, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna 

domowa, trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez 

stosowane władze). Za równoznaczne z siłą wyższą uważa się również decyzje lub 

działania władz, strajk, lokaut, niedobór materiałów, energii, brak możliwości transportu, 

brak realizacji dostaw przez dostawców Sprzedawcy. Jeżeli realizacja Umowy z przyczyn 

wskazanych w niniejszym punkcie okaże się niemożliwa bądź opóźniona o więcej niż 90 

dni, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w części dotychczas niewykonanej, z 

zastrzeżeniem, iż Kupujący zobowiązany jest w takim przypadku do zapłaty Sprzedawcy 

uzasadnionych kosztów i wydatków z tytułu wszelkich prac w toku oraz do zapłaty za 

wszelkie dostarczone Towary i zrealizowane Usługi na dzień rozwiązania Umowy. 

26. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 20-22 powyżej, jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki 

w realizacji zamówienia, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy na piśmie odpowiedni 

termin dodatkowy do wykonania zamówienia, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego 

upływu wyznaczonego terminu Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 

Jeżeli Sprzedawca dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie 

Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się, według jego wyboru, albo do tej 

części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. W przypadku takim Kupujący 

może także odstąpić od Umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie będzie miało dla 

niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo na zamierzony przez 

Kupującego cel umowy, wiadomy Sprzedawcy. W przypadku, gdy w wyniku zwłoki w 

dostawie Towaru Kupującemu wyrządzona zostanie szkoda, Sprzedawca zobowiązany jest 

do jej naprawienia. Odpowiedzialność Sprzedawcy wskazana w zdaniu poprzedzającym 

ogranicza się jednak do wysokości 0,5% wartości netto wydanego ze zwłoką Towaru za 

każdy tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% jego ceny sprzedaży. 

27. Dostawa Towaru może być realizowana w częściach, chyba że Strony wyraźnie postanowią 

inaczej. 

Dostawa Towaru, ryzyko 

28. O ile Umowa nie stanowi w sposób wyraźny inaczej, Towary zostaną wydane Kupującemu 

zgodnie z klauzulą EXW. Wysyłka Towaru następuje na koszt i niebezpieczeństwo 

Kupującego. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na 

Kupującego z chwilą załadunku Towaru w magazynie Sprzedawcy na środek transportu 

Kupującego bądź przewoźnika. 

29. Jeśli Kupujący opóźnia się w odbiorze Towaru, Sprzedawca może na koszt i ryzyko 
Kupującego Towar przechować lub oddać na przechowanie. Koszty wszelkich działań 
Sprzedawcy związanych ze zwłoką w odbiorze Towaru obciążają Kupującego. 

30. W przypadku, gdy opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza 1 miesiąc licząc od 
otrzymania przez Kupującego powiadomienia o gotowości Towaru do wysyłki, Hoppecke 
Baterie Polska Sp. z o. o. ul. Składowa 13, 62-023 Żerniki k. Poznania www.hoppecke.pl - 
tel.: +48 61 64 65 000 - fax: +48 61 64 65 001 
Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości 0,5% wartości 
netto nie odebranego przez Kupującego Towaru za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia, nie 
więcej jednak niż 5% jego ceny sprzedaży. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez 
Sprzedawcę przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej, Sprzedawca ma prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

31. Towar dostarczany jest w opakowaniu zapewniającym jego całość i nienaruszalność. Wybór 

opakowania, w braku odmiennych uzgodnień między Stronami, należy do Sprzedawcy. 

32. W braku odmiennych uzgodnień między Stronami, wybór trasy oraz środka transportu należy do 

Sprzedawcy. 

Zastrzeżenie własności 

33. Sprzedawca zastrzega, iż prawo własności dostarczanego Towaru przejdzie na Kupującego 

dopiero w momencie zapłaty całości Ceny Umownej. W przypadku połączenia Towaru z inną 

rzeczą przed dokonaniem przez Kupującego zapłaty całości Ceny Umownej, jeżeli przywrócenie 

stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, Strony stają się 

współwłaścicielami całości. 

