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1.

Zakres obowiązywania

(1)
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują
wyłącznie i także dla wszystkich przyszłych transakcji z
nabywcą. Warunków nabywcy sprzecznych lub odmiennych
od naszych Warunków Handlowych nie uznajemy
generalnie i bez ich ponownego uwzględnienia w stosunku
umownym w poszczególnych przypadkach, chyba że ich
ważność została przez nas wyraźnie potwierdzona pisemną
zgodą. Obowiązuje to także w przypadku jednostronnych
regulacji w warunkach nabywcy, wobec treści których nasze
Warunki Handlowe nie przewidują skuteczności prawnej, o
ile te jednostronne regulacje nie odpowiadają zwyczajom
handlowym lub regulacjom ustawowym. Jeśli nasze
Warunki Handlowe nie zawierają skutecznych regulacji,
zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ustawowe.
Obowiązuje to także wówczas, gdy będąc świadomym
warunków nabywcy sprzecznych lub odmiennych od
naszych Warunków, bez zastrzeżenia realizujemy dostawy
na rzecz tego nabywcy. W takiej sytuacji nie zachodzi
uznanie tych warunków.
(2)
Nasze Warunki Handlowe obowiązują tylko wobec
przedsiębiorstw w rozumieniu §14 niemieckiego Kodeksu
cywilnego (BGB).

2.

Oferta i zawarcie umowy

(1)

Nasze oferty są zawsze niewiążące.

(2)
Wszystkie porozumienia między nami i naszym
nabywcą należy zawierać w formie pisemnej lub tekstowej.
W dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków
Handlowych pojęcie „pisemny” obejmuje także formę
tekstową. Jeśli nasi pracownicy, którzy nie mają ogólnego
uprawnienia do reprezentacji (prezes, prokurenci), składają
deklaracje, są one wiążące dopiero poprzez pisemne
potwierdzenie osoby uprawnionej do reprezentacji.
(3)
Oczywiste pomyłki, błędy w pisowni, druku i
liczeniu, które nastąpią podczas przygotowania oferty lub
potwierdzenia zamówienia, nie są dla nas wiążące.

3.

Ceny

(1)
Ceny
obliczamy
zgodnie
z
cennikiem
obowiązującym w dniu wysyłki, o ile nie uzgodniono
pisemnie innych cen. Ceny przyjmuje się w rozumieniu exworks (zakład lub magazyn), łącznie z załadunkiem i
opakowaniem, z doliczeniem frachtu i podatku VAT w
ustawowo obowiązującej wysokości.
(2)
Jeśli nasi dostawcy po zawarciu umowy z naszym
nabywcą zwiększą swoje ceny w sposób, którego prawnie
nie można zakwestionować, jesteśmy uprawnieni do
zażądania odpowiedniego podwyższenia uzgodnionej ceny
od naszego nabywcy i przekazania w ten sposób
podwyższonej ceny naszego dostawcy. To ustalenie nie
obowiązuje, gdy wystawiliśmy już fakturę za naszą dostawę
i usługi. To samo obowiązuje w przypadku zwiększenia
opłat wszelkiego rodzaju, danin publicznych, podatków, ceł
itp.
(3)
Nasze faktury uważamy za uznane, jeśli od
nabywcy w ciągu 14 dni od ich otrzymania nie zostanie
zgłoszony sprzeciw w firmie pisemnej.

4.

Warunki płatności

aleo
(1)
O ile nie uzgodniono inaczej, nasze faktury są
należne natychmiast i bez potrąceń po wpłynięciu.
(2)
Jeśli płatność nie nastąpi w podanym terminie
płatności, jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za
zwłokę w wysokości 8% powyżej odpowiedniej
obowiązującej
podstawowe
stopy
procentowej.
Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych
roszczeń z tytułu szkód wynikających ze zwłoki.
(3)
Jesteśmy uprawnieni do cesji naszych należności
na rzecz faktora. W takim przypadku płatności mogą
odbywać się na rzecz faktora, ze skutkiem zwalniającym z
zobowiązania. Dane bankowe należy pobrać z informacji
zawartej na fakturze. Płatności uważa się za wykonane od
dnia, w którym my lub faktor będzie mógł swobodnie
dysponować kwotą. Płatności nabywcy rozlicza się w
każdym przypadku zgodnie z § 366 ust. 2 niemieckiego
Kodeksu cywilnego (BGB).
(4)
My lub faktor okresowo przeprowadzamy działania
mające na celu potwierdzenie salda odnośnie do
nieuregulowanych należności u nabywcy. Jeśli w ciągu 14
dni od otrzymania pisma nie nastąpi pisemny sprzeciw
wobec przekazanej informacji o saldzie, zgłoszone saldo
uważa się za potwierdzone.
(5)
Po zakończeniu postępowania monitowego my lub
faktor jesteśmy upoważnieni do przekazania dalszych
czynności przedsiębiorstwu specjalizującemu się w
windykacji należności. W takim przypadku nabywca ponosi
zwykłe koszty związane z windykacją należności.
(6)
Nabywca może potrącać tylko bezsporne lub
prawomocne należności. Prawo do zatrzymania rzeczy
przysługuje nabywcy tylko wówczas, gdy opiera się na tym
samym stosunku umownym, z którego wynika nasze
roszczenie o zapłatę.

