Ogólne Warunki Umów
zawieranych przez Weber Polska sp. z o.o. w Goleniowie zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000198312
§ 1.
Postanowienia ogólne
Ogólne Warunki Umów, zwanej dalej Warunkami, stosuje się wobec wszystkich umów, w ramach których Weber Polska sp. z o.o., zwana dalej Spółką lub Wykonawcą, realizuje
zamówienia na rzecz Klientów (zwanych takŜe Zamawiającymi) poprzez świadczenie usług lub dostawę produktów. Wzorce umów Klientów odbiegające od Warunków nie są
wiąŜące dla Spółki.
§ 2.
Oferty i ceny
Zamówienia wiąŜą Spółkę dopiero po ich potwierdzeniu na piśmie przez Spółkę w formie potwierdzenia zamówienia albo umowy wraz z potwierdzeniem technicznym zamówienia.
Ceny Spółki są to ceny bez kosztów transportu, opakowania, załadunku, oclenia i ubezpieczenia transportowego. Ponadto do cen Spółki naleŜy doliczyć podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
§ 3.
Termin dostawy
Spółka dotrzymuje przyrzeczonych terminów dostawy za wyjątkiem wystąpienia zdarzeń wynikających z siły wyŜszej. Zdarzenia wynikające z wystąpienia siły wyŜszej zwalniają
Spółkę z obowiązku dostawy co najmniej na okres wystąpienia utrudnienia wynikającego z siły wyŜszej.
§ 4.
Wysyłka produktu
Wysyłka realizowana jest na koszt Klienta. Ryzyko przypadkowego zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta w chwili wydania Klientowi produktu
oraz w przypadku wydania produktu osobie trzeciej, która będzie wykonywała jego transport na zlecenie Klienta. W przypadku gdy Klient opóźnia się z odbiorem produktu
przyjmuje się, Ŝe produkt został przekazany Klientowi z chwilą, z którą odbiór miał nastąpić. Klient zobowiązany jest w takim przypadku do zwrócenia Spółce kosztów
magazynowania produktu.
§ 5.
Warunki płatności
Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Klienta przedpłaty w wysokości 30% brutto wartości zamówienia i zabezpieczenie płatności pozostałych 70% brutto wartości
zamówienia w szczególności poprzez udzielenie Spółce gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zaakceptowanej przez Spółkę. Ustala się termin płatności na 21 dni od daty
wystawienia faktury. W przypadku opóźnienia z płatnością Klient zobowiązany jest do zapłaty Spółce odsetek za opóźnienie w podwójnej wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie.
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§ 6.
Materiał i eksploatacja
W przypadku materiałów, których zachowanie podczas eksploatacji nie jest w pełni zbadane, Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prawidłową ich obróbkę. Jeśli
rodzaj materiału zostanie określony przez Klienta, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdatność materiału do konkretnego zastosowania, chyba Ŝe zdatność materiału do
konkretnego zastosowania została przez Spółkę wyraźnie potwierdzona na piśmie.
Klient zobowiązany jest podczas eksploatacji produktu do konsultowania ze Spółką dopuszczalności wprowadzania zmian w produkcie oraz w sposobie eksploatacji produktu, a
w szczególności zmian polegających na sposobie zagospodarowania przestrzeni w bezpośrednim otoczeniu produktu (np. zabudowanie produktu trwałe lub tymczasowe). Brak
konsultacji moŜe spowodować utratę przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji.
§ 7.
ZastrzeŜenie własności rzeczy sprzedanej
Spółka zastrzega sobie własność produktu do chwili uregulowania przez Klienta wszelkich naleŜności wobec Spółki wynikających ze stosunków handlowych łączących Klienta
ze Spółką, a w szczególności do chwili uregulowania przez Klienta naleŜności związanych z realizacją zamówienia na produkt (klauzula salda).
