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1. Definicje i Postanowienia Ogólne
1.1 Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej
„Warunkami”) określenia należy rozumieć:
(a) "Sprzedawca" – SJ Automation
(b) "Kupujący" - osoba fizyczna lub osoba prawna nie będące konsumentami wskazane jako kupujący
w Zamówieniu;
(c) "Towar" - towar będący przedmiotem sprzedaży;
(d) „Usługa” - usługi będąca przedmiotem sprzedaży;
(e) „Oprogramowanie” – oznacza każde oprogramowanie związane z Produktami, zarówno
zainstalowane jak i pobrane oddzielnie,
(f) „Zapytanie ofertowe” – pisemne zapytanie Kupującego skierowane do Sprzedawcy w celu
otrzymania Oferty Sprzedawcy;
(g) „Oferta” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy przekazane Kupującemu w odpowiedzi na
Zapytanie Ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
(h) „Zamówienie” – pisemne oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty;
(i) „Potwierdzenie Zamówienia” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające Zamówienie;
(j) „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru lub Usług, zawarta między Sprzedawcą a Kupującym na
podstawie Zamówienia i Potwierdzenia Zamówienia oparta na niniejszych Warunkach;
(k) „Strony” – Sprzedawca oraz Kupujący.
1.2 Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki
i wyraża zgodę aby niniejsze Warunki regulowały relacjami pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym z
wyłączeniem jakichkolwiek innych warunków (uwzględniając bez ograniczeń zawartość każdego
Zamówienia), zarówno dotyczących umów zawartych na piśmie, faksem lub innej formie
elektronicznej wymiany danych (EWD) lub sprzedaży elektronicznej.
1.3 Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedawcy muszą być potwierdzone
pisemnie by stały się wiążące.
1.4 Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych
Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.
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2. Zawarcie Umowy
2.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Zamówienia w postaci Potwierdzenia Zamówienia.
2.2 Zaliczka złożona przez Kupującego nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku wykonania przez
Kupującego prawa odstąpienia zgodnie z punktem 5.3 Warunków.
2.3 Zmiana Umowy na prośbę Kupującego może pociągnąć za sobą zmianę daty dostarczenia i ceny
Towaru.
3. Odstąpienie od Umowy
3.1 Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków, Kupujący może odstąpić od Umowy w
terminie 7 dni od złożenia Zamówienia. Odstąpienie jest skuteczne za zapłatą odstępnego w
wysokości zaliczki zapłaconej przez Kupującego. Sprzedawca będzie mógł zatrzymać kwotę
odstępnego, a także żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku odstąpienia od Umowy przez
Kupującego.
3.2 W przypadku wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa punkcie 3.1, Kupujący pozostaje
zobowiązany do zapłacenia należności za uprzednio wykonane przez Sprzedawcę świadczenia oraz
zapłaci za wszystkie koszty poniesione przez Sprzedawcę przed otrzymaniem oświadczenia o
odstąpieniu. Do kosztów poniesionych przez Sprzedawcę zalicza się zarówno koszty już poniesione w
celu należytego wykonania Umowy, jak również koszty do poniesienia, których Sprzedawca
zobowiązał się wobec osób trzecich, jak również koszty podjęcia działań zmierzających do
zakończenia wykonywania Umowy w związku z odstąpieniem.
3.3 Na wynagrodzenie oraz koszty, o których mowa w punkcie 3.2 powyżej, Sprzedawca wystawi
stosowną fakturę.
3.4 W przypadku niewykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków określonych w
niniejszych Warunkach oraz w Umowie, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez
zachowania terminu dodatkowego (ze skutkiem natychmiastowym) przez złożenie oświadczenia nie
później niż 30 dni od dnia nie wykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków, o ile
postanowienia Warunków lub Umowy nie stanowią inaczej.
3.5 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie jest
zobowiązany względem Kupującego do naprawienia szkody wynikłej wskutek odstąpienia od Umowy
zgodnie z punktem 3.4. powyżej.
