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Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży 

(„OWS”) stosują się do wszystkich umów 

sprzedaży, dostawy, o dzieło lub  

o świadczenie usług, gdzie AUMA 

POLSKA jest sprzedającym, dostawcą, 

wykonawcą lub usługobiorcą, w zakresie 

nieuregulowanym w szczegółowej 

umowie między stronami. W przypadku 

sprzeczności między umową szczegółową 

a OWS, rozstrzygająca jest umowa 

szczegółowa.  

 

§ 1 Warunki zawarcia i realizacji umowy 

1. Przedmiotem umów zawieranych przez 

AUMA POLSKA jest sprzedaż, dostawa 

lub usługi dotyczące wyrobów takich jak: 

napędy elektryczne ruchów ustawczych 

armatury, części zamienne, urządzenia  

i serwis produktów Grupy Auma wraz  

z wyposażeniem uzupełniającym oraz 

inne produkty wspierające te dostawy. 

2. Przez „umowę” w niniejszym OWS 

rozumie się zamówienie, warunki 

zamówienia oraz postanowienia OWS, 

wiążące Strony. Przez „Klienta” rozumie 

się drugą stronę umowy z AUMA 

POLSKA. 

3. Dostawa lub sprzedaż urządzeń i lub 

usług odbywać się będzie na podstawie 

umowy  

 

 

pomiędzy AUMA POLSKA a Klientem.  

W umowie określona zostanie co najmniej: 

a) rodzaj urządzenia i lub usługi Grupy 

Auma, 

b) cena urządzenia i lub usługi Grupy 

Auma, 

c) ilość urządzeń i lub usług Grupy 

Auma, 

d) termin dostawy urządzeń i lub usług 

Grupy Auma, 

e) rodzaj i termin płatności. 

4. Podpisane zamówienie przesłane zostanie 

do AUMA POLSKA w formie pisemnej na 

adres: Centrali w Sosnowcu lub biura 

regionalnego w Warszawie, Wrześni, 

Rumii lub drogą elektroniczną,  bądź na 

fax: +48 32 783 52 08. Nie dotyczy to 

zamówień składanych osobiście, które 

podpisywane są na miejscu. 

5. AUMA POLSKA potwierdza Klientowi 

termin zamówienia lub informuje o innym 

terminie dostawy. Potwierdzenie 

zamówienia może być dokonane mailowo, 

telefonicznie, faxem  lub listownie.  

W przypadku braku potwierdzenia, 

umowa nie wiąże AUMA POLSKA. 

AUMA POLSKA  dołoży wszelkich starań 

celem zapewnienia terminowej realizacji 

zamówienia, przy czym Klientowi nie 

przysługuje odszkodowanie z tytułu 
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dostaw wykonanych niezgodnie  

z terminem. Chyba że strony  postanowią 

się inaczej . 

6. AUMA POLSKA przysługuje prawo 

odmowy przyjęcia zamówienia bez 

podania przyczyn. 

7. Złożenie zamówienia zgodnie z ust. 4 jest 

równoznaczne z akceptacją przez Klienta 

OWS.  

8. Urządzenia i lub usługi Grupy Auma będą 

odbierane przez Klienta zgodnie z 

terminem wskazanym w Umowie. 

9. AUMA POLSKA nie ponosi 

odpowiedzialności za rodzaj, ani stan 

podstawionych przez Klienta środków 

transportu. 

10. Postanowienia niniejszego OWS stosuje 

się odpowiednio do umów, w których 

Klient zleca montaż urządzeń  i lub usługi, 

mające za przedmiot urządzenia Grupy 

Auma  

(np. serwis). 

 

§ 2 Cena i warunki płatności 

1. Cenę oraz rodzaj urządzeń i lub usług 

Grupy Auma ustala się w umowie. 

2. Rodzaj płatności ustala się w umowie. Co 

do zasady dopuszczalne są następujące 

formy płatności: przelewem równocześnie 

z zawarciem umowy, przedpłata. Za 

zgodą AUMA POLSKA może zostać 

zaakceptowana inna forma płatności,  

np. kredyt kupiecki. 

3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność 

następuje przed odbiorem lub wysyłką 

zamówionych urządzeń i lub wykonaniem 

usług. Jeżeli uzgodniono inaczej, 

szczegółowe warunki płatności określone 

są na druku zamówienia. 