Na wypadek zbycia przez Klienta produktu (takŜe w przypadku przetworzenia lub obróbki produktu), pomimo braku zapłaty Spółce za produkt w całości, Klient przelewa
niniejszym na Spółkę juŜ w tym momencie wszystkie wierzytelności przyszłe, które będę przysługiwać Klientowi od osób trzecich z tytułu zbycia produktu, ale jedynie do
wysokości kwoty pozostałej do zapłaty przez Klienta na rzecz Spółki. Spółka jest uprawniona do przyjęcia przelewu wedle swego uznania poprzez złoŜenie Klientowi
oświadczenia o przyjęciu przelewu. Po złoŜeniu przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu przelewu Klient jest nadal upowaŜniony do egzekwowania wierzytelności wobec osób
trzecich. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do egzekwowania wierzytelności wobec osób trzecich we własnym zakresie – jedynie do wysokości kwoty pozostałej do zapłaty
przez Klienta na rzecz Spółki – jeŜeli Klient będzie opóźniał się z wpłatą na rzecz Spółki (klauzula cesji z góry).
JeŜeli produkt zostanie poddany przez Klienta obróbce lub przetwarzaniu, w szczególności z przedmiotami nie naleŜącymi do Spółki, wówczas Spółka nabywa prawo
współwłasności do rzeczy powstałej wskutek obróbki lub przetwarzania produktu w stosunku wartości dostarczonego przez Spółkę produktu do wartości innych przedmiotów
przetwarzanych lub obrabianych z produktem. PowyŜsze obowiązuje takŜe w sytuacji, gdy produkt zostanie połączony z przedmiotami nie naleŜącymi do Spółki (klauzula w
sprawie dokonywania obróbki).

§ 8.
Ochrona praw osób trzecich
Jeśli Spółka zobowiązana będzie w ramach realizacji zamówienia do wykonania produktów zgodnie z rysunkami, modelami, wzorami lub innymi wskazówkami przekazanymi
Spółce przez Klienta w jakiejkolwiek formie, Klient gwarantuje, Ŝe wykonanie jak równieŜ dostarczenie tych produktów nie naruszy praw ochronnych osób trzecich. Za wszelkie
szkody wynikające z naruszenia ewentualnych praw ochronnych osób trzecich odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient. W przypadku pociągnięcia Spółki do odpowiedzialności z
tytułu naruszenia praw ochronnych osób trzecich, Klient zobowiązany będzie do wyrównania Spółce wszelkich związanych z powyŜszym szkód.
§ 9.
Materiały marketingowe
Klient wyraŜa zgodę na wykorzystanie przez Spółkę, wyłącznie w materiałach marketingowych Spółki, nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, oznaczenia siedziby, określenie
branŜy, w której Klient prowadzi działalność, logo Klienta, a takŜe danych adresowych dotyczących lokalizacji, w których zrealizowane zostaną przez Spółkę zamówienia na rzecz
Klienta wraz z wizualizacją obiektów wykonanych przez Spółkę w ramach realizacji tych zamówień.
§ 10.
Zachowanie poufności
Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Spółki uzyskanych przy okazji realizowania umowy ze Spółką chyba, Ŝe uzyska od Spółki
pisemną zgodę na przekazane informacji osobom trzecim. Uzyskane na temat Spółki informacje Klient zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie do celów wynikających z
realizacji umowy ze Spółką. Treść umowy łączącej Klienta ze Spółką stanowi tajemnicę handlową i bez zgody Spółki, o której mowa wyŜej, nie moŜe być ujawniona.
§ 11.
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dokonanych pomiędzy Klientem a Spółką w formie pisemnej uzgodnień wymagają pod rygorem niewaŜności równieŜ zachowania formy pisemnej.
Klient nie moŜe bez zgody Spółki, wyraŜonej pod rygorem niewaŜności na piśmie, przenosić na osobę trzecią wierzytelności przysługujących Klientowi wobec Spółki. W sprawach
nie uregulowanych w pomiędzy Klientem a Spółką zastosowanie mają przepisy polskiego prawa materialnego i procesowego. Spory pomiędzy Klientem a Spółką rozstrzygane będą
przez sąd powszechny w Szczecinie.
Niniejsze Ogólne Warunki Umów obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.

