OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY CARTAMUNDI CARDS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE
Niniejszy dokument sporządzono i zatwierdzono
przez Zarząd CARTAMUNDI w dniu 20 stycznia 2022
roku.
Niniejszy dokument, doręczony klientowi w postaci
elektronicznej lub papierowej przed zawarciem
umowy, stanowi regulamin wiążący dla stron przy
wszystkich kolejnych transakcjach między stronami,
w
których
CARTAMUNDI
występuje
jako
sprzedawca, do czasu, kiedy CARTAMUNDI
przedstawi drugiej stronie nowe warunki sprzedaży.
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o
„CARTAMUNDI”, należy przez to rozumieć
CARTAMUNDI CARDS POLAND spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Krakowie.
1. Sprzedaż
(a) Umowy
sprzedaży
zawierane
przez
CARTAMUNDI
podlegają
warunkom
wymienionym w niniejszym dokumencie.
(b) Propozycje umów sprzedaży składane przez
CARTAMUNDI nie stanowią oświadczenia woli
ich zawarcia, choćby w treści takiej propozycji
użyto słowa „oferta”. W szczególności, do
propozycji takich nie znajdują zastosowania art.
66 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740 ze zm., dalej jako „k.c.”).
(c) Zobowiązania podjęte przez przedstawicieli
CARTAMUNDI są wiążące dla CARTAMUNDI
pod warunkiem zachowania formy pisemnej
oraz warunków reprezentacji.
(d) Cenniki CARTAMUNDI są wiążące pod
warunkiem potwierdzenia przez CARTAMUNDI
w formie pisemnej oraz z zachowaniem
warunków reprezentacji.
(e) Regulaminy warunków zakupów wydrukowane
na formularzach listów, zamówień i innych
dokumentów pochodzących od klientów
CARTAMUNDI
pozostają
wiążące
dla CARTAMUNDI, o ile nie są sprzeczne z
niniejszymi
Warunkami
Sprzedaży
CARTAMUNDI, chyba że CARTAMUNDI w
sposób wyraźny i szczegółowy wyraziła zgodę
na obowiązywanie danego zapisu regulaminu
klienta.
2. Dostawa i odbiór towaru
(a) Przedstawione poniżej warunki dostawy mają
charakter wyłącznie informacyjny i mają na celu
dostarczenie
orientacyjnych
wskazań.
Jakiekolwiek ich naruszenie nie stanowi
przesłanki rozwiązania lub wypowiedzenia tejże
Umowy przez klienta CARTAMUNDI, a
CARTAMUNDI nie jest obowiązana do zapłaty
jakichkolwiek
kar,
odszkodowań
lub jakichkolwiek innych świadczeń z tym
związanych, chyba że szkoda klienta wynikała z
umyślnego działania CARTAMUNDI.
(b) W przypadku jeżeli zapasy magazynowe
CARTAMUNDI
zostaną
uszczuplone
albo wyczerpane lub z innej przyczyny należyte
wykonanie zobowiązań przez CARTAMUNDI
stało się niemożliwe wskutek siły wyższej, w
szczególności: wypadku, strajku, przewrotu
politycznego, powstania, wojny, epidemii
lub klęski żywiołowej CARTAMUNDI jest
zwolniona
z
jakichkolwiek
świadczeń
i odpowiedzialności wynikających z Umowy
Sprzedaży.
(c) O ile umowa w sposób wyraźny nie stanowi
inaczej, ilość towarów dostarczonych może
różnić się od ilości zamówionej maksymalnie o
10%. W przypadku jeżeli doszło do
nadprodukcji wykraczającej poza ustalony
zakres tolerancji, CARTAMUNDI poinformuje

klienta o dokładnej ilości wyprodukowanych
towarów i zaoferuje mu ich zakup. Klient
poinformuje CARTAMUNDI o decyzji odnośnie
zakupu towarów wykraczających poza ustalony
zakres tolerancji w terminie 7 dni od
przekazania mu przez CARTAMUNDI informacji,
o której mowa w zdaniu poprzednim.
(d) Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru w trakcie
transportu do klienta obciąża klienta
niezależnie od ustalonego sposobu dostawy.
(e) Klient
obowiązany
jest
powiadomić
CARTAMUNDI o wszelkich zastrzeżeniach
co do towarów na piśmie. Pismo dotyczące
tychże zastrzeżeń powinno zostać nadane na
adres CARTAMUNDI w terminie 2 dni od
dostawy towarów pod rygorem utraty
wszelkich roszczeń wynikających z ich wad.
(f) Jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące ilości
towarów
określonej
w
dokumentacji
przewozowej powinny zostać zgłoszone
CARTAMUNDI niezwłocznie po odebraniu
towarów.
3. Ceny
(a) Ceny są obliczane na podstawie taryf
dostawców surowców i usług użyteczności
publicznej, z których korzysta CARTAMUNDI w
dniu złożenia zamówienia, jak również koszty,
transportu, kursu wymiany walut, ceł i
podatków według stanu z dnia złożenia
zamówienia. CARTAMUNDI zastrzega prawo do
zmiany cen, jeżeli którykolwiek z wyżej
wymienionych elementów uległ zmianie po
dniu złożenia zamówienia, choćby w czasie
wykonywania zamówienia.
