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I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży Towarów, zwane dalej WARUNKAMI mają zastosowanie do wszystkich umów 

sprzedaży zawieranych przez firmę Maus Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach Wrocławskich, zwaną dalej 
Sprzedawcą na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie 
jako konsument w rozumieniu art.384 § 3 kodeksu cywilnego) zwanego w treści niniejszych WARUNKACH Kupującym. 

 
2. Odstępstwa od niniejszych Warunków ustalone przez strony umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
3. WARUNKI uważa się za przyjęte z dniem złożenia u Sprzedawcy przez Kupującego, zamówienia na towar, nie później 

jednak niż w dniu odbioru towaru przez Kupującego. 
 
4. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie Warunków przy 

pierwszym zamówieniu ma zastosowanie do pozostałych zamówień i umów sprzedaży. 

II. OFERTY I CENY 
 
1. Wszystkie ceny ustalone przez Sprzedawcę są cenami netto w magazynie Sprzedawcy (ceny loco magazyn 

Sprzedawcy). 
 
2. Ceny sprzedaży ustalone są w kwotach netto w złotych polskich, stanowiących równowartość waluty określonej w 

ofercie, ustalonych na podstawie kursu sprzedaży danej waluty przez Santander Bank Polska S.A.w dniu wystawienia 
przez Sprzedawcę faktury. 

 
3. Kupujący zobowiązany jest doręczyć Sprzedawcy zamówienie Towaru. Zamówienie powinno być złożone w formie 

pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość 
zamawianego towaru, termin realizacji zamówienia. 

III. WARUNKI I TERMINY DOSTAW 
1. Dostawa towaru jest realizowana na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego. 
2. Sprzedawca nie odpowiada za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez Kupującego. 
3. Terminy i inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia, w 

szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy oraz na skutek zmiany sytuacji 
rynkowej i aktualnych warunków handlowych, związanych m.in. ze stosunkami Sprzedawcy z podmiotami 
współpracującymi w zakresie wykonywanych przez Sprzedawcę umów. 

 
4. Zmiana przez Kupującego terminu lub innych warunków zakupu, w tym odmowa zamówionego towaru, może nastąpić 

najpóźniej na czternaście dni przed umówionym terminem i wymaga pisemnej akceptacji Sprzedawcy. Sprzedawca 
może odmówić akceptacji w szczególności w razie uprzedniego zawarcia umów z podmiotami współpracującymi w 
zakresie wykonania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego, m.in. umów z przewoźnikami i 
dostawcami.  
W przypadku zmiany przez Kupującego, wbrew postanowieniom niniejszych Warunków, terminu lub innych warunków 
zakupu, w tym odmowy odbioru zamówionego towaru, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy kary 
umownej w wysokości odpowiadającej 100% ceny netto zamówionego towaru. 
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IV. WYDANIE TOWARU 
 
1. Wydanie towaru następuje w magazynie Sprzedawcy w Żernikach Wrocławskich. W przypadku nie odebrania towaru w 

terminie Kupujący ponosi koszty magazynowania towaru w wysokości 0,2% ceny netto zamówionego towaru za każdy 
dzień magazynowania.  

2. Na  wniosek  Kupującego  towar  może  być  na  jego  niebezpieczeństwo  i  na  jego  koszt  /odrębnie  ustalony  przez 
Sprzedawcę, obejmujący w szczególności koszty przesłania i opakowania/, przesłany za pośrednictwem Poczty, DHL, 
UPS, PKP itp. 

 
3. Wszelkie ryzyka, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, związane z przesyłanym towarem, przechodzą na 

Kupującego z chwilą wydania przesyłki podmiotowi, o którym mowa powyżej. 
 
4. W odniesieniu do przesyłek w obrocie zagranicznym, w sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach ma 

odpowiednie zastosowanie aktualnie obowiązujący INCOTERM’S 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Zapłata należności za sprzedaż towaru powinna nastąpić w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą licząc od daty 

wystawienia faktury, w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 
2. Za datę zapłaty uważa się datę wpłaty gotówki w kasie Sprzedawcy lub datę wpływu środków pieniężnych na rachunek 

bankowy Sprzedawcy. 
 
3. Sprzedawca ma prawo do zmiany uzgodnionych warunków płatności w przypadku stwierdzenia istniejącego zagrożenia, 

że Kupujący nie wywiąże się z zobowiązań finansowych wynikających z umowy sprzedaży. 
 
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 

każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. 
 
5. Przeterminowane płatności należne Sprzedawcy mogą być podstawą do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień na 

rzecz Kupującego do czasu uregulowania zobowiązań. 

VI. REKLAMACJE 
 
1. Producent udziela miesięcznej rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów. Elementy użyte, szczególnie już 

zamontowane lub lutowane, oraz opisy, instrukcje i informacje techniczne sporządzone przez producentów, nie 
podlegają rękojmi. 

 
2. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów. 
 
3. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji wyłącznie na druku reklamacyjnym Sprzedawcy, tzw. RMA. 
 
4. Zgłoszenie wady powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego, w przypadku 

reklamacji ilościowej w terminie 3 dni od daty otrzymania towaru/usługi przez Kupującego. 

VII. TAJEMNICA HANDLOWA 
 
1. Kupujący nie będzie bez zgody Maus Electronics Sp. z o.o. przekazywał osobom trzecim wiedzy i informacji objętych 

tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umów, do których mają zastosowanie niniejsze 
Warunki, rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Maus Electronics Sp. z o.o. 
 
2. W przypadku unieważnienia niektórych postanowień niniejszych Warunków w wyniku zmian w przepisach prawa, 
pozostałe postanowienia są w pełni ważne. 
3. W sprawach nie uregulowanych w Warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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