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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Zawarcie umowy
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzeda
ży (dalej:
Ogólne Warunki) zostaj
ą podane do wiadomo
śc i
Kupującego i wi
ążą od chwili z
ło 
że nia przez
Kupującego zamówienia, z zastrze
żeniem
odmiennych postanowie
ń okre
ślonych w
fakturze lub potwierdzeniu przyj
ęcia zamówienia
albo ofercie MEGASET Sp. z o.o. w Piekarach
Śląskich przy ul. Stalowej 3, zwanym dalej
„Sprzedawcą”.
Wzorce, dokumentacja techniczna, okre
ślenia
wagi i masy podane w ofercie lub prospektach
reklamowych maj
ą znaczenie wy
łącznie
informacyjne i nie stanowi
ą warunku umowy, a
informacje tam zamieszczone mog
ą podlega
ć
zmianom.
Wszelkie zmiany lub uzupe
łnienia Ogólnych
Warunków wymagaj
ą zgody Sprzedawcy i
kupując ego wyra
żonej na pi
śmie pod rygorem
nieważności. Sprzedawcy nie obowi
ąz ują 
ża dne
warunki sprzeda
ży lub zastrze
żenia Kupuj
ącego
sprzeczne z Ogólnymi Warunkami, nawet je
śli
Sprzedawca nie wyrazi
ł wyra
źn ego sprzeciwu
wobec takich warunków lub zastrze
że
ń.
Kupujący nie mo
że dokona
ć cesji jakichkolwiek
praw i obowi
ąz ków wynikaj
ąc ych z Ogólnych
Warunków.
„Towarem” jest rzecz, us
łu gi określone w
fakturze zamówieniu lub potwierdzeniu przyj
ęc ia
zamówienia.
Ogólne Warunki udost
ępnione s
ą Kupując ym na
stronie
internetowej
Sprzedawcy
(www.megaset.pl
) w sposób umo
żliwiaj
ący
przechowywanie i odtwarzanie wzorca w
zwykły m toku czynno
ści, a tak
że w formie
pisemnej w lokalu Sprzedawcy.
Przyjęcie Ogólnych Warunków nast
ęp uje w
dowolny sposób, ale w ca
ło 
ści, w tym poprzez
przystąp ienie do realizacji umowy.
Przyjęcie
przez Kupuj
ącego Ogólnych
Warunków przy jednym zamówieniu uwa
ża si
ę,
za ich akceptacj
ę dla wszystkich pozosta
ły ch
zamówieńi umów.
Cena i warunki płatności
Obowiąz ują ceny zawarte w cennikach
Sprzedawcy w dniu przyj
ęcia zamówienia, o ile
inaczej nie ustalono na pi
śmie.
Oferta skła dana przez Sprzedawc
ę obowi
ąz uje
przez okres 7 dni od daty otrzymania oferty przez
Kupującego, chyba 
że co innego wynika z jej
treści. Zamówienie jest dla Sprzedawcy wi
ążące
wyłącznie jeśli przyjmie je na pi
śmie b
ąd
ź je
śli
dostarczy Kupuj
ąc emu zamówiony towar.
Ceny nie obejmuj
ą podatków i ce
ł, a tak
że
wszelkich kosztów w tym kosztów transportu i
dostawy, które ponosi Kupuj
ąc y, chyba 
że
ustalono inaczej. Wszystkie ceny obejmuj
ą
standardowe opakowanie, lecz nie obejmuj
ą
palet lub skrzy
ń. Do ceny sprzedawca dolicza
oddzielnie podatek od towarów i us
łu g.
Ceny oparte s
ą na kosztach materia
łów,
magazynowania i transportu ustalonych na dzie
ń
przyjęcia zamówienia. W przypadku wzrostu
powyże j pi
ęciu procent w zakresie wy
żej
wymienionych czynników cenowych w okresie
pomiędzy przyj
ęciem zamówienia a terminem
faktycznej dostawy, Sprzedawca zastrzega sobie
prawo do korekty cen, która b
ęd zie
bezpośrednio odzwierciedla
ćtakie zmiany.
Wydanie i odbiór towaru
W przypadku zw
ło ki w wydaniu towaru w
następ stwie okoliczno
ści od Sprzedawcy
niezależnych termin wydania towaru ulega
odpowiedniemu przed
łu 
że niu o okres zw
łoki.