4. Cena I Płatność
4.1 Towary będą kupowane przez Kupującego po aktualnych cenach obowiązujących w chwili
składania Zamówienia. W przypadku zmian warunków rynkowych takich jak kurs wymiany walut,
koszty energii, pracy, ceny surowców obejmujące w szczególności, choć niewyłącznie stal, mosiądz,
kauczuk, miedź, magnetyty, aluminium, cena może zostać podwyższona lub zastosowana dopłata. Na
życzenie Kupującego, Sprzedawca poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towarów.
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4.2 Ceny wskazane w Ofercie są cenami netto – nie zawierają podatków, kosztów przesyłki i
opakowania. Podatek VAT powiększa wysokość ceny i jest płatny przez Kupującego w przypadku
jeżeli ma zastosowanie.
4.3 W braku odmiennych postanowień Umowy, cenę wraz ze wszelkimi dodatkowymi płatnościami
Kupujący powinien zapłacić przy dostawie Towaru lub - za zgodą Sprzedawcy - w terminie 7 dni od
daty dostawy Towaru (termin płatności).
4.4 Jeżeli płatność ma być dokonana poprzez zapłatę faktury o odroczonym terminie płatności,
Sprzedawca może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności, w szczególności w postaci: (a)
weksla własnego in blanco wraz z oświadczeniem wekslowym; (b) przedpłaty; (c) poręczenia; (d)
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i
kosztów dostarczenia Towaru.
4.5 Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej a w trakcie
wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata
będzie dokonana według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu
złożenia Zamówienia.
4.6 Za chwilę zapłaty uważa się moment, w którym cała należność będzie mogła być wykorzystana
przez Sprzedawcę; w szczególności chwilą taką jest moment wpłynięcia należności na rachunek
bankowy Sprzedawcy (rzeczywista zapłata należności).
4.7 W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za Towar, Sprzedawcy może naliczyć odsetki w
wysokości ustawowej a także żądać wydania przez Kupującego Towaru, za który nie dokonano
zapłaty.
4.8 W razie zwłoki Kupującego z zapłatą za Towar sprzedany na podstawie Umowy, wszystkie
należności Kupującego na rzecz Sprzedawcy (w tym z innych Umów) stają się bez dokonywania
dalszych czynności natychmiast wymagalne. Ponadto w takim przypadku Sprzedawca może wedle
swego wyboru:
(a) odmówić dostawy innego Towaru do tej pory nie dostarczonego Kupującemu, także w przypadku,
gdy obowiązek dostawy tego Towaru wynikał z innej umowy, niż ta, której warunki płatności nie
zostały dotrzymane; lub
(b) odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od innych Umów zawartych z Kupującym w terminie 30
dni od daty powstania zwłoki, o której mowa w punkcie 4.8 powyżej; lub
(c) żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
4.9 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie jest
odpowiedzialny za szkody Kupującego wynikające z uprawnień Sprzedawcy przysługujących mu na
podstawie punktu 4.8. powyżej.
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5. Wydanie, Dostarczanie i Opóźnienia w Dostarczaniu Towarów
5.1 Jeżeli strony nie postanowią inaczej miejscem dostawy Towaru będzie miejsce wskazane przez SJ
Automation i nastąpi zgodnie z FCA Incoterms ® 2010. Przewóz Towarów odbędzie się na ryzyko i
rachunek Kupującego, ale będzie zorganizowany przez Sprzedawcę. Na koszty transportu zostanie
wystawiona faktura na Kupującego.
5.2 Kupujący w każdej chwili może uzyskać informację o aktualnym etapie wykonywania Umowy.
Dopuszcza się dostawy częściowe.
5.3 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu oraz punktu 3.1, Kupujący nie może odmówić
przyjęcia opóźnionej dostawy Towarów, ani też odstąpić od Umowy. W razie zwłoki w dostarczeniu
Towarów przekraczającej cztery tygodnie, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin
na spełnienie świadczenia, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu,
Kupujący może, na piśmie, od umowy odstąpić w przeciągu jednego tygodnia.
