KWP Poland Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 213A, 59-220 Legnica
NIP: 691-253-38-87
biuro@kwp.com.pl
Tel. 530 000 286
Bank Santander: 98 1090 2066 0000 0001 3592 5102
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY „KWP Poland Sp. z o.o.”
uzgodnione i przyjęte dnia: _________________________ (data), przez:
KWP Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Wrocławskiej 213A, dla
której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzi akta rejestrowe po numerem, KRS 0000715860, NIP 6912533887, REGON 369348651, reprezentowaną przez
Grzegorza Dragana – Prezesa Zarządu, e-mail: biuro@kwp.com.pl,
zwaną dalej również Sprzedającym lub „KWP Poland”
oraz
Firma, adres NIP/ KRS:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________________
reprezentowaną przez:
________________________________________________________________________________________________
imię, nazwisko, pełniona funkcja
zwanym dalej również Kupującym; zwanymi dalej również Stroną lub łącznie Stronami.
I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży maszyn
przez Sprzedającego.
2. Sprzedający prowadzi sprzedaż maszyn różnych producentów, zarówno nowych jak i używanych. Sprzedający nie
jest producentem maszyn.
3. Sprzedający prowadzi także sprzedaż części do maszyn, jak również oferuje usługi serwisowe, które również mogą
być przedmiotem indywidualnie uzgadnianych umów zawieranych z Kupującym. W przypadku zawarcia umów
sprzedaży części do maszyn lub serwisu maszyn, zapisy niniejszego OWS stosuje się odpowiednio.
4. OWS są dostępne dla Kupującego w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej pod adresem
www.magni-kwp.com oraz dostarczane są Kupującemu wraz z Zamówieniem przed zawarciem Umowy.
5. Szczegółowe dane dotyczące Umowy określone zostaną każdorazowo w dokumencie Zamówienia.
6. Zmiana postanowień niniejszego OWS wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Odmienne ustalenia między Stronami, zawarte w formie pisemnej, mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszego
OWS w zakresie niedającym się pogodzić.
8. Wyłączone jest stosowanie innych wzorców umownych – w szczególności ogólnych warunków umów, warunków
sprzedaży, regulaminów, stosowanych przez Kupującego.
9. Kupujący oświadcza, że dokonuje zakupu bezpośrednio w związku z prowadzoną przez niego/ reprezentowany
przez niego podmiot działalnością gospodarczą oraz posiada on dla niego/ tego podmiotu, charakter zawodowy
wynikający z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w szczególności niezależnie od treści informacji
udostępnionych w rejestrach przedsiębiorców lub na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
10. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego OWS, w pełni je akceptuje, co potwierdza podpisem pod
OWS.
1.
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11. W przypadku gdy Przedmiot Zamówienia podlega gwarancji producenta zgodnie z rozdziałem VI. poniżej, tj. w
przypadku potwierdzenia tego faktu w Zamówieniu, Kupujący oświadcza, że otrzymał ogólne warunki gwarancji
przed zawarciem Umowy.
12. Kupujący oświadcza, że posiada wystarczającego środki własne na zakup Przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem
ust. 13 poniżej.
13. W przypadku finansowania Przedmiotu zamówienia ze środków zewnętrznych (w szczególności leasing, kredyt,
pożyczka), Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedającego przed zawarciem Umowy.
II.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym OWS określenia oznaczają:
a) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca
przedsiębiorcą, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest kontrahentem Sprzedającego i
dokonuje zakupu Przedmiotu Zamówienia,
b) Przedmiot Zamówienia – oznacza maszynę lub maszyny sprzedawane przez Sprzedającego i będące przedmiotem
Umowy zawieranej z Kupującym, posiadające określoną specyfikację oraz cenę,
c) Protokół Odbioru – dokument potwierdzający odbiór lub wydanie Przedmiotu Zamówienia Kupującemu oraz
opisujący stan techniczny Przedmiotu Zamówienia w momencie jego odbierania lub wydania,
d) Sprzedający – KWP Poland sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Wrocławskiej 213A, KRS 0000715860,
NIP 6912533887,
e) Umowa – stanowi podpisane przez Kupującego OWS oraz dokument Zamówienia, następnie potwierdzony przez
Sprzedającego,
f)
Zamówienie/ dokument Zamówienia – oznacza dokument zawierający sprecyzowaną ofertę względem
konkretnego Kupującego.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

1.

III. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY
Wszelkie informacje umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, w katalogach, ulotkach lub w innych
materiałach o charakterze marketingowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Materiały określone w ust. 1 powyżej mają jedynie charakter poglądowy. Cena określona w materiałach
marketingowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, może różnić się od rzeczywistej ceny Przedmiotu
Zamówienia. Również poszczególne parametry czy wygląd danego Przedmiotu Umowy różnić się może od danych
publikowanych w tych materiałach.
Przedmiot Zamówienia jest każdorazowo określany w dokumencie Zamówienia. Dokument Zamówienia stanowi
zaproszenie do negocjacji, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Zamówienie o treści przygotowanej przez Sprzedającego może zostać złożone pisemnie w siedzibie Sprzedającego
lub za pomocą poczty elektronicznej.
Umowę uważa się za zawartą, w momencie, gdy po otrzymaniu od Kupującego podpisanego Zamówienia o treści
przygotowanej przez Sprzedającego (w oryginale lub skanu drogą mailową) Sprzedający potwierdzi przyjęcie
Zamówienia do realizacji lub też w momencie wydania Przedmiotu Umowy, jeśli jego cena została uregulowana.
Potwierdzenie nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu skanów podpisanych dokumentów za pomocą
wiadomości e-mail.
Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak odpowiedzi w określonym w ust. 5 powyżej
terminie, nie oznacza jego milczącego przyjęcia.
IV. CENA I PŁATNOŚĆ
Cena Przedmiotu Zamówienia jest każdorazowo określana w dokumencie Zamówienia w kwocie netto. Cena nie
uwzględnia opłat celnych oraz innych możliwych opłaty, które mogą powstać na skutek zawarcia Umowy.
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Na cenę składają się przede wszystkim cena Przedmiotu Zamówienia, koszt dostawy Przedmiotu Zamówienia oraz
inne ewentualne, dodatkowe koszty uwzględnione i wyszczególnione w Zamówieniu.
Dopiero uiszczenie całej kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT powoduje przystąpienie Sprzedającego do
dalszego procedowania Umowy – przygotowania Przedmiotu Zamówienia do dostarczenia Kupującemu lub
zamówienie go u producenta.
Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, Sprzedający wystawi fakturę VAT
zgodnie z treścią Zamówienia.
W razie określenia na Zamówieniu ceny w walucie obcej, przeliczona ona zostanie na potrzeby wystawienia faktury
VAT przy zastosowaniu średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym
poprzedzającym dzień, wysłania przez Kupującego podpisanego Zamówienia. Sprzedający, na wyraźne życzenie
Kupującego, może, acz nie jest do tego zobowiązany, wystawić fakturę VAT w walucie obcej.
Płatność następuje w terminie wskazanym na fakturze VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany.
Dniem płatności jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.
Zadatek ustalony w Zamówieniu płatny będzie w terminie 7 dni od daty przesłania przez Kupującego podpisanego
Zamówienia. W przypadku braku uiszczenia zadatku w terminie, Umowę uważa się za niezawartą, nawet, jeśli
Sprzedający potwierdził Zamówienie do realizacji. W razie niewykonania Umowy przez Sprzedającego zadatek
będzie miał to znaczenie, iż podlegać będzie zwrotowi w wysokości w jakiej został uiszczony.
Zapłata ceny sprzedaży nie może być dokonana poprzez dokonanie potrącenia przez Kupującego bez wyraźnej,
pisemnej zgody Sprzedającego.
V. WARUNKI UMOWY ORAZ TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
Dostawa Przedmiotu Zamówienia realizowana jest w terminach szczegółowo określonych w Zamówieniu.
Termin dostawy Przedmiotu Zamówienia może ulec zmianie w wyniku okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności, a których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania Umowy. W takim wypadku
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Przedmiot Zamówienia w najkrótszym możliwym czasie.
