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WARUNKI OGÓLNE 

 

Warunki Ogólne regulują proces sprzedaży towarów i usług, realizowany przez podmiot 
Industra Sp. z o.o., zwany w dalszej części Sprzedawcą, na rzecz poszczególnych klientów, 
zwanych w dalszej części Nabywcami. 

 
 

§1 CENY 
 

1. Ceny towarów i usług mają charakter umowny, i określane są w drodze negocjacji Sprzedawcy 
i Nabywcy. Ceny mogą być ustalone w formie pisemnej (cennik), lecz nie jest to niezbędne dla 
uznania transakcji za przeprowadzoną prawidłowo. 

 
2. Podatek VAT od towarów i usług zostanie dodany do cen towarów i usług według 

obowiązujących stawek. 
 

3. Każda płatność Nabywcy za dostarczone towary i wykonane usługi jest bezwarunkowa, a 
Nabywca nie może jej pomniejszać, ani bilansować z innymi płatnościami, bez zgody 
Sprzedawcy. 
 
 

§2 WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Standardową formą płatności jest przelew dokonany przez Nabywcę na rzecz Sprzedawcy na 
podstawie faktury VAT pro-forma lub faktury VAT, bezpośrednio przed dostarczeniem towaru 
oraz bezpośrednio po wykonaniu usługi. Właściwym numerem rachunku bankowego jest 
jedynie ten wskazany na fakturze. 
 

2. W przypadku, gdy należna za towar płatność nie została zrealizowana, prawo własności 
towaru pozostaje w gestii Sprzedawcy do momentu uregulowania płatności w pełnym 
wymiarze. 

 
3. Sprzedawca, po uprzednim dokonaniu oceny ryzyka, może ustanowić termin płatności, po 

upływie którego regulowane będą płatności za towary i usługi. Sprzedawca zastrzega sobie 
pełną swobodę w ustalaniu wielkości kredytu kupieckiego, jak i terminu płatności oraz w 
zakresie ich późniejszej zmiany. 
 

4. W przypadku ustalenia odroczonego terminu płatności Sprzedawca poinformuje o tym fakcie 
Nabywcę pisemnie lub drogą elektroniczną.  
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§3 WYDANIE TOWARÓW ORAZ PRZENIESIENIE RYZYKA 

 
1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby realizować zamówienia Nabywców w możliwie 

najkrótszym czasie. W przypadku przyjęcia przez Nabywcę schematu dostaw „just-in-time”, 
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby realizować zamówienia zgodnie ze wskazaniami 
Nabywcy. 
 

2. Wydanie lub dostarczenie towarów oraz świadczenie usług jest uzależnione od bieżących 
możliwości i stanów magazynowych. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, nie jest on 
w stanie zrealizować zobowiązań wynikających z zamówienia Nabywcy, poinformuje on 
Nabywcę o tym bezzwłocznie.  
 

3. Wydanie towarów następuje w magazynie Sprzedawcy. W przypadku, gdy ustalono dostawę 
towarów do magazynu Nabywcy, w czasie transportu towarów z magazynu Sprzedawcy do 
magazynu Nabywcy wszelkie ryzyko związane z utratą towarów lub ich uszkodzeniem ponosi 
Sprzedawca. Od momentu dostarczenia towarów do magazynu Nabywcy ryzyko to przechodzi 
na niego. 
 

4. Dostawa towarów pod adres inny niż siedziba lub magazyn Nabywcy wymaga pisemnego 
(dopuszczalna jest forma elektroniczna), jednoznacznego zlecenia ze strony Nabywcy. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dostarczenia towarów pod adres wskazany przez 
Nabywcę, niebędący adresem jego siedziby. 
 

 
§4 GWARANCJE I ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY 

 
1. Sprzedawca gwarantuje Nabywcy, że towary są wolne od wad i defektów związanych z 

użytymi surowcami, komponentami lub wykonawstwem. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek wad objętych gwarancją, wszelkie zobowiązania wynikające z zadośćuczynienia 
w ramach gwarancji są w wyłącznej gestii Sprzedawcy. Od niego zależy czy reklamowany przez 
Nabywcę towar zdecyduje się naprawić, wymienić na nowy, bądź wystawić stosowną notę 
kredytową. 
 

2. Okres gwarancji jest różny w przypadku różnych towarów, i jego długość wymaga 
uszczegółowienia dla każdej grupy asortymentowej osobno. 
 

3. Zwrot reklamowanego towaru lub jego wymiana wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy. 
 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
- reklamacje wynikające z niewłaściwego przechowywania i załadunku towarów przez 
Nabywcę, 
- reklamacje wynikające z uszkodzenia, bądź utraty towarów przez Nabywcę, 
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- reklamacje związane z niewłaściwym używaniem i eksploatacją towarów przez Nabywcę. 
 
 

§5 ZOBOWIĄZANIA NABYWCY 
 

1. Nabywca nie może dokonywać samodzielnie żadnych zmian dotyczących opisów towarów, 
znajdujących się bezpośrednio na towarze. W przypadku wystąpienia takich zmian 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia praw Nabywcy wynikających z gwarancji.  
 

2. Nabywca, jako profesjonalny użytkownik, zobowiązany jest do zachowania warunków 
eksploatacji towarów (w szczególności dotyczy to ciśnienia w oponach). Sprzedawca 
udostępni dane techniczne towarów oraz prawidłowe warunki eksploatacji na każde żądanie 
Nabywcy. 

 
 

§6 KWESTIE OGÓLNE 
 

1. Powyższe regulacje dotyczą sprzedaży towarów i świadczenia usług na terenie Polski. 
 

2. Dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami są możliwe w formie aneksów do Warunków 
Ogólnych. Aneksy będą dotyczyły stosunków Sprzedawcy z konkretnym Nabywcą, i nie będą 
miały wpływu na zasady współpracy z innymi podmiotami. 
 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Ogólnymi zastosowanie ma prawo 
polskie. 
 

4. W przypadku sporów, sądem odpowiednim dla rozstrzygania tychże sporów będzie sąd 
odpowiedni dla siedziby Sprzedawcy.   
 

5. Warunki Ogólne nie są ograniczone czasowo, i obowiązują do czasu ich zmiany lub odwołania. 
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