5. Wysyłka, opakowania, przejście ryzyka i
dostawa częściowa
(1)
My określamy drogę wysyłki i środek wysyłki, a
także spedytora i przewoźnika. Wysyłka towaru odbywa się
ex-works na koszt i ryzyko nabywcy, o ile pisemnie nie
uzgodniono inaczej. Wraz z wysyłką ryzyko przypadkowej
utraty i ryzyko przypadkowego pogorszenia towarów
przechodzi na nabywcę.
(2)
Jeśli uzgodniono odbiór przez nabywcę, towary
zgłoszone jako gotowe do wysyłki muszą zostać
bezzwłocznie odebrane. W przeciwnym razie jesteśmy
uprawnieni wedle naszego uznania do wysłania towarów na
koszt i ryzyko nabywcy lub do ich przechowywania i
natychmiastowego naliczenia kosztów.
(3)
Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych i ich
odrębnego rozliczenia w akceptowalnym zakresie.
(4)
Utylizacja opakowań, a także powstałe z tego
tytułu koszty i zobowiązania obciążają wyłącznie nabywcę.

6. Terminy i okresy dostaw, zwolnienie ze
świadczenia
(1)
Uzgodnione okresy i terminy dostaw nie traktuje
się jako transakcje o bezwzględnie wiążącym terminie,
chyba że zostało to wyraźnie potwierdzone pisemnie.
(2)
Bieg terminów dostaw zaczyna się od daty
ostatecznego i kompletnego potwierdzenia zamówienia.
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Jeśli w celu realizacji zlecenia muszą być jeszcze
przekazane przez klienta rzeczy lub dokumenty (np.
przygotowywane przez niego części obrabiane, rysunki,
urzędowe zaświadczenia itp.), bieg obiecanego przez nas
terminu dostawy zaczyna się dopiero z dniem, w którym
wszystkie części lub dokumenty, które powinien dostarczyć
nabywca, zostaną przez nas otrzymane. Terminy i okresy
dostaw są dotrzymane, jeśli towary są przez nas terminowo
przekazane do wysyłki lub, jeśli towary, które mają być
dostarczone
ex-works
(zakład/magazyn),
są
przechowywane tam w stanie gotowości do wysyłki. Nie
ponosimy odpowiedzialności za niezawinione przez nas
opóźnienie w transporcie.
(3)
Nasze zobowiązanie dostawy jest ważne z
zastrzeżeniem kompletnego i terminowego zaopatrzenia ze
strony naszych dostawców, chyba że brak zaopatrzenia lub
opóźnienie w zaopatrzeniu ze strony naszych dostawców
wynika z naszej winy.
(4)
Okoliczności, za które nie odpowiadamy, wszystkie
przypadki siły wyższej (w szczególności strajk, lokaut,
niedobór surowców lub energii oraz zakłócenia operacyjne)
oraz awarii lub ograniczeń u jednego lub więcej
poddostawców zwalniają nas z zobowiązania dostawy na
czas trwania zakłóceń w zakresie ich oddziaływania. W
takich
przypadkach
jesteśmy
zobowiązani
do
bezzwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym nabywcy,
jeśli stanie się widoczne, że uzgodniony termin dostawy nie
może zostać dotrzymany. Następnie nabywca może
odstąpić od umowy, jeśli z naszej strony po odpowiednim
wezwaniu nabywcy nie nastąpi bezzwłoczna deklaracja, czy
my odstępujemy od umowy lub zamierzamy zrealizować
dostawę w adekwatnym terminie. Roszczenia o
odszkodowanie z powodu zwłoki lub zamiast świadczenia
są w tym przypadku wykluczone. W razie zamówień,
których realizacja składa się z wielu poszczególnych
dostaw, brak realizacji, niewłaściwa lub opóźniona
realizacja dostawy nie ma wpływu na inne dostawy w
ramach zamówienia. Jeśli na skutek wyżej wymienionych
rodzajów zakłóceń w dostawie dostępne dla nas zapasy
towarów nie wystarczą do wykonania dostawy wszystkich
zamówionych ilości, jesteśmy uprawnieni do ograniczenia
dostarczanych ilości przy zniesieniu dalszych zobowiązań
dostawy.