Opóźnienie wynikłe z tego tytułu nie daje podstawy do odstąpienia od Umowy czy odpowiedzialności
odszkodowawczej Sprzedającego.
W razie ustalenia, iż odbiór Przedmiotu Zamówienia nastąpi w siedzibie Sprzedającego, nastąpi on w godzinach
pracy Sprzedającego, chyba, że co innego zostało ustalone między Stronami.
Odbiór / wydanie Przedmiotu Zamówienia nastąpić może jedynie uprawnionej osobie wskazanej w Zamówieniu,
po uprzednim jej wylegitymowaniu. Możliwy jest odbiór lub wydanie Przedmiotu Zamówienia przez inną osobę
upoważnioną przez Kupującego, jednakże upoważnienie winno zostać udzielone w formie pisemnej i wcześniej
zgłoszone Sprzedającemu – za pomocą wiadomości e-mail wraz z podaniem danych tejże osoby. W takim wypadku
Sprzedający zachowuje prawo do wylegitymowania osoby upoważnionej.
Odbiór / wydanie Przedmiotu Zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu, na rachunku bankowym
Sprzedającego, całej ceny określonej na fakturze VAT dotyczącej konkretnego Zamówienia.
Sprzedający nie realizuje Umowy częściowo. W przypadku wyszczególnienia na fakturze VAT kilku Przedmiotów
Zamówienia, Sprzedający przystąpi do realizacji Umowy dopiero po zaksięgowaniu na odpowiednim rachunku
bankowym całej kwoty wskazanej na fakturze VAT obejmującej wszystkie Przedmioty Zamówienia, chyba, że
Strony indywidualnie postanowią inaczej.
W przypadku finansowania zakupu Przedmiotu Zamówienia ze środków zewnętrznych, Kupujący po uiszczeniu
zadatku, zobowiązany jest również do przedstawienia Sprzedającemu, w terminie 30 dni, potwierdzenia
otrzymania pozytywnej decyzji dotyczącej finansowania Przedmiotu Zamówienia, pod rygorem uznania, iż
Kupujący od Umowy odstąpił. W takim wypadku, Sprzedający przystąpi do dalszego procedowania Umowy po
zawarciu przez Kupującego umowy z podmiotem finansującym zakup Przedmiotu Zamówienia i przekazaniu tej
umowy Sprzedającemu.
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Kupujący zobowiązany jest dokonać weryfikacji stanu technicznego Przedmiotu Zamówienia w momencie jego
odbioru lub wydania. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego Przedmiotu Zamówienia Kupujący
zobowiązany jest zgłosić do Protokołu Odbioru.
Odbiór lub wydanie Przedmiotu Zamówienia następuje po sporządzeniu i podpisaniu Protokołu Odbioru
Przedmiotu Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący odmawia podpisania Protokołu Odbioru, Sprzedający
jednostronnie podpisze Protokół Odbioru z adnotacją o odmowie podpisu przez Kupującego, a Protokół Odbioru
uważa się za przyjęty przez Kupującego bez zastrzeżeń.
Strony przyjmują domniemanie, iż stan techniczny Przedmiotu Zamówienia określony w Protokole Odbioru jest
opisany w sposób wyczerpujący i zgodny z rzeczywistością.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Zamówienia przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go Kupującemu
z zastrzeżeniem ust. 12 i 13 poniżej.
Nieodebranie Przedmiotu Zamówienia w dacie ustalonej między Stronami, powoduje przejście ryzyka z tytułu
utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Zamówienia na Kupującego począwszy od pierwszej godziny następującej po
godzinie, w której Przedmiot Zamówienia miał zostać odebrany przez Kupującego.
W przypadku, gdy Sprzedający dostarczy Przedmiot Zamówienia, a w czasie i miejscu określonych w dokumencie
Zamówienia lub ustalonym indywidualnie przez Strony, nie będzie Kupującego lub osoby prawidłowo przez niego
upoważnionej do odbioru Przedmiotu Zamówienia lub nie dojdzie do obioru z innych przyczyn leżących po stronie
Kupującego, Sprzedający odwiezie Przedmiot Zamówienia do swojej siedziby i doliczy karę umowną opisaną w
rozdziale VII. ust. 2. W takim wypadku, ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Zamówienia przechodzi na
Kupującego w momencie wyjazdu kierowcy z miejsca dostawy po upływie godziny dostawy wskazanej w
Zamówieniu.