Wady fizyczne 

34. Kupujący zobowiązany jest do starannego zbadania Towaru w chwili jego odbioru pod względem 

ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną zawartą w ofercie lub potwierdzeniu oferty 

oraz ewentualnych widocznych wad. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wszelkie widoczne 

wady przewoźnikowi podczas odbioru Towaru, a w razie braku takich wad - potwierdzić ten fakt 

na liście przewozowym. 

35. O wadach ukrytych lub nie dających się stwierdzić w trakcie prawidłowo przeprowadzonego 
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badania Kupujący jest zobowiązany powiadomić na piśmie w terminie 7 dni od dnia wykrycia 

wady. Niezachowanie wyżej wymienionych terminów powoduje utratę przez Kupującego 

uprawnień z rękojmi w stosunku do stwierdzonych wad. 

36. W przypadku złożenia przez Kupującego reklamacji, jest on obowiązany do udostępnienia 

Sprzedawcy na każde jego wezwanie wadliwego Towaru w celu jego zbadania. 

37. W celu potwierdzenia istnienia wady oraz odpowiedzialności za nią Sprzedawcy, Sprzedawca 

może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej przez swoje służby wewnętrzne bądź 
właściwych specjalistów. W przypadku niestwierdzenia wadliwości Towaru, wszelkie koszty 

związane z jego kontrolą ponosi Kupujący. 

38. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca w terminie uzgodnionym z Kupującym, 

według swego wyboru usunie wadę Towaru lub dostarczy Towar wolny od wad. Uprawnienie do 

odstąpienia od Umowy albo do proporcjonalnego obniżenia ceny przysługuje Kupującemu 

jedynie wówczas, gdy nie powiodą się trzy próby naprawy lub wymiany Towaru. Niezależnie od 

powyższych uprawnień, Kupujący może dochodzić od Sprzedawcy odszkodowania, na 

zasadach ogólnych. 

39. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady lub dostarczenia Towaru wolego od wad, jeśli byłoby 

to związane z niewspółmiernie wysokimi kosztami. W razie wątpliwości, za niewspółmiernie 

wysokie koszty poczytuje się koszty przekraczające 150% ceny danego Towaru. 

40. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy wady Towaru są 

spowodowane jego naturalnym zużyciem eksploatacyjnym, a także niewłaściwym 

zainstalowaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwym przechowywaniem przez 

Kupującego. W szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy: 

a) Towar został zainstalowany przez Kupującego lub przez osobę trzecią niezgodnie 

z przeznaczeniem lub w niewłaściwy sposób, 

b) Kupujący lub osoba trzecia użytkowali Towar niezgodnie z załączoną do Towaru 

instrukcją obsługi lub niezgodnie z jego parametrami technicznymi, 

c) Kupujący lub osoba trzecia dokonali bez pisemnej zgody Sprzedawcy zmian w 

Towarze lub ingerencji w jego substancję. 

d) Kupujący zaniechał należytego spełnienia ciążącego na nim obowiązku 

sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru i zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie 

41. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar. Termin 

przysługiwania Kupującemu roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji – jeśli 
Sprzedawca jej udzielił - nie może być przedłużony ani odnowiony, chyba, że Sprzedawca 

postanowi inaczej co zostanie w sposób wyraźny wskazane w formie pisemnej Uprawnienia z 

tytułu rękojmi wygasają po upływie 12 miesięcy od chwili wydania rzeczy Kupującemu lub 

wykonania na jego rzecz usługi. 

42. Wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub wymianą Towaru na wolny od wad (w 

szczególności koszty transportu, robocizny, materiałów) ponosi Sprzedawca, o ile koszty te nie 

wzrosną z powodu przeniesienia Towaru w inne miejsce niż miejsce dostawy. 

43. W przypadku udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na Towar, warunki gwarancji określa 

odrębny dokument (certyfikat gwarancyjny). 

44. Termin gwarancji określony w certyfikacie gwarancyjnym biegnie od dnia, w którym zgodnie z 

terminem wyznaczonym w umowie Towar został wydany Kupującemu. Termin gwarancji może 

ulec przedłużeniu wyłącznie za zgodą Sprzedawcy na warunkach ustalonych indywidualnie. 