7.

Zastrzeżenie własności

(1)
Zastrzegamy sobie własność towarów wobec
nabywcy aż do kompletnej zapłaty wszystkich należności ze
stosunku handlowego, łącznie z przyszłymi należnościami,
także z tytułu jednocześnie lub później zawartych umów.
Włączenie poszczególnych należności do rachunku
bieżącego lub wyliczenie salda i jego uznanie nie
unieważniają zastrzeżenia własności. Towar zastrzeżony w
takim przypadku służy jako zabezpieczenie naszych
roszczeń z rachunku bieżącego (kontokurent).
(2)
Towar zastrzeżony należy przechowywać w
sposób prawidłowy i oddzielnie od własności nabywcy i
osób trzecich, a także należy go oznakować jako naszą
własność. Należy bezzwłocznie zgłaszać nam wystąpienie
szkody. Jeśli nabywca ubezpieczył towar zastrzeżony,
należności z umowy ubezpieczeniowej zostaną scedowane
na nas aż do całkowitej spłaty wszystkich należności
wynikających ze stosunku handlowego.

(3)
Nabywca jest uprawniony do przetwarzania towaru
zastrzeżonego
w
ramach
właściwego
działania
biznesowego lub do odsprzedaży w ramach normalnych
warunków handlowych z zastrzeżeniem własności.
(4)
Jeśli towar zastrzeżony zostanie przetworzony za
pomocą innych, nienależących do nas przedmiotów,
przysługuje nam współwłasność nowej rzeczy w proporcji
wartości wskazanej na fakturze towaru zastrzeżonego
względem wartości wskazanej na fakturze innego towaru
oraz wartości przetwarzania. Poza tym wobec rzeczy
powstałej poprzez przetwarzanie obowiązuje to samo co w
przypadku dostarczonych towarów z zastrzeżeniem. Jeśli
nasza własność wygaśnie poprzez połączenie, zmieszanie
lub wmieszanie towaru zastrzeżonego z innymi, nie
należącymi
do
nas
przedmiotami,
uzyskujemy
współwłasność w nowej rzeczy w proporcji wartości towaru
zastrzeżonego względem innych połączonych lub
zmieszanych przedmiotów w momencie połączenia lub
zmieszania. Jeśli połączenie lub zmieszanie odbędzie się w
taki sposób, że rzecz nabywcy jest postrzegana jako
główna rzecz, uważa się za uzgodnione, że nabywca
przenosi na nas proporcjonalnie współwłasność. Nabywca
przechowuje dla nas powstałą w ten sposób wyłączną
własność lub współwłasność nieodpłatnie.
(5)
Nabywca już teraz ceduje na nas wszystkie
należności, które przysługują mu z tytułu odsprzedaży od
swoich odbiorców lub osób trzecich, w wysokości końcowej
kwoty (łącznie z podatkiem VAT) naszych należności,
niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony został
odsprzedany bez lub po przetworzeniu, zmieszaniu lub
połączeniu. Jeśli nabywca zawrze ze swoim odbiorcą
umowę o rachunku bieżącym (kontokurent), na podstawie
której należność powstała w wyniku odsprzedaży
dostarczonego przez nas towaru została ujęta w
należnościach rachunku bieżącego, postanawia się, że
należność, która na podstawie rachunku bieżącego
(kontokurent) przysługuje nabywcy, zostaje scedowana na
nas w wysokości naszej należności. Należności z
odsprzedaży służą jako zabezpieczenie w tym samym
zakresie co towar zastrzeżony. Nabywca jest uprawniony –
aż do odwołania – do windykacji należności z tytułu
odsprzedaży.
(6)
W razie zajęcia lub innych interwencji osób trzecich
dotyczących towaru zastrzeżonego nabywca musi nas
bezzwłocznie powiadomić o tym pisemnie. Na nasze
żądanie nabywca musi udzielić wszystkich wymaganych
informacji na temat stanu będących naszą własnością
towarów i udziałów we współwłasności, a także zgodnie z
ust. (5) scedowanych na nas należności oraz zapewnić
nam dostęp do swoich magazynów w celu inspekcji i
odtransportowania towaru zastrzeżonego.
(7)
Jeśli nabywca zalega z płatnościami obejmującymi
10% naszych należności, jesteśmy uprawnieni do
zabronienia
przetwarzania,
odsprzedaży
i
zbycia
dostarczonych towarów objętych zastrzeżeniem własności
oraz do ich odebrania. Odbiór towaru zastrzeżonego
obowiązuje jako odstąpienie od umowy. Ponadto jesteśmy
uprawnieni do cofnięcia upoważnienia do windykacji. W
takim przypadku nabywca jest bezzwłocznie zobowiązany
do poinformowania swoich odbiorców o scedowaniu na nas
należności oraz do przekazania nam informacji koniecznych
do windykacji, a także przynależnych dokumentów.
(8)
Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących
nam zabezpieczeń na żądanie nabywcy w takim zakresie, o
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ile możliwa do zrealizowania wartość netto naszych
zabezpieczeń przewyższa zabezpieczane należności o
ponad 10%; wybór zwalnianych zabezpieczeń leży w
naszej gestii.