Jeżeli Sprzedawca z przyczyn od niego
zależnych nie dotrzyma dodatkowego terminu
miesięcznego
udzielonego
mu
przez
Kupującego to po bezskutecznym up
ływie tego
terminu Kupuj
ąc y ma prawo do rezygnacji z
całego lub cz
ęści zamówienia, które nie
zostało zrealizowane. Jakiekolwiek dalej id
ąc e
roszczenia odszkodowawcze Kupuj
ącego s
ą
wyłączone. Sprzeda
ż cz
ęściowa jest
dopuszczalna.
W przypadku opó
źn ienia w wydaniu towaru z
przyczyn le
żących po stronie Kupuj
ącego lub
wskutek jego 
żądania, albo te
ż na skutek
opóźnienia zap
ła ty lub niezupe
łn ej instrukcji
wysyłk owej Sprzedawca jest uprawniony do
żądania zwrotu kosztów sk
ładowania towaru
za okres od chwili gotowo
ści towaru do wysy
łk i.
Miejscem wydania przedmiotu umowy jest
magazyn Sprzedawcy lub inne miejsce
wskazane przez Sprzedawc
ę, gdzie dostawa
nastąp i na warunkach okre
ślonych w
INCOTERMS 2010, przy czym dostawa nast
ąp i
transportem Kupuj
ąc ego lub za po
średnictwem
spedytora lub przewo
źnika o ile strony nie
postanowią inaczej. W razie nie dokonania
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wyboru 
środku transportu przez Kupującego w
zamówieniu lub na 
żądanie Sprzedawcy,
uprawnionym do dokonania tego wyboru jest
Sprzedawca.
Sprzedawca może odmówi
ć, zmniejszyć lub
zawiesi
ć dostaw
ę towaru, by racjonalnie
rozdzieli
ć posiadane zapasy pomiędzy
Kupuj
ąc ym a innymi swymi odbiorcami, jeśli
zdarzenia pozostaj
ące poza jego nale
ży tą
kontrol
ą uniemo
żliwiaj
ą mu dostarczenie
towaru i całkowit
ą realizację zamówień
z
ło 
żo nych przez innych odbiorców. W takim
przypadku, kupuj
ąc y ma prawo odst
ąp ić od
zamówienia/zamówie
ń,
które
nie
zosta
ło/zosta
ły
zrealizowane.
Kupuj
ąc y
wyra
źnie zrzeka si
ę wszelkich innych praw z
tego tytu
łu .
Przejście ryzyka
Ryzyka zwi
ąz ane z towarem, w szczególności
niebezpiecze
ństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia towaru, przechodz
ą na Kupuj
ącego
z chwil
ą wydania towaru Kupuj
ąc emu,
spedytorowi, przewo
źn ikowi lub innej osobie
upowa
żnionej do wykonania przewozu, także
wówczas gdy Sprzedawca przyjął na siebie
dodatkowe zobowi
ązanie w zakresie organizacji
transportu lub pokrycia kosztów wysyłk i towaru. W
przypadku opóźn ienia w wysy
łc e towaru wskutek
okoliczno
ści obci
ążaj
ąc ych Kupuj
ąc ego, ryzyka
zwi
ąz ane z towarem przechodz
ą na kupuj
ącego z
chwil
ągotowo
śc i Sprzedawcy do wysyłk i.
Reklamacje wad towaru
Kupuj
ąc y
ma
obowi
ązek
dokładnego
sprawdzenia towaru z chwil
ą jego dostarczenia.
Kupuj
ąc y zobowi
ąz any jest powiadomić
Sprzedawc
ę w ci
ąg u 24 godzin od dostawy o
utracie, uszkodzeniach lub brakach ilośc iowych
w towarze lub innej niezgodności towaru z
zamówieniem. W przypadku, gdy Kupujący nie
otrzyma towaru w uzgodnionym terminie
dostawy, zobowi
ąz any jest on powiadomi
ć o tym
Sprzedawc
ę w ci
ąg u 24 godzin od
uzgodnionego terminu dostawy. Sprzedawca nie
przyjmuje 
ża dnej odpowiedzialno
śc i, a Kupując y
zrzeka si
ę jakichkolwiek praw do odszkodowania
na mocy niniejszego postanowienia, jeśli
informacje kupuj
ąc ego nie s
ą wystarczając e, by
umo
żliwi
ć
Sprzedawcy
wystąp ienie
z
uzasadnionym roszczeniem wobec przewoźnika
z tytu
łu utraty, uszkodzenia lub braków
ilo
śc iowych towaru. W razie nie zgło szenia
reklamacji w terminie wy
że j wskazanym uważa
si
ę, 
że towar zosta
łprzyj
ęty bez zastrzeże ń.
