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KROSGLASS S.A. z siedzibą w Krośnie (ul Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno)
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod
pozycją 0000237389, NIP 6842222371, sprzedaje przedsiębiorcom
(Kupujący) produkowane przez siebie wyroby na zasadach określonych
w aktualnych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS) oraz po cenach
określonych w aktualnym Cenniku KROSGLASS S.A. (Cennik) lub
uzgodnionych indywidualnie z Kupującym, które to OWS, są dostępne
na stronie internetowej www.krosglass.com.pl. Jakiekolwiek warunki
umowy Kupującego, tak ogólne jak i szczegółowe nie wiążą
KROSGLASS S.A., chyba że KROSLGASS S.A. wyrazi na piśmie zgodę na
ich stosowanie.
Ogólne Warunki Sprzedaży nie znajdują zastosowania do:
a) Kupujących, którzy zawarli z KROSGLASS S.A. umowy zawarte w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa
stanowi inaczej
b) konsumentów.
KROSGLASS S.A. może w każdym czasie dokonać zmian OWS oraz
Cennika. Zmiany OWS i Cennika nie znajdują zastosowania do
zamówień złożonych przez Kupującego przed wprowadzeniem zmian,
chyba że Kupujący i KROSGLASS S.A.. postanowią inaczej. Kupujący
przed złożeniem zamówienia ma obowiązek uzyskać od KROSGLASS
S.A. aktualne OWS oraz Cennik.
Kupujący składając zamówienie na wyroby wymienione w aktualnym
Cenniku, akceptuje OWS oraz Cennik.
Kupujący składa zamówienie faksem, poprzez e-mail lub pisemnie.
Zamówienie dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez
Sprzedającego w terminie siedmiu dni roboczych w formie
przewidzianej dla składania zamówienia. Brak potwierdzenia
zamówienia oznacza odmowę realizacji zamówienia.
Zamówienie dla swej ważności musi zawierać:
a) nazwę i adres Kupującego wraz z numerem NIP, zgodne z KRS lub
CEIDG lub rejestrem właściwym dla kraju Kupującego.
b) imię i nazwisko osoby uprawnionej do złożenia zamówienia z
podpisem,
c) opis wyrobu z Cennika, a w przypadku wyrobów mających zostać
wykonanym przez KROSGLASS S.A. wg wzoru Kupującego szczegółową dokumentację technologiczną,
d) ilość wyrobu,
e) cenę wyrobu,
f) termin dostawy,
g) żądanie Kupującego do wystawienia przez Kupującego deklaracji
dostawcy co do pochodzenia towarów (wyrobów).
Dostawa zamówionych wyrobów następuje na zasadzie EXW Krosno,
chyba że KROSGLASS S.A. i Kupujący zgodnie postanowią inaczej. W
takim wypadku koszt i ryzyko dostawy ponosi Kupujący. Osoba
podpisująca WZ lub list przewozowy jest osobą upoważnioną przez
Kupującego do odbioru wyrobów.
Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że
KROSGLASS S.A. i Kupujący zgodnie postanowią inaczej. Płatność
następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Faktura zostanie wysłana listem poleconym na adres kupującego o ile
Kupujący przy składaniu zamówienia nie wskaże adresu e-mail celem
przesłania faktury.
Zamówienia nie spełniające wymogów określonych w ust. 6 nie będą
realizowane. KROSGLASS S.A. może wstrzymać realizację każdego
zamówienia (również potwierdzonego) do czasu uzupełnienia przez
Kupującego w terminie 3 dni roboczych braków zamówienia oraz może
zażądać od Kupującego przesłania w terminie trzech dni roboczych w
formie pisemnej podpisanych OWS oraz zamówienia przez osoby
uprawnione do reprezentowania Kupującego. Wstrzymanie realizacji
zamówienia z powyższych przyczyn nie powoduje powstania po
stronie Kupującego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych
względem KRSOGLASS S.A. W razie braku wykonania przez Kupującego
w/w obowiązków, KROSGLASS S.A. może odstąpić od zamówienia w
terminie 14 dni od dnia wezwania skierowanego do Kupującego, zaś
Kupującemu nie odszkodowawcze wobec KROSGLASS S.A.
