
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY 
 
1 – Postanowienia ogólne 

- Niniejsze Ogólne warunki sprzedaŜy są obowiązujące dla wszystkich transakcji 
handlowych, z wyjątkiem transakcji wyraźnie wykluczonych na piśmie przez YKK 
Poland oraz Nabywcę. Pisemne porozumienia pomiędzy stronami dopuszczają 
modyfikację lub wykluczenie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaŜy na podstawie 
wzajemnego porozumienia, wyraŜonego na piśmie. 

- YKK Poland dokonuje sprzedaŜy i świadczy usługi w oparciu o obustronną akceptację 
Ogólnych warunków sprzedaŜy, wyszczególnionych w niniejszym dokumencie. 

- Wszelkie transakcje handlowe podlegają poniŜszym Ogólnym warunkom sprzedaŜy, a w 
pozostałych przypadkach stosownym przepisom polskiego prawa. 

 
2 – Umowa 

- YKK Poland zobowiązuje się dostarczać towary na terenie Polski na warunkach CIF 
(odpowiedzialność za wysyłkę i transport ponosi YKK Poland), z wyjątkiem sytuacji, gdy 
wartość zamówienia nie przekracza 700 złotych (netto). W takich przypadkach do faktury 
zostanie doliczona kwota 30 złotych lub Nabywca dokona odbioru towarów będących 
przedmiotem umowy (dalej nazywanych „Towarami”) w zakładzie YKK Poland. 
Całkowitą odpowiedzialność za wysyłkę i transport towarów poza granice 
Rzeczpospolitej Polskiej ponosi Nabywca. 

- Wszelkie odniesienia do jakości, formy lub stanu towarów ujęte w broszurach, katalogach 
itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny, chyba, Ŝe wyraźnie stwierdzono inaczej. 
PowyŜsze dotyczy takŜe zdjęć, rysunków i ilustracji przedstawiających towary. 

- Nabywca nie ujawni osobom trzecim treści ofert, wzorów i podobnych dokumentów bez 
pisemnego upowaŜnienia YKK Poland. 

 
3 – Odbiór towarów 

       - Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezbędne procedury odbioru w 
przypadku odbioru dostawy z zakładu YKK Poland od momentu otrzymania informacji o 
dostępności towarów. W pozostałych przypadkach Nabywca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie niezbędne procedury odbioru dostawy w swoim zakładzie. W przypadku 
niedopełnienia swoich zobowiązań, Nabywca ponosi wszelkie dodatkowe koszty, na 
przykład, opłaty za magazynowanie itp. Niniejsze postanowienie dotyczy takŜe dostaw 
zagranicznych. 

 
4 – Zawieszenie lub anulowanie zamówienia 

- W przypadku zawieszenia lub anulowania zamówienia będącego w toku przez Nabywcę 
ponosi on koszty usług i materiału wykorzystanego do chwili anulowania zamówienia. 

 
5 – Ceny i warunki płatności 

- Zamówienia poniŜej 10 sztuk danej długości lub koloru podlegają dodatkowej opłacie w 
wysokości 20% ceny, chyba, Ŝe postanowiono inaczej na piśmie. 



- Nabywca ponosi wszelkie dodatkowe koszty: transportu, załadunku i rozładunku, ceł, jeśli 
dotyczy, chyba, Ŝe postanowiono inaczej na piśmie. 

- NaleŜności naleŜy regulować z siedzibą główną YKK Poland. Płatności mogą być 
dokonywane gotówką, czekiem lub przelewem bankowym. YKK Poland zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia innych form płatności w stopniu dozwolonym przez prawo. 

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba, Ŝe strony 
postanowiły inaczej na piśmie. 

- NaleŜność za pierwszą dostawę zostanie w całości uregulowana w chwili jej odbioru. 

- Bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, zwłoka w płatnościach powoduje naliczenie 
odsetek przez YKK Poland według stawki ustalonej dla transakcji handlowych. 

- Częściowa dostawa zamówienia odpowiada płatności za dostarczone towary. 

- YKK Poland zastrzega sobie prawo do przyjęcia zamówienia wyłącznie za przedpłatą, 
jeśli wcześniej doszło do naruszenia warunków płatności. 

- YKK Poland zatrzymuje tytuł prawny do towarów do chwili otrzymania całkowitej 
płatności. 

 
6 – Rabaty 

 - Rabaty są kaŜdorazowo uzgadnianie z Nabywcą. 

 
7 – Zwroty i reklamacje 

- Towary podlegają zwrotowi wyłącznie na podstawie wcześniejszych ustaleń lub 
formalnych postanowień. 

- Reklamacje naleŜy kierować do YKK Poland na piśmie na adres: ul. Tarczyńska 119, 
Pogorzałki, 96-320 Mszczonów. 

- Wszelkie wadliwe towary, za które odpowiedzialność jednoznacznie ponosi YKK Poland 
i zatwierdzone przez YKK Poland podlegają naprawie lub wymianie bez ponoszenia 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Nabywcę. 
Wymiana odbywa się w rozsądnym terminie wskazanym przez YKK Poland. 

- Skargi odnośnie do ilości naleŜy składać na piśmie w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty 
wysyłki. 

 
8 – Odpowiedzialność 

- YKK Poland nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania umów dostawy 
w przypadku zaistnienia okoliczności będących poza jej kontrolą (na przykład, klęsk 
Ŝywiołowych, stanów wojennych, wojen) oraz zastrzega sobie prawo, w granicach 
dopuszczalnych przez prawo, do modyfikacji lub wycofania się z umowy w sytuacji 
pojawienia się faktów wskazujących na zmianę warunków sprzedaŜy. 

 
9 – Jurysdykcja 

- Wszelkie spory wynikające z zastosowania niniejszych Ogólnych warunków sprzedaŜy 
będą rozstrzygane przez sądy w Polsce. Umowy podlegają wykładni prawa 
Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi 



warunkami sprzedaŜy obowiązują przepisy prawa polskiego. Ogólne warunki sprzedaŜy 
zostały sporządzone w języku polskim oraz angielskim. W przypadku jakichkolwiek 
rozbieŜności za wiąŜącą uznaje się polską wersję językową. 