Prawa własności intelektualnej; wady prawne 

45. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, w razie naruszenia patentów, praw ochronnych na wzory 

użytkowe i zdobnicze, praw z rejestracji znaków towarowych lub autorskich praw majątkowych 

osób trzecich (dalej jako: praw własności intelektualnej), Sprzedawca według swego wyboru i 

na swój koszt bądź to uzyska dla Kupującego stosowną licencję, bądź to dokona modyfikacji 

Towaru w ten sposób, iż nie będą naruszane prawa własności intelektualnej osób trzecich, bądź 
to dokona wymiany Towaru na wolny od Wad. W przypadku, gdy spełnienie świadczeń 

wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe lub jest znacznie utrudnione, 

Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy albo do obniżenia ceny Towaru. 

46. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę wyrządzoną Kupującemu z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej osób trzecich jest ograniczona zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 

51-53 Warunków Ogólnych. 

47. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób 

trzecich wyłącznie wówczas, gdy Kupujący niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę na piśmie o 

wszelkich potencjalnych bądź podniesionych już przeciwko niemu przez osoby trzecie 

roszczeniach oraz grożących bądź wszczętych postępowaniach z tytułu naruszenia praw 

własności intelektualnej, nie dokona uznania roszczeń osoby trzeciej, a także umożliwi 

Sprzedawcy uczestniczenie w negocjacjach w celu zawarcia ugody oraz przystąpienie do 

toczącego się postępowania. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu 

naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, jeśli: 
a) naruszenie powstanie w wyniku zastosowania się przez Sprzedawcę do projektu lub 

instrukcji Kupującego, 

b) Towary zostały zmodyfikowane przez Kupującego lub osobę trzecią bez uprzedniej 

pisemnej zgody wydanej przez Sprzedawcę, 

48. Kupujący zapewnia, że wszelkie projekty lub instrukcje przekazane przez niego nie 

spowodują naruszenia przez Sprzedawcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej przy 

wykonywaniu zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy, i że zwolni Sprzedawcę z 

obowiązku świadczenia w zakresie wszelkich uzasadnionych kosztów i odszkodowania, 

które mogą obciążyć Sprzedawcę wskutek jakiegokolwiek naruszenia tego zapewnienia. 

49. Do naruszenia praw własności intelektualnej oraz do innych wad prawnych stosuje się 

odpowiednio, w zakresie nie uregulowanym w OWU powyżej, postanowienia pkt 32-39 

Ogólnych Warunków. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest zgodnie z zasadami 

wskazanymi w Ogólnych Warunkach. 

Montaż i demontaż akumulatorów 

50. W przypadku, gdy Sprzedawca zobowiązany jest zgodnie z treścią zawartej Umowy do 

wykonania na rzecz Kupującego określonych Usług, w tym w szczególności do dokonania 

napełnienia, montażu, uruchomienia oraz demontażu akumulatorów, Strony obowiązują 

zasady wskazane w OWU poniżej. 

51. Wynagrodzenie należne Sprzedawcy za Usługi ma postać ustalonego w Umowie 

wynagrodzenia ryczałtowego albo wynagrodzenia obliczanego według stawki godzinowej; 

w przypadku braku określenia takiego wynagrodzenia, obowiązują stawki wskazane w 

aktualnym cenniku Sprzedawcy. 

52. Wynagrodzenie ustalone w sposób wskazany powyżej obowiązuje jedynie w przypadku, 

gdy Sprzedawca będzie miał niezakłócony dostęp do miejsca świadczenia Usług oraz 

zapewnioną współpracę ze strony Kupującego i osób trzecich. W szczególności, w 

przypadku przedłużania się z przyczyn leżących po stronie Kupującego bądź osób trzecich 

czasu wykonania Usług, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy wszelkich 

związanych z tym kosztów, w tym w szczególności kosztów podróży, zakwaterowania i in. 

kosztów, które obciążyły Sprzedawcę ze względu na ww. okoliczności. 

53. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest do 

poinformowania Sprzedawcy o wszelkich okolicznościach mających znaczenie dla 

świadczonych Usług. 

Odpowiedzialność Sprzedawcy 

54. Sprzedawca odpowiada z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy 

jedynie zasadach wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach, z wyłączeniem dalej 

idących roszczeń Kupującego. 