Zwrot towaru pod rygorem odmowy jego
przyj
ęc ia wymaga uprzedniego uzgodnienia ze
Sprzedawc
ą. Kupuj
ąc y nie jest uprawniony do
uznawania swego rachunku z tytułu zwróconego
towaru, niezale
żn ie od tego, czy wystąp ił on z
reklamacj
ą.
Gwarancja, inne roszczenia
Sprzedawca udziela Kupuj
ącemu gwarancji, że
dostarczony towar jest dobrej jakości i
odpowiada wskazanym przez Sprzedawc
ę
w
ła 
ściwo
ściom w dniu przyj
ęcia zamówienia. W
ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest
wed
ług swego wyboru do wymiany rzeczy
wadliwej na wolną od wad albo do usuni
ęc ia
wad rzeczy. Niniejsza gwarancja wygasa
automatycznie z chwil
ą upływu okresu
przechowywania towaru b
ąd
ź upły wu 30 dni od
terminu odbioru dostawy, w zależn ości od tego,
co nast
ępuje wcze
śn iej.
Gwarancja obowi
ąz uje tylko w przypadku
sk
ła dowania towaru w suchym magazynie i bez
jakiegokolwiek naruszenia. Wypełnienie przez
Kupuj
ąc ego obowi
ąz ków wynikając ych z
Ogólnych Warunków, w tym dokonanie
terminowej zap
łaty ceny jest koniecznym
warunkiem uznania roszcze
ń gwarancyjnych
Kupuj
ąc ego.
Kupuj
ąc y może skorzysta
ć z uprawnień
wynikaj
ąc ych z gwarancji pod warunkiem, że
Sprzedawca zostanie powiadomiony na piśm
 ie w
sposób udokumentowany o istnieniu wad, w
terminie 7 dni od dnia, w którym Kupujący po raz
pierwszy stwierdzi
ł lub móg
ł stwierdzić wadę.
Sprzedawca zobowi
ąz any jest umożliwić
Sprzedawcy nale
ży te zbadanie reklamowanego
towaru.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu
gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstała z
przyczyny tkwi
ąc ej w sprzedanym towarze.
Gwarancja ustaje także w przypadku, gdy
przedmiot dostawy bez zezwolenia Sprzedawcy
by
ł poddany przeróbce lub by
ł niewła ściwie
przechowywany,
przeła dowywany,
transportowany.
Sprzedawca może odpowiednio zawiesić kolejne
dostawy towaru lub prze
łoży 
ć kolejne daty
dostawy do czasu ostatecznego ustalenia
zasadno
ści reklamacji Kupującego.

6.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

Wyklucza się wszelkie dalej idąc e roszczenia
Kupując ego z jakiegokolwiek tytułu prawnego, w
szczególnośc i dotycz
ąc e wynagradzania szkody,
która nie dotyczy bezpośrednio przedmiotu
dostawy.
Strony
uzgadniają,
że
odpowiedzialność
Sprzedawcy
wobec
Kupując ego w ża dnym wypadku nie przekroczy
ceny fakturowej towaru. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialnośc i za jak
ąkolwiek utratę zysków
lub dochodów, stratę czasu b
ąd ź utratę
możliwości uży wania środków transportu,
maszyn lub urządzeń. w ża dnym razie
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnośc i za
jakiekolwiek straty lub szkody szczególne b
ądź
pośrednie. Odpowiedzialność z tytułu r
ękojmi za
wady jest wyłączona. Sprzedawca ponosi
wyłącznie
odpowiedzialność
za
straty
wyrządzone wskutek umyślnego działania lub
rażącego niedbalstwa.
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Sprzedawcy przysługuje prawo własności
towaru, a
ż do chwili otrzymania całkowitej
zapła ty, łącznie z zapłatą roszczeń
dodatkowych przysłu gując ych w stosunku do
Kupując ego w związ ku z dostawą, niezależn ie
od tego, czy towar zostanie dostarczony
Kupując emu.