8.

Rękojmia i reklamacja

(1)
O ile nie uzgodniono inaczej, umowna właściwość
towarów jest określona przez nasze opisy produktów.
Publiczne deklaracje, rekomendacje lub reklama osób
trzecich jest w związku z tym bez znaczenia. Zawarte w
naszych prospektach, gwarancjach na rzecz osób trzecich,
katalogach, okólnikach i ogłoszeniach informacje, rysunki,
ilustracje, dane techniczne, opisy dotyczące ciężaru,
wymiarów i właściwości są wiążące tylko wtedy, gdy są
potwierdzone w potwierdzeniu zamówienia lub pisemnej
ofercie. Ponadto obowiązują one wówczas tylko jako
gwarancja właściwości w rozumieniu § 443 niemieckiego
Kodeksu cywilnego (BGB), jeśli zadeklarujemy to wyraźnie
na piśmie.
(2)
Jesteśmy uprawnieni do zmiany technicznej i
optycznej naszych produktów bez powiadomienia nabywcy,
o ile wartościowe i funkcjonalne właściwości zostaną
odpowiednio zachowane i przeciwna wola nabywcy nie jest
nam znana.
(3)
Nabywca powinien bezzwłocznie sprawdzić
dostarczone towary pod kątem ewentualnych brakujących
ilości, szkód transportowych lub widocznych wad oraz
bezzwłocznie
poinformować
nas
o
ewentualnych
ustaleniach tego rodzaju po otrzymaniu towaru.
Stwierdzone w momencie odbioru towaru uszkodzenia lub
brakujące ilości nabywca powinien poświadczyć przez
przewoźnika lub jego pełnomocnika. W razie ukrytych wad
reklamację należy zgłaszać bezzwłocznie po ich
stwierdzeniu, najpóźniej w ciągu okresu rękojmi, pisemnie,
z dołączeniem dokumentacji. Jeśli nabywca w sposób
zawiniony naruszy swój obowiązek sprawdzenia lub
poinformowania, wszelka nasza odpowiedzialność za taką
reklamację nie obowiązuje wyłącznie z tego powodu, chyba
że z naszej strony zaistniała przyczyna szkody w postaci
rażącego zawinienia lub czynu umyślnego przedstawiciela
prawnego lub pełnomocnika.
(4)
Reklamacja powinna zawierać następujące
informacje: Data i numer naszego potwierdzenia
zamówienia, poświadczenia dostawy lub faktury, numer
fabryczny, komisyjny lub seryjny reklamowanego towaru,
opis poszczególnych wad.
(5)
Nabywca jest zobowiązany najpierw do przyjęcia
dostarczonych towarów, także w razie stwierdzenia
widocznych wad, szkód transportowych lub niekompletności
dostawy, chyba że zgodziliśmy się na natychmiastową
odsyłkę zwrotną. Jeśli nabywca nie umożliwi nam
sprawdzenia wady na miejscu, wszelkie roszczenia z tytułu
wad są nieważne. Osoby, którym powierzono sprawdzenie
wad, nie są upoważnione do uznania wad ze skutkiem
przeciw nam.
(6)
Jeśli wystąpi wada towaru, najpierw jesteśmy
uprawnieni do naprawy lub wykonania dostawy
uzupełniającej. Wybór sposobu ponownego wykonania
zobowiązania leży w naszej gestii, o ile nabywca nie ma
uprawnionego interesu w odniesieniu do określonego
rodzaju
ponownego
wykonania
zobowiązania. W
odniesieniu do modułów fotowoltaicznych istnieje wyłącznie
prawo do dostawy uzupełniającej. Jeśli ponowne wykonanie

