FPS Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogólne warunki sprzedaŜy i dostawy
1. Postanowienia ogólne:
O ile nie ustalono inaczej, przyjęcie zlecenia następuje wyłącznie na warunkach
obowiązujących w FPS Polska Sp. z o.o. Zgodnie z klauzulą zamieszczoną na fakturze
VAT, nie wiąŜą nas ogólne warunki umowne obowiązujące u Zamawiającego, takŜe w
przypadku niedokonania wyraźnego sprzeciwu w stosunku do nich. Zlecenia i ustalenia
są wiąŜące dla FPS Polska Sp. z o.o. wyłącznie po pisemnym ich potwierdzeniu. Oferty
nie są wiąŜące.

2. Ceny:
Zlecenia kalkulowane są na podstawie ceny obowiązujących w dniu dostawy, o ile nie
umówiono wyraźnie cen stałych.

3. Termin wysyłki i dostawy:
Wszelkie dostawy następują ex works, na rachunek i ryzyko Zamawiającego, takŜe w
przypadku uzgodnienia dostawy franco. Zastrzegamy sobie prawo do wahań ilościowych
w wysokości 10% zlecenia. W przypadku zamówień drukowanych dostawa obejmuje
ilość wynikającą z nakładu zleconego do druku. Termin dostawy rozpoczyna się z
momentem przyjęcia zlecenia, lecz nie wcześniej niŜ po ustaleniu wszelkich szczegółów
zlecenia. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Klient udziela dodatkowego
terminu na wykonanie zlecenia. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub
niewłaściwego wykonania umowy są wyłączone, za wyjątkiem sytuacji, za które FPS
Polska Sp. z o.o. odpowiada w oparciu o raŜącą niestaranność. Przypadki wystąpienia
siły wyŜszej uprawniają nas do przedłuŜenia okresu wykonania zlecenia o odpowiedni
okres, w którym niemoŜliwe było wykonanie zlecenia, lub odstąpić od umowy w
zakresie niewykonanej części. Na równi z siłą wyŜszą traktowane są wszelkie zdarzenia,
które w sposób istotny utrudniają lub uniemoŜliwiają wykonanie zamówienia.
4. Wykonanie zamówienia:
Wymiary puszek są wymiarami znamionowymi (średnica x wysokość, długość x
szerokość x wysokość). Nie udzielamy gwarancji na określoną objętość lub wagę puszek.
Przewidziana wytrzymałość blachy będzie zachowana według moŜliwości.
Uwzględnienie praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych itd.,
takŜe w przypadku projektów nam przekazywanych, naleŜy do Kupującego. W
szczególności Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia tych praw i
zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności Spółkę FPS Polska. W przypadku artykułów
drukowanych lub lakierowanych FPS Polska podejmuje próby uzyskania opisanych
kolorów, ze względów technicznych nie gwarantuje jednak ich identyczności. Projekty,
wzory nadruku, tłoczenia wypukłe i inne środki niezbędne do wykonania zamówienia są
liczone częściowo i pozostają naszą własnością takŜe po zapłacie tych kwot. Mogą być
przekazywane osobom trzecim dla przykładu tylko za naszą wyraźną zgodą. Projekty i
rysunki podlegają opłacie, jeśli zlecenie nie zostanie ostatecznie udzielone.
5. Wskazówki dotyczące uŜytkowania:

8. Płatności:
Kwota określona w fakturze jest wymagalna w terminie 30 dni, licząc od
daty wystawienia faktury. W przypadku dokonania płatności w terminie 14
dni od daty wystawienia faktury udzielany jest rabat w wysokości 1,5%.
Nie zalicza się rabatu na poczet następnych faktur, jeśli istnieją
wcześniejsze wymagalne zobowiązania, które nie zostały jeszcze
uregulowane. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie, wszystkie
rachunki stają się natychmiast wymagalne.
9. ZastrzeŜenie prawa własności:
Dostarczone przez Spółkę FPS Polska rzeczy pozostają jej własnością do
czasu uregulowania wszelkich naleŜności wobec Spółki. Dotyczy to
równieŜ sytuacji ujęcia naleŜności na rachunku bieŜącym lub odliczenia
salda. Zgodnie z zapisem na fakturze FPS Polska zastrzega sobie prawo
własności do momentu uregulowania pełnej ceny. Prawo własności
przechodzi na Kupującego po dokonaniu zapłaty pełnej ceny.
W przypadku przetworzenia lub przerobienia dostarczonych towarów FPS
Polska Sp. z o.o. staje się współwłaścicielem nowo wyrobionej rzeczy, przy
czym nie powstają w stosunku do niej niej z tego tytułu Ŝadne dodatkowe
zobowiązania. Kupujący gwarantuje udział we własności odpowiadający
wartości dostarczonych rzeczy. FPS Polska Sp. z o.o. staje się
współwłaścicielem nowo powstałej rzeczy w rozumieniu art. 192 kodeksu
cywilnego lub rzeczy powstałej wskutek przetworzenia lub przerobienia
zgodnie z art. 193 kodeksu cywilnego. W kaŜdym wypadku Kupujący
przechowuje rzecz nieodpłatnie.
Kupujący nie jest uprawniony do zbycia rzeczy pozostających własnością
FPS Polska Sp. z o.o.