55. Sprzedawca odpowiada za szkody inne niż szkody powstałe w Towarze jedynie w 

przypadku: 

a) winy umyślnej, 

b) rażącego niedbalstwa osób wchodzących w skład organów Sprzedawcy lub personelu 

kierowniczego Sprzedawcy, 

c) śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, o ile taka odpowiedzialność wynika z 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

d) wad, które podstępnie zataił bądź złożył zapewnienie o ich nieistnieniu, 

e) zachodzenia przesłanek odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, 

z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków 

umownych Sprzedawca odpowiada również w przypadku rażącego niedbalstwa personelu 

innego niż kierowniczy oraz w razie lekkiego niedbalstwa - w tym ostatnim przypadku 

jednak z ograniczeniem do szkód typowych, możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia 

umowy. 

56. Ciężar dowodu, iż wada powstała przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia rzeczy lub wynikła z przyczyn tkwiących już uprzednio w rzeczy 

sprzedanej, spoczywa na Kupującym. 

Postanowienia końcowe 

57. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, 

dokumentów oraz materiałów, które powzięły o sobie nawzajem w związku z zawarciem i 

wykonywaniem Umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę. 

58. Dane Kupującego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz 

jego przedstawicieli Kupującego przekazane Sprzedawcy w ramach procesu ofertowania, 

potwierdzania zamówienia oraz wykonania umowy zostaną zapisane i przetworzone  w 

ramach obowiązujących strony stosunków handlowych, zgodnie z przepisami prawa. 

59. Administratorem danych osobowych jest Hoppecke Baterie Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Ziernikach przy ulicy Składowej 13. Ochrona danych od-bywa się zgodnie z wymogami 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na 

zabezpieczonych serwerach. 

60. Sprzedawca jest administratorem danych swoich kontrahentów. Oznacza to, że przetwarza 

dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, PESEL, NIP, adres IP. 

61. Dane osobowe, o których mowa wyżej przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Klauzulą Informacyjną RODO i i w 

zakresie oraz celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź 
jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także w zakresie i celu niezbędnym do 

wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a 

przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

62. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, sprostowania ich, 

prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

63. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Sprzedawcy jest możliwy 

drogą elektroniczną pod adresem e-mail: od@hoppecke.pl.  

64. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe do czasu rozwiązania lub zakończenia 

umowy. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do przetwarzania danych po 

rozwiązaniu Umowy tylko w celu i w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych 

roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa 

międzynarodowego obligują Sprzedawcę do retencji danych (okres od zakończenia umowy 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z tą umową) 

65. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego oraz innych jego danych 

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom 

ścigania). 

66. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia 

prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

67. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym 

na podstawie właściwych przepisów prawa. 

68. Sprzedawca podjął wszelkie kroki mające na celu minimalizację skutków ewentualnego 

naruszenia bezpieczeństwa danych. 

69.  

70. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Sprzedawcę albo 

podmiot przetwarzający, z którym Sprzedawca ściśle współpracuje. 

71. Kupujący oświadcza, iż nabycie przez niego, korzystanie oraz ewentualne dalsze zbycie 

Towaru są zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami - w tym przepisami Stanów 

Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz państw siedziby Sprzedawcy i Kupującego lub 

państw, z którego dostarczane są Towary - w zakresie kontroli eksportu, importu oraz 

sankcjami, regulacjami, nakazami i wymogami w tym zakresie. Kupujący gwarantuje, iż w 

żadnym razie nie będzie używać, zbywać, wydawać, eksportować lub reeksportować 
Towarów z naruszeniem tychże przepisów, regulacji, nakazów lub wymogów. 

72. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z 

niniejszych Warunków Ogólnych lub Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej 

zgody Sprzedawcy. 

73. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie 

wyłącznie obowiązujące przepis prawa polskiego. W szczególności Strony wyłączają 

stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 roku 

o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

74. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków okazałoby 

się sprzeczne z obowiązującym prawem, albo uznane zostało za nieważne lub 

bezskuteczne na mocy orzeczenia sądu lub innego właściwego organu, nie będzie to miało 

wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W przypadku takim Strony 

zobowiązują się prowadzić negocjacje w celu zmiany tego postanowienia w sposób jak 

najpełniej zachowujący uprzednie intencje Stron. 

75. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem Umowy bądź na tle postanowień 

niniejszych Warunków Ogólnych, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Sprzedawcy. 

[Stan na dzień 30-08-2018]  
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