6. Wyłączenie Odpowiedzialności Sprzedawcy
6.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań, w tym również za opóźnienie lub zwłokę wymienione w punkcie.5 powyżej, jeśli takie
niewykonanie lub nienależyte wykonanie wyniknęło wskutek działania siły wyższej. Strony ustalają,
że „siła wyższa” oznacza w szczególności:
(a) wszelkie okoliczności, w wyniku których wykonanie Umowy przez Sprzedawcę jest niemożliwe lub
niewspółmiernie kosztowne w stosunku do wartości nie dostarczonego Towaru;
(b) strajki;
(c) brak dostaw lub opóźnień w dostawach: surowców lub innych materiałów lub usług koniecznych
do wykonania Umowy;
(d) wojny, buntu, rebelii;
(e) klęski żywiołowej;
(f) zakłóceń w transporcie;
(g) innych podobnych zdarzeń.
6.2 Ponadto Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę poniesioną przez Kupującego z
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy. Jakakolwiek inna odpowiedzialność Sprzedawcy
jest wyłączona.
7. Własność i ryzyko Utraty, Zniszczenia lub uszkodzenia Towaru
7.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru, aż do pełnej zapłaty ceny przez
Kupującego.
7.2 Jednakże ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru każdorazowo przechodzi na
Kupującego zgodnie z właściwym Incoterms ®.
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8. Opakowania
8.1 W przypadku braku wskazań specjalnych, opakowania są przygotowywane przez Sprzedawcę
zgodnie z naturą wyrobu, warunków jego transportu i przechowywania.
9. Transport
9.1 Transport zostanie zorganizowany przez Sprzedawcę, jednak koszty transportu, ubezpieczenia,
zapłaty należnych podatków, opłat i ceł oraz inne koszty z tym związane pokrywa Kupujący, chyba że
wcześniej ustalono inaczej. W przypadku transportu międzynarodowego po stronie Kupującego leży
wypełnienie wszystkich niezbędnych wymagań, takich jak dostarczenie Sprzedawcy prawidłowego
dla Kupującego krajowego numeru rejestracyjnego VAT lub dowody transportu.
9.2 W braku odmiennych postanowień Umowy Kupujący jest zobowiązany i uprawniony do
dokonywania wszelkich czynności niezbędnych w celu kontroli oraz nadzoru transportu, w
szczególności do sprawdzania przesyłek przychodzących, a także, jeżeli istnieje taka konieczność,
zwracanie uwagi firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innym osobom na uchybienia w transporcie
mogące zagrażać Towarom lub terminowi wykonania umowy, także wtedy, gdy transport odbywa się
franco do oznaczonego miejsca dostarczenia.
10. Próby Towaru
10.1 Wszelkie próby (testy) lub szczególna kontrola Towaru są możliwe na prośbę Kupującego, a jeśli
Sprzedawca zaakceptuje tę usługę, próba lub kontrola może zostać dodatkowo zafakturowana.
11. Gwarancja
11.1 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Sprzedawca
udziela gwarancji, że Towar dostarczony przez Sprzedawcę jest wolny od wad fizycznych. Odnośnie
Usług, Sprzedawca gwarantuje jedynie, że Usługi będą świadczone zgodnie z ogólnie akceptowaną
praktyką, ze zwykłą starannością zwyczajowo przyjętą co do tego typu usług. Oprogramowanie jest
objęte gwarancją jedynie co do działania zgodnego z właściwą specyfikacją dostarczoną przez
Sprzedawcę. Sprzedawca pozostaje właścicielem całości oprogramowania dostarczonego
Kupującemu i w żadnym przypadku Kupujący nie uzyskuje żadnych szerszych praw do
oprogramowania innych niż wynikających z natury licencji ograniczonej do korzystania z Towaru i
zgodnej z warunkami dostarczonymi razem z oprogramowaniem. Sprzedawca nie gwarantuje, że
oprogramowanie jest wolne od błędów lub bezawaryjne lub tolerujące błędy (fault tolerant) lub że
korzystanie przez Kupującego z oprogramowania będzie niezawodne lub nieprzerwane. Kupujący
wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie nie może być używane przy
działalności niebezpiecznej lub wysokiego ryzyka lub zagrażającej środowisku, w szczególności, lecz
niewyłącznie, mającą związek z instalacjami nuklearnymi, lotnictwem, kontrolą ruchu powietrznego,
podtrzymywaniem życia, mającą zastosowanie medyczne. Sprzedawca wyłącza rękojmię i
jakąkolwiek inną odpowiedzialność, bezpośrednią i dorozumianą, obejmującą w szczególności, lecz
niewyłącznie prawidłowość projektu, zgodność z przeznaczeniem lub przydatność do określonego
celu.