10. Opakowania:
Palety i pojemniki (łącznie z przynaleŜnymi elementami) naleŜy zwrócić
niezwłocznie. Skrzynie i pozostałe opakowania naleŜy zwrócić w ciągu 4
tygodni w dobrym stanie, bez obciąŜania FPS Polska Sp. z o.o.
jakimikolwiek opłatami. Po dostarczeniu opakowania zostaną rozliczone
według ustalonych cen. W przypadku przekroczenia terminu ustalonego na
zwrot opakowań roszczenie o zapłatę naleŜności z tego tytułu staje się
natychmiast wymagalne. W przypadku opakowań poŜyczonych FPS Polska
Sp. z o.o. jest uprawniona do Ŝądania w kaŜdym czasie zwrotu opakowań, a
w przypadku braku zwrotu do Ŝądania zapłaty. Opakowania papierowe i
kartony nie podlegają zwrotowi.

Nasze porady dotyczące technicznego uŜytkowania odnoszą się do aktualnego stanu
wiedzy i bazują na wynikach badań laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych, nie
są one jednak wiąŜące i nie stanowią zapewnienia o właściwościach produktu. Ponadto
nie zwalniają one Kupującego z obowiązku sprawdzenia przydatności produktu do
zamierzonego celu.

11. Miejsce spełnienia świadczenia; jurysdykcja sądu:
Miejscem spełnienia świadczenia z niniejszej umowy jest siedziba Spółki
FPS Polska, Skarbimierz-Osiedle. Sądem właściwym do rozstrzygania
sporów jest sąd rejonowy w Opolu. Spółka FPS Polska jest uprawniona do
wystąpienia przed sąd ogólnej właściwości Kupującego. Umowa podlega
prawu polskiemu.

6. Zlecenia stałe:

12. NiewaŜność postanowień:

Przy zleceniach stałych, składających się z większej ilości zamówień, termin na
wykonanie zlecenia wynosi 6 miesięcy, o ile nie ustalono inaczej. Zlecenia naleŜy
przekazywać w taki sposób, aby Spółka FPS Polska miała kaŜdorazowo termin na
wykonanie zamówienia nie krótszy niŜ 2 tygodnie. Wady lub zwłoka w wykonaniu
części zlecenia nie dają kupującemu prawa do odstąpienia od umowy co do pozostałej
części. W przypadku udzielenia zlecenia niezgodnie z umową FPS Polska Sp. z o.o. ma
prawo przesłać pozostałą część Klientowi lub ująć ją w rachunku jako dostarczoną z
jednoczesnym Ŝądaniem zapłaty, bądź teŜ bez wezwania do odbioru odstąpić od umowy,
względnie dochodzić stosownego odszkodowania. ZastrzeŜenie natychmiastowej
wykonalności niezapłaconej ceny na wypadek naruszenia płatności poszczególnych rat
jest skuteczne, gdy Kupujący pozostaje w zwłoce z płatnością co najmniej dwóch rat i
kwota zaległych rat przewyŜsza piątą część umówionej ceny. W takim przypadku
Kupującemu zostanie wyznaczony dodatkowy termin z zagroŜeniem, Ŝe po jego upływie
FPS Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do odstąpienia od umowy.

NiewaŜność jednego lub kilku postanowień niniejszych Ogólnych
Warunków SprzedaŜy i Dostawy nie narusza waŜności pozostałych
postanowień.

7. Wady:
Wady naleŜy zgłaszać w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niŜ 14 dni od
otrzymania towaru. ZastrzeŜenia co do jakości naleŜy zgłosić przed przerobieniem lub
uŜytkowaniem towaru. W przypadku uznania zgłoszonych wad, FPS Polska Sp. z o.o.
według własnego uznania zaproponuje obniŜenie ceny lub odbiór wadliwych rzeczy i
dostawę innego towaru lub wypłatę równowartości wadliwych produktów. Roszczenia z
tytułu wad mogą być dochodzone jedynie w sytuacji, gdy w przypadku opakowań
okrągłych wadliwe jest ponad 1%, a w przypadku innych opakowań 2% łącznej
zamówionej ilości. Inne roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, są
wykluczone.
FPS Polska Sp. z o.o. gwarantuje uŜyteczność opakowań do napełnienia daną substancją
tylko w sytuacji, gdy złoŜyła stosowne pisemne oświadczenie tej treści.