Kupując y powiadomi niezwło cznie Sprzedawcę
o wszelkich działaniach zmierzaj
ąc ych do
ustanowienia na przedmiocie sprzedaży prawa
zastawu na rzecz osoby trzeciej oraz podejmie
odpowiednie czynnośc i dla zabezpieczenia praw
Sprzedawcy.
Termin zapłaty i sposób zapłaty
Zapła ta jest wymagalna w dniu wydania towaru,
chyba że strony postanawiają inaczej. W razie
opóźn ienia w wydaniu towaru z przyczyn, za
które odpowiada Kupujący, zapła ta jest
wymagalna w dniu ustalonym przez Strony jako
dzień wydania towaru Kupując emu po
powiadomieniu go o gotowości do wydania.
Opóźn ienie w zapła cie uprawnia Sprzedawcę
bez potrzeby wezwania do zapła ty, do żądania
odsetek ustawowych za opóźnienie w
transakcjach handlowych. Powiadomienie może
nastąp ić listem poleconym,, telefonicznie lub
telefaksem., mailem
Zapła ta za otrzymany towar powinna nastąp ić
bez
potrąceń
dokonywanych
przez
Kupując ego niezwłocznie po wystawieniu
faktury lub wedłu g uzgodnionych warunków
pła tnośc i. Kupującemu nie służy zatem wobec
Sprzedawcy prawo złoże nia ośw
 iadczenia o
potrąc eniu wzajemnych wierzytelnośc i.
W razie powzięcia po zawarciu umowy
informacji o zagroże niu wypła calności
Kupując ego, Sprzedawca jest uprawniony do
żądania
zło żenia
przez Kupując ego
odpowiedniego zabezpieczenia, zaś w razie
braku takiego zabezpieczenia może od umowy
odstąp ić. Ponadto w przypadku opóźnienia
Kupując ego w zapłacie ceny sprzedaży za
dany towar, wszelkie inne roszczenia
Sprzedawcy wzgl
ędem Kupując ego stają się
natychmiast wymagalne, choćb y ustalony przez
strony termin pła tnośc i jeszcze nie minął.
Przy opó
źnieniu Kupującego w zapłacie ceny
sprzedaży , Sprzedawca zastrzega sobie
niezależn ie od innych postanowień Ogólnych
Warunków, do ustalenia nowej ceny,
obowiąz ując ej w dniu pła tności, odpowiednio
do wzrostu cen wynikając ych z inflacji, zmian
kursu waluty polskiej w stosunku do waluty
zakupu.
W przypadku przeterminowanych pła tności,
nieuregulowania odsetek za opó
źn ione
pła tnośc i, lub przekroczenia ram kredytowych
przez Kupuj
ąc ego realizacja kolejnych
zamówień zostanie wstrzymana do czasu
dokonania stosownych pła tnośc i, co nie b
ędzie
przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony
Kupując ego
Przelew wierzytelności
Sprzedawca jest uprawniony do przeniesienia na
rzecz osoby trzeciej przysłu gując ych mu
względ em Kupując ego na podstawie niniejszej
umowy roszcze
ń oraz związ anych z nimi
zabezpieczeń. (Przelew wierzytelnośc i).
Wraz z wierzytelnościami przechodzą na
nabywcę wszelkie związ ane z nią prawa w
szczególnośc i roszczenia o zaległe odsetki.
Odstąpienie od umowy
W przypadku zaistnienia nie przewidzianych
wydarzeń, w tym w szczególnośc i zaistnienia
okoliczności związ anych ze sporem zbiorowym u
producenta towaru, w szczególnośc i strajku i
lokautu, zakońc zenia produkcji towarów danego
typu oraz w przypadku wyst
ąpienia okoliczności
siły wyżs zej (w tym epidemii zwłaszcza
covid-19), o ile przeszkody te mają lub mogły
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mieć wpływ na produkcj
ę lub wysy
łk
ę
przedmiotu dostawy, gdy te znacznie zmieniaj
ą
ekonomiczne znaczenie lub tre
ść 
świadczenia
lub wywierają znacz
ący wp
ły w na dzia
ła lno
ść
Sprzedawcy, jak i w przypadku pó
źn iejszego
ujawnienia się niemo
żn o
śc i wykonania
zobowiąz ania - Strony odpowiednio dostosuj
ą
postanowienia umowy. Je
że li z ekonomicznego
punktu widzenia nie b
ęd zie to zasadne,
Sprzedawcy przysługuje prawo do ca
łk owitego
lub częściowego odst
ąpienia od umowy w
terminie 180 dni licząc od dnia powzi
ęc ia wiedzy
o zaistnieniu powyższych okoliczno
ści.
