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1. Zakres stosowania ogólnych warunków umów.
Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i świadczenia usług
oferowanych przez ,,Geyer&Hosaja ” Sp. z o.o. z klientami nie będącymi konsumentami w rozumieniu
art. 22 1 k.c.
Niniejsze ogólne warunki umów są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.geyerhosaja.com.pl, o czym Kupujący jest informowany przed zawarciem umowy. Kupujący zawierając
umowę sprzedaży tym samym potwierdza, że warunki zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę,
jako na integralną część umowy sprzedaży. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach
handlowych z „Geyer&Hosaja ” Sp. z o.o. przyjęcie przezeń Ogólnych warunków sprzedaży przy
pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów
sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
W sprawach nieuregulowanych w umowie ani też w niniejszych warunkach umów stosuje się
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie unormowanie.
Odmienne warunki Kupującego nie są wiążące dla ,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. chyba, że w formie
pisemnej pod rygorem nieważności wyraziły zgodę na ich obowiązywanie.
2. Zawarcie umowy.
2.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe firmy stanowią zaproszenie do rozpoczęcia
rokowań w celu zawarcia umowy, chyba, że z ich treści jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę
skierowaną do poszczególnej osoby.
2.2 Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego
w spółce „Geyer&Hosaja” przez Kupującego. Jeżeli w ciągu 2 dnia od złożenia zamówienia
Kupujący nie odwoła go, ani nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia umowa
zostaje zawarta. Odwołanie zamówienia przez Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Ceny
3.1 Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie.
Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie
wskazano inaczej.
3.2 Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas
składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie
Sprzedawcy (lub jego oddziale)
3.3 Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia
zamówienia.
3.4 Udzielane przez Sprzedawcę rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń.

„Geyer & Hosaja” Sp. z o.o.
Partynia 12; 39-310 Radomyśl Wielki ,Poland
NIP PL 872-000-33-96, KRS-0000198119 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ; Kapitał Zakładowy 570 000 zł,
tel. + 48 14 68 06 700, fax: +48 14 68 06 708
www.geyer-hosaja.com.pl, e-mail: gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl

1

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

,,Geyer & Hosaja”
Sp. z o.o.

Strona:

4. Warunki płatności
,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. są uprawione do żądania zapłaty w kwocie oraz terminach zapłaty
określonych na fakturze sprzedaży.
5. Wykonanie umowy
,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. są zobowiązane dostarczyć towar zgodnie z terminem określonym w
umowie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, odbiór zamówionego towaru następuje z magazynu
,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. w Partyni lub Przeworsku. Na życzenie klienta towar może zostać
dostarczony na jego koszt pod wskazany adres. Jeżeli Kupujący nie określi w zamówieniu firmy
przewozowej , która ma odebrać zamówiony towar, wyboru firmy dokona ,,Geyer&Hosaja”
Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania go
przedstawicielowi Kupującego lub firmie przewozowej.
,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. są uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli:
 stwierdzą, że Kupujący przekazał nieprawdziwe informacje o swojej wypłacalności, lub
 Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny, lub
 w stosunku do Kupującego złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego
bądź upadłościowego.
6. Odpowiedzialność za wady
6.1 Firma ,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedane wyroby zgodnie z odrębnymi
warunkami gwarancji .
6.2 Jednocześnie w odniesieniu do towarów: objętych gwarancją producenta, na mocy art. 558 Kodeksu
Cywilnego wyłącza się odpowiedzialność ,,Geyer&Hosaja” Sp. z o.o. z tytułu rękojmi określonej w
przepisach k.c.
6.3 W przypadku towarów nie objętych gwarancją producenta Strony ograniczają ustawowe uprawnienia
Kupującego z tytułu rękojmi do uprawnień i zasad określonych w punktach poniżej:
6.3.3 Kupujący po otrzymaniu przedmiotu umowy ma obowiązek sprawdzenia go pod kątem istnienia
wad widocznych gołym okiem i ukrytych. O wadach widocznych gołym okiem Kupujący ma obowiązek
zawiadomić ,,Geyer&Hosaja” niezwłocznie listem, faxem lub emailem, najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili
otrzymania przedmiotu umowy pod rygorem utraty prawa do powoływania się na niezgodność towaru z
umową. Wady ukryte muszą być zgłoszone niezwłocznie w sposób określony powyżej najpóźniej w
ciągu 7 dni od ich wykrycia lub możliwości ich wykrycia, przy czym Kupujący ma obowiązek
przeprowadzenia badania zgodności przedmiotu umowy z Umową w terminie 30 dni od wykonania
umowy przez ,,Geyer&Hosaja”. Jeżeli kupujący nie wykonał tych czynności w terminach określonych
powyżej przedmiot umowy uznaje się za sprawdzony i zatwierdzony przez Kupującego. W przypadku
zawiadomienia o wadzie ,,Geyer&Hosaja” jest uprawniony wymagać, aby Kupujący przesłał lub oddał do
dyspozycji zakwestionowany towar celem jego sprawdzenia. W razie nieuzasadnionej odmowy
Kupujący traci prawo do powoływania się na niezgodność przedmiotu umowy z Umową sprzedaży. W
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razie uzasadnionego zgłoszenia wady ,,Geyer&Hosaja” jest obowiązany do dostarczenia wyrobu
wolnego od wad w terminie 30 dni od dnia uwzględnienia reklamacji. ,,Geyer&Hosaja” nie ponosi
odpowiedzialności jeżeli za powstałą szkodę, jeśli przedmiot umowy został użyty przed sprawdzeniem
lub zbadaniem. Jeśli wymiana nie nastąpi w terminie określonym powyżej, Kupujący może, zgodnie ze
swoim wyborem żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Jeżeli Kupujący od umowy odstąpi
przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze w granicach ujemnego interesu umownego. Jeżeli tylko
część przedmiotu umowy jest wadliwa Kupujący może dostąpić od całej umowy tylko wtedy, jeśli
dowiedzie on, że nie ma on uzasadnionego interesu do zatrzymania pozostałej część przedmiotu
umowy.
6.3.4 Roszczenia oraz prawa wynikające z niezgodności towaru z umową przysługują Kupującemu w
terminie 12 miesięcy od wykonania umowy przez Sprzedawcę.
7. Zmiana warunków umów
Wszelkie ustalenia zmieniające lub uchylające któregokolwiek z opisanych wyżej postanowień
wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Nieważność częściowa.
W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży okazałoby
się sprzeczne z obowiązującym prawem albo uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy
orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych
postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z
zachowaniem uprzedniej intencji stron.
9. Siła wyższa
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z umowy, jeżeli jest ono spowodowane zjawiskami siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się
wszelkie okoliczności i zjawiska, których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też
im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez
żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność.
10. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu
Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z
niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedającego.
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