Sprzedający nie jest producentem Przedmiotu Zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedający nie posiada na stanie
Przedmiotu zamówienia, po zaksięgowaniu płatności za konkretną fakturę VAT zgodnie z ust. 5 i 6 powyżej,
Sprzedający zleca producentowi dostarczenie Przedmiotu zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne szkody Kupującego powstałe w przypadku opóźnienia w dostarczeniu mu zamówionego Przedmiotu
Zamówienia przez producenta Przedmiotu Zamówienia. Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o
możliwym opóźnieniu w dostarczenia Przedmiotu zamówienia przez producenta, poinformuje o tym fakcie
Kupującego. Takie opóźnienie, nie przekraczające miesiąca, nie uprawnia Kupującego do odstąpienia czy
wypowiedzenia umowy, do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych czy zwrotu zadatku.
VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA
Sprzedający nie udziela gwarancji. Gwarancja może być udzielona przez producenta Przedmiotu Zamówienia. W
takim wypadku dokument gwarancji jest przekazywany Kupującemu w momencie wydania lub odbioru Przedmiotu
Zamówienia. Roszczenia z gwarancji mogą być zgłaszane bezpośrednio do Kupującego działającego jako pośrednik
gwaranta.
Kupujący powinien korzystać z maszyn stanowiących Przedmiot Zamówienia z należytą starannością, zgodnie z ich
zwykłym przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi, a ich obsługa powinna być prowadzona przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z Przedmiotu
Zamówienia z naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzedzającym.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie Przedmiotu Zamówienia, będące efektem
prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Zamówienia zostaje
wyłączona. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Przedmiotu Zamówienia możliwa do
wyłączenia lub ograniczenia (w tym odpowiedzialność deliktowa w rozumieniu art. 415 Kodeksu cywilnego),
podlega wyłączeniu lub ograniczeniu najdalej idącemu.
Kupujący nabywający Przedmiot Zamówienia z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego w postaci leasingu
niniejszym jako korzystający, w rozumieniu art. 709(1) Kodeksu cywilnego zrzeka się uprawnień z tytułu
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odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Zamówienia (rękojmia) oraz ewentualnych
roszczeń przysługujących mu względem Sprzedawcy z tego tytułu.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

VII. KARY UMOWNE
W przypadku braku uregulowania ceny lub zadatku, w terminie wskazanym na fakturze VAT lub w OWS,
Sprzedający wstrzyma się z realizacją Umowy i uprawniony będzie do naliczenia odsetek umownych w wysokości
odsetek maksymalnych, za każdy dzień opóźnienia w płatności. Jednocześnie termin dostawy Przedmiotu
Zamówienia ulec może przedłużeniu o czas opóźnienia w płatności.
Nieodebranie Przedmiotu Zamówienia w dacie ustalonej między Stronami, z powodu okoliczności leżących po
stronie Kupującego, spowoduje naliczenie opłaty za przechowanie Przedmiotu Zamówienia przez Sprzedającego w
kwocie 50 zł za każdy dzień.
W przypadku określonym w rozdziale V. ust. 13 OWS, Sprzedający naliczy Kupującemu karę umowną w wysokości
podwójnego kosztu transportu określonego w dokumencie Zamówienia oraz opłatę za przechowanie opisaną w
ust. 2 powyżej.
VIII. WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Sprzedający może wypowiedzieć Umowę w przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny określonej na
fakturze VAT co najmniej 7 dni - w takim wypadku zadatek wpłacony przez Kupującego przepada. Do skutecznego
wypowiedzenia Umowy wystarczy złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, skierowanego na adres e-mail
Kupującego.