4. W przypadku przedpłaty przelewem 

zamówione urządzenia i lub usługi Grupy 

Auma mogą być odebrane, wykonane 

wyłącznie po uznaniu płatności na 

rachunku bankowym AUMA POLSKA. 

Wykonanie umowy zostanie rozpoczęte  

w następnym możliwym dniu roboczym 

od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba, że 

strony postanowią inaczej . W przypadku, 

gdy wpłynie to na termin wykonania 

zamówienia wszystkie terminy biegnące 

AUMA POLSKA ulegają odpowiedniemu 

przedłużeniu. 

5. Termin płatności wskazany jest na 

fakturze VAT wystawionej przez AUMA 

POLSKA. Za dzień zapłaty uznaje się datę 

uznania należną kwotą rachunku 

bankowego AUMA POLSKA. 

6. AUMA POLSKA może zażądać, aby 

Klient dokonał natychmiastowej płatności 

za zakupione urządzenia i lub usługi 

Grupy Auma lub by przedstawił 



OWS 
 
Ogólne Warunki Sprzedaży: AUMA POLSKA sp. z o.o. w Sosnowcu 

 (dalej „AUMA POLSKA”) 
 

  

Strona 3 z 5 

 

gwarancję jej dokonania w uzgodnionym 

terminie. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu 

płatności, Klient zapłaci AUMA POLSKA 

odsetki za opóźnienie w wysokości 

odsetek maksymalnych. 

8. Niedotrzymanie uzgodnionych 

warunków płatności uważa się za istotne 

naruszenie warunków umowy. Uprawnia 

ono AUMA POLSKA do możliwości 

wstrzymania wykonywania umowy oraz 

do możliwości zażądania 

natychmiastowego ure-gulowania 

wszystkich płatności należnych od 

Klienta, również tych, których termin 

płatności jeszcze nie upłynął.  

9. AUMA POLSKA przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy, jeżeli Klient 

opóźnia się z zapłatą, w terminie 7 dni od 

momentu pojawienia się opóźnienia  

w zapłacie po stronie Klienta. 

10. Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością, 

AUMA POLSKA uprawniona jest do 

zbycia swoich wierzytelności względem 

Klienta na rzecz osób trzecich oraz 

obciążenia Klienta wszelkimi kosztami 

jakie poniosła w związku z ich zbyciem.  

W szczególności może dochodzić od 

Klienta zapłaty kosztów dyskonta, 

rozumianego jako różnica pomiędzy 

wartością nominalną zbytej 

wierzytelności, a uzyskaną za nią ceną.  

11. W przypadku powzięcia przez AUMA 

POLSKA, po zawarciu umowy, 

wiadomości o znaczącym pogorszeniu się 

sytuacji finansowej Klienta, w wyniku 

którego zagrożone jest zaspokojenie 

roszczeń AUMA POLSKA, jest ona 

uprawniona do żądania ich zaspokojenia 

niezależnie od terminu płatności.  

12. Zgłoszenie reklamacji ilościowych i/lub 

jakościowych nie uprawnia Klienta do 

wstrzymania płatności za zrealizowane 

umowy. 

 

§ 3 Dostawa i własność urządzeń 

1. AUMA POLSKA wysyła zamówione 

urządzenia na adres wskazany przez 

Klienta w zamówieniu. Wysyłka na inny 

niż zadeklarowany przez Klienta adres 

wymaga złożenia dyspozycji przez 

Klienta. 

2. Klient jest zobowiązany do odbioru 

dostarczonych urządzeń i lub usług. 

3. Odbiór zamówionych produktów  

z zakładu AUMA POLSKA wymaga 

ważnego, imiennego upoważnienia dla 

osoby odbierającej, podpisanego przez 

osoby upoważnione do działania  

w imieniu Klienta.  
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4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność 

za sprawdzenie zgodności dostawy  

z dokumentem przewozowym  lub 

fakturą lub dokumentem WZ i 

zamówieniem oraz za zgłoszenie 

ewentualnych niezgodności najpóźniej w 

ciągu następnego dnia roboczego po 

odbiorze urządzeń i lub usług. 

5. AUMA POLSKA zastrzega sobie 

własność urządzeń do momentu pełnej 

zapłaty ceny tych urządzeń i lub usług. 

