
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  
„NOEL” s.c., Kraków 30-702, ul. Romanowicza 6 

 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów 
oferowanych przez „NOEL” s.c. 
2. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, chyba że strony w formie pisemnej 
dokonają odmiennych ustaleń. 
3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich, a przy 
składaniu zamówienia indywidualnego przez osobę prywatną lub firmę - dostępne są na stronie internetowej 
www.stabilo.krakow.pl. 
4. Obie strony transakcji uznają, że zapisy niniejszego dokumentu, zamieszczone na stronie internetowej 
www.stabilo.krakow.pl, są obowiązujące zarówno dla „NOEL” s.c., jak i Kupującego, oraz że Kupujący 
zapoznał się z tymi zapisami. Brak pisemnych zastrzeżeń, uznawany jest za akceptację OWS przez 
Kupującego. Jeżeli kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z „NOEL” s.c., przyjęcie przezeń 
OWS przy jednym zamówieniu skutkuje ich akceptacją przy kolejnych zamówieniach. 

 
I. OFERTY, KATALOGI, OCHRONA ZNAKÓW 

 
1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez „NOEL” s.c. mają charakter 
informacyjny. Rysunki, zdjęcia, schematy i wzorce załączane do oferty mają charakter wyłącznie 
materiałów poglądowych i mogą się różnić od bieżącej oferty.  
2. Dostarczone przez „NOEL” s.c. towary , jak i wszelkie dokumenty i rysunki, podlegają ochronie na 
zasadach określonych w przepisach chroniących obrót gospodarczy, prawa własności patentowej i 
intelektualnej. 
3. Dokumenty ofertowe stanowią własność „NOEL” s.c. i nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim, 
bez pisemnego zezwolenia firmy „NOEL” s.c. 

 
II. ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej, listownie lub pocztą elektroniczną. 
2. Zamówienie powinno zawierać: 
- datę zamówienia 
- dane zamawiającego wraz z adresem (w przypadku firm wraz z nr NIP) 
- imienny podpis osoby dokonującej zamówienia 
- określenie towaru i ilości zgodnie z kodyfikacją „NOEL” s.c. 
- powołanie się na ewentualną ofertę lub inne ustalenia 

 
III. ZAWARCIE UMOWY 

 
1. Strony zawierają umowę z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez „NOEL” s.c. 
2. „NOEL” s.c. nadaje swój, wewnętrzny numer zamówienia, obowiązujący w dalszych kontaktach 
dotyczących umowy 
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IV. DOSTAWY 

 
1. Niniejsze OWS dotyczą dostaw na terenie Polski. 
2. Termin dostawy, jeśli nie uzgodniono inaczej, wynosi do 14 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia 
zamówienia przez „NOEL” s.c. 
3. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez „NOEL” s.c. jeżeli przesyłka z zamówionym towarem 
opuściła magazyn „NOEL” s.c. przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. 
4. Koszt dostarczenia towaru pokrywa Kupujący. 

 
V. ROZKŁAD RYZYKA 

 
1. W przypadku gdy towar jest wysyłany do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na 
Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu. 
Jeżeli w momencie odbioru towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenie towaru lub różnicę z danymi 
zawartymi w liście przewozowym przewoźnika, powinien natychmiast wpisać zastrzeżenia do listu 
przewozowego lub reklamacyjnego.  
Czynności te mają na celu ewentualne ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. 
Niedopełnienie powyższego przez Kupującego oznaczać będzie przyjęcie towaru bez zastrzeżeń i 
rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru. 
2. W przypadku, gdy kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu, przejście na Kupującego 
korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
towaru następuje w momencie wydania towaru w magazynie „NOEL” s.c. 
3. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi ograniczone są do wymiany wadliwego Towaru na wolny od 
wad. 

 
VI. BRAK MOŻLIWOŚCI DOSTAWY 

 
1. „NOEL” s.c. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z 
przyczyn od niego niezależnych. „NOEL” s.c. jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia 
Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożności dostawy. 
2. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 14 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
bez prawa żądania odszkodowania. Jeżeli umowa przewidywała wydawanie towaru partiami, ewentualne 
odstąpienie dotyczy niezrealizowanej części zamówienia. 

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Towar jest fakturowany według cen aktualnego cennika, chyba że strony ustaliły inaczej. 
2. „NOEL” s.c. podaje ostateczną, ustaloną cenę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 
3. Kupującemu nie przysługuje wobec „NOEL” s.c. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu. 

 
VIII. TERMIN PŁATNOŚCI 

 
1. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury. 
2. Datę płatności , uzgodnioną między stronami, „NOEL” s.c. będzie umieszczać każdorazowo na fakturze. 
3. „NOEL” s.c. zastrzega sobie, według uznania, prawo określania terminu płatności. Ma także prawo 
uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji zapłaty lub dokonania przedpłaty na poczet 
zamawianego towaru. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
IX. OPÓŹNIENIE PŁATNOŚCI 

 
1. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, „NOEL” s.c. 
będzie uprawniony do: 
- żądania od Kupującego zapłaty ustawowych odsetek 
- postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy 
płatności nie minęły 
- wstrzymania realizacji przyjętych zamówień 
  
X. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU 

 
1. „NOEL” s.c. zastrzega sobie prawo własności towaru do momentu całkowitej zapłaty przez Kupującego 
2. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób modyfikować przepisu p.1 par. V odnośnie rozkładu ryzyka. 
3. W przypadku gdy Kupujący może, a odmówi firmie „NOEL” s.c. wydania zastrzeżonego towaru, obciążać 
go będzie obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 200% wartości fakturowej towaru. 

 
XI. WARUNKI GWARANCJI 

 
1. „NOEL” s.c. udziela Kupującemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie zakupionego towaru. 
2. Gwarancja obowiązuje 24 miesiące od daty zakupu, chyba że strony pisemnie ustalą inaczej. 
3. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego towaru pod względem 
ilościowym i ewentualnych wad. 
4. Reklamacje jakościowe wad jawnych powinny zostać zgłoszone do 7 dni od odbioru towaru. 
5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną „NOEL” s.c. dokonuje naprawy uszkodzonego urządzenia, 
lub jeśli uzna to za niemożliwe – wymiany urządzenia na nowe. 
Uznanie reklamacji w powyższy sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat. 
6. Dla potwierdzenia uprawnień przysługujących Kupującemu z tytułu gwarancji , „NOEL” s.c. wydaje 
Kupującemu Instrukcję Użytkowania  zawierającą szczegółowe warunki gwarancji. 
7. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący powinien dostarczyć firmie 
„NOEL” s.c. dowód zakupu. 
8. Kupujący dostarcza reklamowany towar do siedziby „NOEL” s.c. na własny koszt. 
9. „NOEL” s.c. deklaruje 3 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji i 21 dniowy termin usunięcia wad 
urządzenia. 
10. „NOEL” s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wyrób używany niezgodnie z 
warunkami opisanymi w Instrukcji Użytkowania. 
Nie dopuszcza się możliwości używania urządzenia bez zapoznania się z Instrukcją Użytkowania. 

 
XII. SPRAWY SPORNE 

 
1. W kwestiach spornych , nie określonych w w/w Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. „NOEL” s.c. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów w związku z 
wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. 
3. Właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby „NOEL” s.c. 

  