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11.2 Sprzedawca zobowiązuje się, zgodnie ze swoim uznaniem, do usunięcia wad Towaru lub do
dostarczenia Towaru wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 1 roku od dostarczenia
Towaru do Kupującego. Gwarancja na Usługi jest ograniczona do 6 miesięcy od wykonania Usługi.
Gwarancja na oprogramowanie kończy się po upływie 90 dni od dostarczenia Oprogramowania lub,
jeżeli jest instalowana przez Kupującego lub końcowego użytkownika, od daty pierwszej instalacji.
11.3 Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały pomimo prawidłowego korzystania z
Towaru. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towaru, uważa się normalne korzystanie z
Towaru zgodnie z warunkami określonymi przez Sprzedawcę.
11.4 Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie Towaru, jeżeli nastąpiło ono w
wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania, a także w przypadku
naprawy lub modyfikacji Towaru dokonanej przez Kupującego lub osobę trzecią, chyba że napawa
została dokonana za uprzednią zgodą Sprzedawcy.
11.5 Gwarancja nie obejmuje Towaru, który, choćby częściowo, został wytworzony z materiałów lub
według specyfikacji dostarczonych przez Kupującego.
11.6 Towar nie ma wad, jeżeli uszkodzenie wynika z:
(a) normalnego zużycia Towaru;
(b) wydarzenia przypadkowego lub siły wyższej.
11.7 Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zobowiązań wynikających z
Warunków i Umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.
11.8 W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad Towaru lub części Towaru,
które uzna za wadliwe.
11.9 W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wad lub zastąpienie uszkodzonych części
Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwy Towar. Kupującemu nie
przysługuje w takim wypadku roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany
Towaru, jeżeli koszty te nie zostały wcześniej zatwierdzone przez Sprzedawcę.
11.10 W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru który jest wadliwy, koszty transportu,
zarówno Towaru Wadliwego, jak i wymienianego Towaru do pierwotnego miejsca dostawy, ponosi
Sprzedawca.
11.11 Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o jakiejkolwiek wadzie Towaru w
ciągu 3 dni od ujawnienia się wady. Zawiadomienie może być dokonane dostępnymi środkami
komunikacji oraz musi być dodatkowo dostarczone listem poleconym z potwierdzeniem odbioru
(Zawiadomienie).
11.12 Zawiadomienie powinno zawierać także opis warunków w których wada się ujawniła. W razie
potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny
wady i ustalenia sposobu jej usunięcia. Kupujący, korzystając z własnych badań i testów, jest
wyłącznie odpowiedzialny za ostateczny wybór systemu i Towaru, i zapewnienia, aby wszelkie
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wymagania co do wykonania, wytrzymałości, utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy zostały
spełnione. Kupujący zobowiązany jest dokonać oceny wszystkich wymogów koniecznych do
zastosowania i odpowiednich standardów przyjętych w danym przemyśle oraz specyfikacji i innych
informacji technicznych dostarczanych razem z Towarem . Jeżeli Sprzedawca dostarczy Towar lub
opcje systemu na podstawie danych dostarczonych przez Kupującego, to Kupujący jest
odpowiedzialny za to, aby dostarczone dane i specyfikacje były właściwe i wystarczające do
korzystania i przewidywanego użycia Towaru. Jeżeli Kupujący nie jest końcowym użytkownikiem,
Kupujący zapewni zastosowanie się użytkownika końcowego do wymagań niniejszego punktu.
12. Zwrot Towaru Nowego
12.1 Kupujący może dokonać zwrotu Towaru już dostarczonego przez Sprzedawcę, za wyjątkiem
sytuacji objętych gwarancją, jeżeli Sprzedawca udzielił takiej zgody na piśmie. Sprzedawca może
udzielić takiej zgody jeśli Towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu a zwrot
nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia.