W przypadku płatności z odroczonym terminem zapłaty KROSGLASS
S.A. może zażądać od Kupującego dodatkowych danych i dokumentów
oraz zabezpieczenia płatności, których przedłożenie i akceptacja przez
KROSGLASS S.A. będzie stanowić podstawę do realizacji zamówienia,
choćby zamówienie zostało wcześniej potwierdzone.
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W przypadku opóźnienia w odbiorze wyrobów Kupujący zapłaci
KROSGLASS S.A. karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia
za każdy dzień opóźnienia lecz nie więcej niż 20% wartości zamówienia
w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego dokumentu
księgowego. Jeżeli opóźnienie przekracza 14 dni KROSGLASS S.A.
niezależnie od możliwości żądania zapłaty kary umownej może
odstąpić od zamówienia w terminie do 6 miesięcy od dnia
umówionego terminu dostawy.
Kupujący zbada wyroby w chwili dostawy pod względem braków
ilościowych oraz wad jawnych, zaś ewentualne uwagi zamieści w
dokumencie WZ lub liście przewozowym oraz powiadomi KROSGLASS
S.A. o reklamacji najpóźniej do trzech dni od dnia dostawy.
Kupujący zbada wyroby w zakresie wad jawnych oraz braków
ilościowych nie widocznych w chwili dostawy w terminie 30 dni od
dnia dostawy, a w razie ich wykrycia może zgłosić reklamację na piśmie
w terminie trzech dni roboczych od dnia ich wykrycia. W przypadku
wad ukrytych termin zgłoszenia reklamacji wynosi trzy dni od dnia ich
wykrycia, lecz nie później niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
Po upływie terminów wskazanych w pkt 11 i 12 Kupujący traci
uprawnienie do składania reklamacji.
Sposób rozpatrzenia reklamacji przysługuje wyłącznie KROSGLASS S.A.,
które według swojego uznania może w terminie 60 dni od dnia uznania
reklamacji wymienić wadliwy towar na wolny od wad, usunąć wady
lub obniżyć cenę.
Za wady jakościowe uważa się niezgodności z zasadami jakościowymi
KROSGLASS S.A., przekazanymi w formacie PDF na żądanie Kupującego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
W przypadku sprzedaży przez KROSGLASS S.A. Kupującemu wyrobów II
gatunku lub pozagatunkowych (niepełnowartościowych, wadliwych),
Kupujący nie może sprzedawać takich wyrobów jako towar I
gatunkowy (pełnowartościowy, bez wad) w tym poprzez jego
przepakowanie, przetworzenie czy jakikolwiek zmodyfikowanie. W
stosunku do w/w wyrobów KROSGLASS S.A. i Kupujący wyłączają
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
W przypadku zaległości płatniczych Kupującego wobec KROSGLASS
S.A., KROSGLASS S.A. do czasu zapłaty zaległości może wstrzymać
realizację zamówień mimo ich wcześniejszych potwierdzeń i/lub
odmówić potwierdzania nowych zamówień i/lub zażądać 100%
przedpłaty na poczet realizacji zamówień niezrealizowanych i
przyszłych. Kupującemu z tego tytułu nie przysługuje od KROSGLASS
S.A. odszkodowanie z jakiegokolwiek tytułu.
Prawo własności sprzedanych wyrobów przechodzi na
Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny.
W przypadku wystąpienia wobec KROSGLASS S.A. przez osoby trzecie
z tytułu naruszenia praw autorskich i/lub praw własności
przemysłowej w wyniku wykonania przez KROSGLASS S.A. wyrobów
wg wzorów Kupującego, Kupujący zwolni KROSGLASS S.A. od wszelkich
roszczeń i odszkodowań osób trzecich oraz zwróci na żądanie
KROSGLASS S.A. wszelkie poniesione i zapłacone koszty, kary,
odszkodowania, zadośćuczynienia i grzywny.
Wszelkie spory między Kupującym a KROSGLASS S.A. rozstrzygać
będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby KROSGLASS
S.A..
Do realizacji zamówień oraz rozstrzygania sporów powstałych na ich
tle znajduje zastosowanie prawo Rzeczpospolitej Polskiej z
wyłączeniem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o
Umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w
Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r.

KROSGLASS SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Tysiąclecia 17, 38-400 Krosno, Polska, tel.: +48 13 432 85 03
e-mail: krosglass@krosglass.com.pl; www.krosglass.com.pl
NIP 684-22-22-371 REGON 370497790 KRS: 0000237389
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 23.500.000,- zł - całkowicie wpłacony.