Sprzedający może odstąpić od Umowy z winy Kupującego, w przypadku, gdy Kupujący nie poinformował
Sprzedającego, że Przedmiot Zamówienia finansowany jest ze środków zewnętrznych i tym naraził Sprzedającego
na potencjalne straty - w takim wypadku zadatek wpłacony przez Kupującego przepada.
Sprzedający ma również prawo odstąpienia od Umowy z winy Kupującego, w przypadku, gdy, po wpłacie zadatku
zgodnie z rozdziałem IV. ust. 8 powyżej, nie przedłoży on w terminie 30 dni pozytywnej decyzji, o której mowa w
rozdziale V. ust. 7 powyżej lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji nie zawrze z finansującym
odpowiedniej umowy pozwalającej na zakup Przedmiotu Zamówienia. W takim wypadku zadatek wpłacony przez
Kupującego przepada.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedający.
2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Kupującego takie jak:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
c) firmę i nazwę,
d) adres siedziby firmy / miejsca prowadzenia działalności / wykonywania prac
e) numer NIP/REGON/KRS,
f) numer rachunku bankowego,
g) dane dotyczące historii współpracy (składane zamówienia i zapytania, zawarte umowy, przebieg świadczonych
usług, płatności, itp.),
w celu:
i. przygotowania oferty produktowej oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia;
ii. obsługi zamówienia, tj. w szczególności, w celu prawidłowego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji,
kontaktu telefonicznego jak i mailowego, wystawienia faktury, przechowywania ofert, tworzenia rejestrów i
ewidencji, udzielenia rabatów, w celu marketingowym, monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług,
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statystycznym, rozwojowym, dowodowym, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, informowania o zmianach
Umowy, OWW oraz innych dokumentów itp.;
iii. wypełnienia obowiązku prawnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia;
iv. w zakresie określonym w treści zgody udzielonej Administratorowi, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia.
3. Dane osobowe, w razie wyrażenia odrębnej zgody, będą przetwarzane również w celu przesyłania informacji
handlowych i marketingowych, w tym newsletteru, dotyczących oferowanych produktów i usług, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (w tym poczty e-mail), wiadomości SMS, MMS, oraz przez kontakt telefoniczny
lub listowny.
4. Dane Kupującego Administrator przechowuje i przetwarza tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do celu dla
jakiego zostały uzyskane. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest:
a) zgoda – to okres ten trwa do momentu cofnięcia zgody lub jej dezaktualizacji;
b) konieczność realizacji umowy – to okres ten trwa, dopóki wiązać będzie zawarta umowa;
c) obowiązek prawny – dopóki nie zakończy się okres wymagany przepisami;
d) realizacja prawnie uzasadnionego interesu – do momentu aż interes ten nie ustanie.
Bez względu na powyższe, przechowywanie danych, w zakresie, w którym pozwalają na to przepisy, kończy się w
momencie, gdy Kupujący tego zażąda.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Kupującemu prawo dostępu/ sprostowania/
uzupełnienia/ usunięcia/ ograniczenia przetwarzanych danych osobowych. Kupujący ma prawo do otrzymania
danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, żądania przesłania danych innemu
administratorowi. Kupujący może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego, jak również wnieść sprzeciw do przetwarzania jakichkolwiek danych
związanych ze szczególną sytuacją Kupujący. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest
zgoda – może być ona cofnięta w każdym czasie.
6. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
7. Odbiorcami danych będą wyłączenie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
odrębnych umów zawartych między Administratorem a tymi podmiotami i jedynie w celu ściśle określonym w takich
umowach. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

1.

2.
3.
4.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za adres e-mail Kupującego właściwy do dokonywania doręczeń zgodnie z OWS uważany będzie adres podany przez
Kupującego, używany przez niego lub rozpowszechniany w sieci Internet przez Kupującego. Oświadczenia składane
przez Sprzedającego uważa się za złożone w momencie ich przesłania na wyżej określony adres e-mail Kupującego.
Jeżeli jedno lub więcej postanowień Zamówienia lub OWS będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie
wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
Sprzedający może powoływać się na fakt współpracy z Kupującym w materiałach reklamowych, promocyjnych, etc.
Wszelkie spory powstałe w toku współpracy Stron będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Sprzedającego.
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