(b) Bez uszczerbku dla postanowień powyżej,
oferty CARTAMUNDI pozostają w mocy przez
okres 4 tygodni.
4. Płatności
(a) Faktury są płatne bez potrąceń i bez dyskonta
w walucie faktury. Jeżeli CARTAMUNDI
w sposób wyraźny nie wyraziła zgody na
postanowienia odmienne, zaliczka opiewająca
na 50% ceny będzie płatna w momencie
złożenia zamówienia, zaś pozostała część ceny
– przed dostawą.
(b) Wynagrodzenie
CARTAMUNDI
zostanie
powiększone o kwotę podatku od towarów
i usług według obowiązującej stawki oraz kwoty
innych danin publicznych, którymi obciążono
CARTAMUNDI lub którymi zostanie obciążona
w związku z danym zamówieniem.
(c) Wszelkie
płatności
będą
dokonywane
bezpośrednio na rzecz CARTAMUNDI.
(d) Przedstawiciele
CARTAMUNDI
nie
są
umocowani do przyjmowania jakichkolwiek
płatności.
(e) W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczane
będą odsetki maksymalne za opóźnienie,
zgodnie z art. 481 § 21 k.c.
(f) CARTAMUNDI jest uprawniona do kompensaty
zaległych, wymagalnych płatności klienta z
kwot należnych od CARTAMUNDI temu
klientowi.
(g) CARTAMUNDI jest uprawniona do przeniesienia
praw lub obowiązków z tytułu umowy na osobę
trzecią.
(h) Zastrzeżenia co do dostarczonych towarów,
choćby prawidłowo zgłoszone, nie stanowią
podstawy odmowy lub wstrzymania płatności.
(i)
CARTAMUNDI oświadcza, że jest dużym
przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.).
5. Wydanie towarów w magazynie
(a) Jeżeli umowa przewiduje wydanie towarów
klientowi w magazynie CARTAMUNDI, klient
zostanie poinformowany telefonicznie lub na
piśmie o terminie, po którym towary będą
mogły zostać wydane.
(b) Jeżeli klient nie podejmie jakichkolwiek działań
zmierzających do odbioru towarów w terminie
7 dni od przekazania informacji, o której mowa
w pkt. (a) powyżej, zostanie ponownie
wezwany do odbioru towarów przesyłką
poleconą.
(c) Jeżeli w terminie 7 dni od podjęcia przesyłki
poleconej, o której mowa w pkt. (b) powyżej,
klient nie zgłosił gotowości odbioru towarów,
CARTAMUNDI
może
podjąć
działania
zmierzające do dostarczenia towarów klientowi
bez kolejnych wezwań do odbioru. Kosztami
dostawy obciążony zostanie klient, poprzez
wystawienie
faktury
płatnej
z chwilą
wystawienia.
(d) Postanowienia pkt. (a)-(c) powyżej znajdują
odpowiednie zastosowanie do towarów
dostępnych w magazynie w momencie złożenia
zamówienia, jeżeli nie zostały podjęte w
ustalonym terminie. CARTAMUNDI ma prawo w
tych wypadkach obciążyć klienta kosztami
magazynowania towarów. Koszty te będą
wymagalne na koniec każdego dnia zwłoki
klienta w odbiorze. Za każdy dzień zwłoki w
zapłacie tych kosztów naliczane będą odsetki
maksymalne za opóźnienie, zgodnie z art. 481 §
21 k.c.
(e) CARTAMUNDI ma prawo sprzedać nieodebrane
przez klienta towary po upływie 6 miesięcy od
ustalonego terminu wymagalności.
6. Zastrzeżenie tytułu własności
CARTAMUNDI dokonuje sprzedaży towarów
klientowi pod warunkiem zawieszającym uiszczenia
ceny. Na żądanie CARTAMUNDI klient podpisze
dokument stwierdzający zastrzeżenie tytułu
własności. Koszt opatrzenia dokumentu datą pewną
obciąża CARTAMUNDI.
7. Opracowania
techniczne,
dokumentacja,
własność intelektualna
(a) O ile umowa w sposób wyraźny nie stanowi
inaczej,
CARTAMUNDI
nie
przenosi
jakichkolwiek
praw
do
opracowań
technicznych, rysunków i dokumentacji
przekazywanych przez CARTAMUNDI klientowi.
(b) CARTAMUNDI nie przenosi jakichkolwiek praw
do modeli, projektów, klisz i odlewów.
(c) W przypadku, jeżeli klient dostarcza
CARTAMUNDI projekty, według których
realizowane ma być zamówienie, realizacja ta
odbywa się na wyłączną odpowiedzialność
klienta. Klient pokryje wszelkie koszty powstałe
u CARTAMUNDI w związku z roszczeniami osób
trzecich dotyczącymi ich praw własności
intelektualnej.
Klient
jest
wyłącznie
odpowiedzialny za zapewnienie licencji do
korzystania z praw własności intelektualnej
osób trzecich w celu realizacji zamówienia
przez CARTAMUNDI oraz za wszelkie roszczenia
tych osób z tego tytułu.
8. Rozwiązywanie sporów
Wszelkie spory powstałe na tle umowy sprzedaży
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
ze względu na siedzibę CARTAMUNDI.
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