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1.               Postanowienia ogólne 
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są częścią składową wszystkich 
cenników, ofert, kosztorysów, umów, faktur i zamówień i odnoszą się do 
sprzedaży materiałów izolacyjnych pod marką FIBRANxps. 
 
2.               Ceny 
Ceny produktów wymienionych w cennikach obowiązują do końca roku 
kalendarzowego, chyba że w cenniku lub w ofercie podano inaczej. Ceny 
obowiązują zgodnie z parytetem określonym w cenniku i/lub ofercie i nie 
zawierają podatku VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty 
cen, jeżeli termin dostawy jest dłuższy niż 30 dni. 
 
3.         Warunki dostawy 
Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych przez 
Kupującego produktów na warunkach uzgodnionych ze Sprzedającym, tj. 
na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy 
może ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym lub w 
przypadku wystąpienia siły wyższej przewidzianej przepisami prawa i 
orzecznictwem. 
Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wydłużenia czasu dostawy 
w przypadku nieterminowego wypełnienia obowiązków niezbędnych do 
realizacji transakcji (zobowiązanie do zapłaty, informacja o odbiorcy, 
zapewnienie odpowiedniego rozładunku...). 
Sprzedający ma prawo dochodzić od Kupującego odszkodowania za 
szkody wyrządzone mu przez ww. sytuację. 
 
4.       Warunki płatności 
Cena zakupu musi być zapłacona z góry lub w uzgodnionym terminie, 
który rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury. 
Odroczona płatność musi być odpowiednio zabezpieczona gwarancją 
bankową, wekslem lub instrumentem inkasowym („izvršnica”). 
W przypadku uzgodnionego skonta za przedterminową płatność, będzie 
ono obliczane (z zastrzeżeniem spełnionych warunków) na podstawie 
kwoty wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego (nie dotyczy 
kompensat lub innych sposobów regulowania zobowiązań). Skonto za 
wcześniejszą płatność nie jest możliwe, jeżeli Kupujący ma wymagalne 
zobowiązania.  
W przypadku opóźnienia w płatności Kupujący zostanie obciążony 
odsetkami za zwłokę według stopy procentowej przewidzianej dla 
opóźnionych płatności zgodnie z ustawodawstwem Republiki Słowenii. 
 
5.         Zastrzeżenie własności 
Do momentu całkowitej zapłaty ceny kupna prawo własności do 
dostarczonego towaru, również w przypadku jego montażu lub instalacji, 
pozostaje własnością Sprzedającego, jako prawo własności do 
proporcjonalnego udziału w nowym produkcie. 
Kupujący nie może zastawić towaru w ramach prawa własności ani w inny 
sposób obciążyć tego towaru oraz jest on zobowiązany do zachowania 
należytej staranności przy składowaniu i obchodzeniu się z towarem. 

 
6.        Jakość towarów 
Produkty wytworzone w Republice Słowenii spełniają wymogi prawa 
słoweńskiego oraz prawa kraju przywozu odnoszące się do produktów 
importowanych. Produkty wyprodukowane poza Republiką Słowenii 
spełniają wymogi prawne kraju pochodzenia oraz prawa kraju 
importującego w odniesieniu do produktów importowanych. 

Sprzedający gwarantuje, że produkty mają niezbędne certyfikaty i atesty. 
Na pisemną prośbę Kupującego Sprzedający jest zobowiązany do 
dostarczenia Kupującemu kopii tych dokumentów. 
Sprzedający gwarantuje jakość wyrobów przy uwzględnieniu 
prawidłowego transportu, magazynowania i przeładunku wyrobów. 
Kupujący jest odpowiedzialny za poinformowanie odbiorcy o zasadach 
stosowania wyrobów, ich właściwościach i środkach bezpieczeństwa 
pracy. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki, jakie 
mogą wyniknąć z niewłaściwego lub niezgodnego z wymogami 
obowiązujących norm i przepisów budowlanych użytkowania wyrobów. 

 
7. Reklamacje 
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilości, jakości i 
rodzaju dostarczonych produktów z przewoźnikiem w momencie 
rozładunku i wypełniania dokumentów przewozowych. W przypadku 
transportu własnego Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia 
zgodności otrzymanego towaru w momencie załadunku wyrobów do 
magazynu Sprzedającego. 
W przypadku widocznego uszkodzenia produktu, Kupujący zobowiązany 
jest przesłać do Sprzedającego formularz reklamacyjny z podaniem ilości 
wadliwych produktów, opisem wady lub uszkodzenia oraz zdjęciami w 
ciągu trzech dni roboczych od otrzymania towaru. 
W przypadku wad ukrytych produktów, których nie można wykryć za 
pomocą zwykłych oględzin, reklamacja jest przyjmowana tylko w 
opakowaniu opatrzonym etykietą i z załączonym formularzem 
reklamacyjnym. 
Kupujący nie ma prawa do sprzedaży wadliwych produktów ani do 
podejmowania samodzielnych decyzji o obniżeniu ceny takich produktów. 
W przypadku uznania reklamacji dotyczącej niewłaściwej jakości 
wyrobów, Sprzedający może według własnego uznania wymienić wadliwe 
wyroby na nowe lub obniżyć cenę wadliwych wyrobów. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy ilością faktycznie otrzymaną a ilością 
podaną w dokumentach przewozowych, Kupujący zobowiązany jest do 
odnotowania rozbieżności w dokumentach odbioru (dowód dostawy, list 
przewozowy) oraz sporządzenia protokołu reklamacyjnego. Protokół 
reklamacyjny Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedającemu 
najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. 
 
8. Odpowiedzialność 
Odpowiedzialność Sprzedającego będzie oceniana zgodnie z 
obowiązującym słoweńskim ustawodawstwem oraz postanowieniami 
niniejszych Ogólnych Warunków. Sprzedający w żadnym wypadku nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie. 
Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnej 
gwarancji ani rękojmi za systemy lub zastosowania, w których używany 
jest towar Sprzedającego. Zastosowanie towaru podlega wyłącznie 
odpowiednim przepisom prawa budowlanego, jak również odpowiednim 
przepisom technicznym, bezpieczeństwa i innym. 
 
9. Obowiązujące prawo i właściwy sąd 
Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem Republiki Słowenii. Wszelkie spory będą rozpatrywane 
przez sąd właściwy w Novo mesto. Ogólne warunki obowiązują od 1 
stycznia 2014 r. 