Odstąpienie, o którym mowa powy
żej nie daje
Kupując emu podstaw do zg
ła szania roszcze
ńo
odszkodowanie. Jeże li Sprzedawca chce
skorzystać z prawa do odst
ąp ienia od umowy,
obowiąz any jest w tym celu niezwłocznie
powiadomić Kupującego tak
że i wtedy, je
że li
najpierw uzgodniono z Kupuj
ącym przed
łu 
żenie
terminu dostawy.
Sprzedawcy przysługuje prawo odst
ąpienia od
umowy bez konieczności dodatkowych wezwań
w przypadku opóźn ienia Kupuj
ąc ego w zap
ła cie
faktury, przekraczając ej 14 dni.
Właściwość prawa i języka
Wszelkie umowy zawierane przez strony b
ędą

podlegaćprawu polskiemu.
Niezależn ie czy kopia Ogólnych Warunków,
względ nie
umów
zawartych
z
ich
wykorzystaniem, zostanie przet
łumaczona na
inny jęz yk, oficjalną jej wersj
ą b
ędzie wersja w
języku polskim, która b
ędzie mia
ła przewag
ęw
każd ym przypadku. Wszelka korespondencja i
informacje pomiędzy stronami, wszelkie raporty,
polecenia, instrukcje, literatura, zapisy i inne
pisemne materiały dotycz
ąc e niniejszej
Ogólnych Warunków b
ęd
ą utrzymane i
dostarczane w jęz yku polskim, 
a w razie
potrzeby także jęz yku angielskim.

Właściwość sądów
Do rozpoznawania sporów wynikaj
ących w zwi
ązku
ze stosowaniem niniejszej umowy sprzeda
ży , w tym
związanych z nimi roszcze
ń wzajemnych
Kupując ego, wła śc iwe są s
ąd y dla Miasta Katowice.
Jednakże Sprzedawca jest równie
ż uprawniony do
dochodzenia roszczeń przed s
ąd em w
ła 
śc iwym dla
siedziby Sprzedawcy.
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Przepisy końcowe
Język u
ży ty w Ogólnych Warunkach będ zie we
wszystkich przypadkach interpretowany zgodnie
z jego słusznym znaczeniem i nie 
śc i
śle za lub
przeciw którejkolwiek ze Stron.
Nagłówki i tytuły Ogólnych Warunków zosta
ły
wstawione tylko dla wygody i jako odniesienie i w
żaden sposób nie definiuj
ą, nie ograniczaj
ą, nie
poszerzają ani też nie opisuj
ą zakresu niniejszej
Umowy, ani intencji jakiegokolwiek jej
postanowienia.
Ogólne Warunki umowy zawieraj
ą jedyne i
wyłączne ustalenia pomi
ędzy stronami
dotyczące zasad sprzeda
ży i zast
ępuj
ą wszelkie
dotychczasowe ustne jak te
ż pisemne ustalenia
Stron.
Ogólne Warunki stanowi
ą integraln
ą cz
ęść
umowy sprzedaży . Zgodnie z art. 385 K.C.
Kupując y wyraża zgod
ę na w
łączenie Ogólnych
Warunków do treśc i umowy.
Niezgodność z prawem, niewa
żn ość lub
niewykonalność któregokolwiek z postanowie
ń
zawartych w Ogólnych Warunkach nie ma
wpły wu na zgodność z prawem, ważn ość i
wykonalność
pozosta
ły ch
postanowie
ń
niniejszych Ogólnych Warunków.
W sprawach nieuregulowanych znajdują
zastosowanie przepisy prawa polskiego oraz
reguły międzynarodowej wykła dni terminów
handlowych INCOTERMS 2010.
Ogólne warunki nie znajduj
ą zastosowania w
przypadku gdy Kupując ym jest konsument.