12.2 W razie wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na dokonanie zwrotu Towaru, Kupujący poniesie
wszelkie związane ze zwrotem koszty, w szczególności koszty transportu.
12.3 Sprzedawca dokona kontroli odebranego Towaru i będzie mógł zdecydować czy: (a) zwrócić
Kupującemu wartość zwróconego Towaru; (b) odmówić przyjęcia zwrotu; (c) wymienić Towar
zwrócony na inny.
12.4 W przypadku zwrotu wartości, o której mowa w punkcie 12.3.1powyżej, wartość zwrotu będzie
równa cenie zakupionego Towaru pomniejszonej o koszt kontroli, działań administracyjnych i innych
kosztów poniesiony przez Sprzedawcę.
13. Tajemnica Handlowa
13.1 Wszelkie informacje dotyczące działalności Sprzedawcy, które nie są publicznie znane, jak
również postanowienia niniejszych Warunków, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
13.2 Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani
wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków
i Umów.
13.3 Kupujący podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji
poufnych.
13.4 Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do
ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności Sprzedawcy, zawiadomi o tym
Sprzedawcę i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum
negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Niniejsze zobowiązanie wiąże Kupującego także
po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Warunków, przez okres trzech lat od wypowiedzenia lub
rozwiązania. Po tym okresie informacje poufne będą chronione na podstawie powszechnie
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obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
13.5 Bez pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani
nazw handlowych Sprzedawcy, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą w
jakimkolwiek celu.
14. Zgodność Kupujący zobowiązuje się dostosować do wszelkich właściwych uregulowań prawnych,
regulacji oraz standardów branżowych i zawodowych, w szczególności, choć niewyłącznie, tego kraju
lub krajów w których Kupujący działa lub w których Towary mają być używane, co obejmuje bez
żadnych ograniczeń odpowiednie regulacje anty korupcyjne oraz ograniczenia exportu USA i Unii
Europejskiej („Prawo Exportowe”). Kupujący zobowiązuje się zwolnić, chronić i naprawić szkodę
Sprzedawcy wynikających z konsekwencji naruszenia powyższych uregulowań przez Kupującego, jego
pracowników lub agentów. Kupujący potwierdza, że zna właściwe prawo antykorupcyjne i Prawo
Exportowe i zapewnia, że dotrzyma powyższych regulacji i nie podejmie żadnych czynności, które
mogłyby spowodować, że Sprzedawca mógłby naruszyć tychże praw i regulacji. W szczególności
Kupujący oświadcza, że nie dokona żadnej płatności ani nie udzieli korzyści majątkowej, bezpośrednio
lub pośrednio, nikomu, w szczególności, bez żadnych ograniczeń, żadnemu urzędnikowi
państwowemu, zagranicznej partii politycznej lub jej funkcjonariuszowi, kandydatowi na zagraniczny
urząd, a także osobie prawnej lub fizycznej – w celu skłonienia tej osoby do zakupu Towaru lub w
inny sposób korzystania z działalności Sprzedawcy. Kupujący dodatkowo oświadcza i zapewnia, że nie
uzyska, użyje, przekaże lub wyśle żadnego Towaru Sprzedawcy w sposób lub w celu który narusza
Prawo Eksportowe lub powoduje, że Sprzedawca będzie naruszał Prawo Eksportowe.
15. Spory
15.1 Sprzedaż i dostawy Towarów na podstawie Warunków podlegają przepisom polskiego prawa, w
szczególności kodeksowi cywilnemu.
15.2 Wszelkie spory wynikłe między Kupującym a Sprzedawcą, związane ze sprzedażą Towaru na
podstawie niniejszych Warunków oraz Umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla
siedziby Sprzedawcy.
16. Wypowiedzenie i Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji
16.1 Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszych Warunków z 14 dniowym
okresem wypowiedzenia, co nie wypływa na zastosowanie Warunków do Umów zawartych przed
terminem wypowiedzenia.
16.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie Warunków. Gdy taka sytuacja
zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich Zamówień wydanych po dacie modyfikacji,
tak samo dla zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.