zobowiązania nie powiedzie się, nabywca może wybrać
pomiędzy obniżeniem ceny zakupu i odstąpieniem od
umowy. W razie nieznacznych wad odstąpienie jest
wykluczone. Jeśli nabywca wybierze odstąpienie, dalsze
roszczenie o odszkodowanie lub zwrot nakładów są
wykluczone. Jeśli nie można zarzucić nam działania
podstępnego, roszczenie o odszkodowanie zamiast
świadczenia jest ograniczone do różnicy między ceną
zakupu a wartością wadliwego towaru.
(7)
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które
są skutkiem nieprawidłowego zastosowania, niewłaściwego
przechowywania lub niedbałego obchodzenia się z
towarem. Jeśli mimo wady przedmiot dostawy jest nadal
użytkowany, ponosimy odpowiedzialność tylko za wadę
pierwotną, a nie za takie szkody, które powstały w wyniku
dalszego użytkowania.
(8)
Jeśli nabywca odsprzedał towar i reklamacja
została wniesiona przez jego klienta, zwalniamy nabywcę z
jego nakładów z tytułu rękojmi w zakresie, w jakim według
ustawy i niniejszych Warunków istnieją roszczenia wobec
nas. W szczególności jako ponowne wykonanie
zobowiązania bezzwłocznie udostępniamy towar zastępczy
za zwrotną dostawę zareklamowanego towaru. Jeśli
reklamacja dotyczy towaru naszych dostawców, w
pierwszej kolejności należy skontaktować się z ich działem
obsługi klienta. Nasze prawa i obowiązki pozostają jednak
nienaruszone przez deklaracje naszych dostawców.
Zastrzegamy sobie uregulowanie z góry, poprzez ryczałt o
adekwatnej wielkości, nakładów z tytułu rękojmi nabywcy
wykraczających poza wymianę towaru i które powinniśmy
przejąć. Wystąpienie przypadku rękojmi u klienta nabywcy
należy wykazać nam poprzez pisemne potwierdzenie
klienta z dokładnym określeniem wadliwego towaru; w
przeciwnym razie ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi
wobec nas są nieważne.

9.
Ogólne ograniczenie odpowiedzialności,
przedawnienie
(1)
Ponosimy
nieograniczoną
odpowiedzialność
odszkodowawczą z tytułu naruszenia umownych i
pozaumownych obowiązków w przypadku działania
podstępnego, umyślnego i w przypadku rażącego
zaniedbania. Jeśli naruszymy istotny obowiązek umowny
przez niedbałość, nasz obowiązek odszkodowania jest
ograniczony do typowej w umowie, przewidywalnej szkody.
Dalsze roszczenia są wykluczone. Nasza odpowiedzialność
zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za
produkt (Produkthaftungsgesetz) z tytułu gwarancji lub z
powodu szkód osobowych pozostaje nienaruszona.
(2)
Nasza rękojmia i odpowiedzialność nie obowiązują,
jeśli nasze towary zostały zmienione przez nabywcę lub
osoby trzecie, o ile nabywca nie wykaże nam, że zmiany
nie miały wpływu na wystąpienie szkody.
(3)
Wysunięte wobec nas roszczenia z tytułu rękojmi
ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku od przejścia
ryzyka na nabywcę. Obowiązuje to także w przypadku
roszczeń odszkodowawczych, które opierają się na wadach
naszych towarów i zgodnie z ust. (1) mają ograniczoną
wysokość. Poza tym roszczenia wobec nas ulegają
przedawnieniu najpóźniej po upływie ustawowych terminów
przedawnienia.
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10.
Miejsce
wykonania,
miejscowa sądu, stosowane prawo

właściwość

(1)
Miejscem wykonania naszych dostaw jest w
przypadku dostawy ex-works zakład dostarczający lub
magazyn w określonej lokalizacji.
(2)
Miejscem wykonania wszystkich płatności i
właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów
między stronami jest Prenzlau. My lub włączony przez nas
faktor jesteśmy jednak uprawnieni do zaskarżenia nabywcy
w sądzie ogólnie właściwym miejscowo dla niego lub
faktora.
(3)
Stosunki umowne podlegają wyłącznie prawu
Republiki Federalnej Niemiec.
11.

Przetwarzanie danych

Informujemy, że uzyskane w ramach stosunku handlowego
dane osobowe partnerów umowy są przez nas zapisywane
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o
ochronie danych i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie
danych (Bundesdatenschutzgesetz). Wszystkie dodatkowe
informacje na temat ochrony danych w aleo solar GmbH
można znaleźć w naszej deklaracji o ochronie danych –
htpps://www.aleo-solar.de/Datenschutz
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