 

§ 4 Rękojmia i gwarancja 

1. Roszczenia z rękojmi wygasają  

w przypadku braku niezwłocznego 

zbadania urządzeń przez Klienta po jego 

otrzymaniu. 

2. Roszczenia z rękojmi wygasają  

w przypadku niepowiadomienia AUMA 

POLSKA o wykryciu wady w terminie 30 

dni od daty ich wykrycia, a także  

w przypadku niezgodności ilościowej  

w terminie 48 godzin od daty dostawy. 

3. W przypadku uznania reklamacji, Klient 

ponosi ewentualne koszty związane  

z transportem Sprzętu, chyba że strony 

postanowią inaczej .  

4. AUMA POLSKA udziela gwarancji na 

urządzenia i lub usługi Grupy Auma  

w przypadkach wyraźnie wskazanych  

w umowie szczegółowej. 

5. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca  

w rozumieniu polskiego prawa, ustala się, 

że takiemu Klientowi nie przysługuje 

prawo do odstąpienia od umowy w 

całości lub części. 

6. W przypadku świadczenia usług, jeżeli 

Klientem jest przedsiębiorca w 

rozumieniu polskiego prawa, ustala się, że 

odpowiedzialność AUMA POLSKA jest 

ograniczona do kwoty ustalonego 

wynagrodzenia za usługę. 

 

§ 5 Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w odbiorze 

urządzeń w terminie wskazanym  

w umowie, Klient zapłaci AUMA 

POLSKA karę umowną w wysokości 1 % 

ceny nieodebranego urządzenia brutto za 

każdy dzień opóźnienia w odbiorze  

urządzeń.  

2. W przypadku niedokonania odbioru 

urządzeń w ciągu 14 dni od ustalonej  

w umowie daty odbioru, AUMA POLSKA 

będzie uprawniona do odstąpienia od 

umowy w terminie 7 dni od tego dnia,  

a w przypadku odstąpienia na tej 

podstawie, Klient zapłaci AUMA POLSKA 

karę umowną w wysokości 15 % ceny 

brutto urządzeń zamówionych  

i nieodebranych w terminie.  
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3. Zapłata kar umownych określonych w ust. 

1 i 2 nie wyłącza dochodzenia przez 

AUMA POLSKA odszkodowania  

w kwocie przenoszącej zastrzeżone kary 

umowne. 

 

§ 6 Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie 

będzie odpowiadać z tytułu naruszenia 

postanowień niniejszej Umowy lub z 

tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania, jeśli zostało to spowodowane 

„Przypadkiem Siły Wyższej”.  

2. Przez zaistnienie „Przypadku Siły 

Wyższej” rozumie się powstanie 

nieprzewidzianych i niezależnych od 

strony zdarzeń, które uniemożliwiają 

wykonanie zobowiązania. W 

szczególności za Przypadek Siły Wyższej 

uznaje się uniemożliwiający wykonanie 

zobowiązania pożar, powódź, trzęsienie 

ziemi, wojnę lub inne akty przemocy,  

3. Strona powołująca się na „Przypadek Siły 

Wyższej” musi, na żądanie drugiej Strony, 

wystąpienie tego przypadku niezwłocznie 

udowodnić.  

 

§ 7 Pozostałe 

1. Umowa może zostać wypowiedziana 

przez każdą ze Stron ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

- rażącego naruszenia przez drugą 

Stronę jakiegokolwiek postanowienia 

Ogólnych Warunków Sprzedaży; 

- opóźnienia w zapłacie przez drugą 

Stronę przekraczającego tydzień. 

2. Wszelkie stosunki prawne wynikające lub 

mogące wyniknąć z niniejszej umowy 

strony poddają prawu polskiemu.  

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji 

niniejszej Umowy będą rozwiązywane 

przez jej Strony polubownie.  

4. W przypadku, gdy Stronom niniejszej 

umowy nie uda się polubowne 

załatwienie sporu w terminie 14 dni od 

jego zgłoszenia przez jedną ze Stron, 

będzie on rozstrzygany przez sąd 

właściwy dla siedziby AUMA POLSKA. 

5. Strony ustalają, iż podpisane dokumenty 

przesłane faksem lub w formie 

elektronicznej (forma dokumentowa) mają 

dla nich moc obowiązującą równą 

dokumentom podpisanym. 

                                                                               

Auma Polska  

 

 

 


