OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BLIXET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W SOSNOWCU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Rzeczone Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej zwane OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży
towarów, których producentem , dystrybutorem i sprzedawcą jest Blixet Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, przy
ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS
00000635976.
1.2 OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Blixet Sp. z o.o. w tym również
umów zawieranych w formie zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu towaru lub
usługi .
1.3 OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Blixet Sp. z o.o.
lub na stronie internetowej www.blixet.pl. Na życzenie klienta OWS może zostać przesłane drogą elektroniczną.
1.4 OWS są uregulowaniem umownym, wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i usług. Strony
wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy,
regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
1.5 Postanowienia zawarte w rzeczonych warunkach ( OWS ) mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w
niej w sposób odmienny.
1.6 Zmienione ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed
postanowieniami OWS.
§2
TERMINOLOGIA
Użyte w rzeczonych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS) określenia oznaczają:
2.1 Sprzedający – Blixet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8 , 41-208 Sosnowiec , NIP: 644-351-95-43, REGON:
365352220.
2.2 Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej .
2.3 Termin płatności - dzień, w którym należność za towar lub usługę staje się wymagalna do zapłaty
2.4 Towar – rzeczy ruchome, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy
Sprzedającym a Kupującym.
2.5 Usługi – usługi wydruku, serwisu, oraz inne dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży,
pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
2.6 Zamówienie - wola zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie,
kurierem, faksem lub e – mailem zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane
Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób,
termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
2.7 Potwierdzenie zamówienia – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji ,
złożone kupującemu po otrzymaniu zamówienia wraz z określeniem, ceny towaru, sumarycznej wartości
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zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru, warunków płatności oraz innych
dodatkowych ustaleń np. wydłużona gwarancja .
2.8 Umowa/ OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Blixet Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.
§3
CENA
3.1 Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży. Cenę towaru
ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia. Oferty
przekazywane telefonicznie, listownie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej nie stanowią podstawy
zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta po otrzymaniu pisemnego zamówienia Kupującego, wysłaniu przez
Sprzedającego pisemnego potwierdzenia zamówienia i ostatecznej zwrotnej pisemnej akceptacji przez
Kupującego warunków ustalonych w przesłanym potwierdzeniu zamówienia.
3.2 Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w
złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, na dzień wystawienia faktury.
3.3 Sprzedający uprawniony będzie do wystawienia faktury Kupującemu za dostarczony towar na cenę
sprzedaży powiększonej o należne podatki, opłaty lub inne należności. Podatki, opłaty i podobne należności będą
dodawane przez Sprzedającego do ceny sprzedaży, jeżeli zgodnie z prawem Sprzedający jest zobowiązany lub
uprawniony do ich zapłaty lub pobrania, a Kupujący zobowiązany będzie do ich zapłaty łącznie z ceną.
3.4 W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny
zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie
innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia
ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów
cenotwórczych.
§4
PŁATNOŚCI
4.1 Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze
VAT.
4.2 Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na
fakturze VAT lub dzień zapłaty gotówką.
4.3 W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z
przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
4.4 Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania
dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie
nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo,
od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
4.5 Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat
roszczeń wzajemnych.
4.6 Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym
terminie.
§5
PROCES SPRZEDAŻY
5.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, na ulotkach, w reklamach i
innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone
zostały ceną. Publikacje dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie
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informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy
i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie
wraz z ciągłym rozwojem i zmianami zachodzącymi w branży technicznej oraz druku 3D.
5.2 Zamówienie od Kupującego powinno zawierać następujące dane:
- nazwę Kupującego - wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
- numer NIP lub odpowiednik,
- numer oferty Sprzedającego,
- określenie towaru lub usługi wraz z nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
- Ilość zamówionego towaru,
- termin realizacji zamówienia,
- miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru zgodnego z ustaleniami.
5.3 Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz
pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, listownie ).
Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji.
Brak odpowiedzi Sprzedającego na złożone zamówienie przez Kupującego, nie oznacza milczącego przyjęcia
zamówienia.
5.4 Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie
prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w §5 ust.5.2 OWS. oraz braku wpłaty
ustalonych i wymagalnych w ofercie warunków płatności, takich jak zapłata za towar, usługę lub wpłata zaliczki
na poczet zamówienia .
5.5 W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (np. na
podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia
zamówienia przez Sprzedającego.
Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy
w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące.
5.6 Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim,
pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do
momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
§6
SIŁA WYŻSZA
6.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania lub opóźnione wykonanie
w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa).
W szczególności dotyczy to takich wypadków, jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, problemy związane
z dostawą/transportem/produkcją, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe.
6.2 W przypadku każdego z wyżej wymienionych przypadków niewykonania, realizacja stosownych części
umowy zostanie zawieszona na okres trwania danego niezawinionego niewykonania bez zobowiązań ani
odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z powyższego.
6.3 Jeżeli zdarzenie siły wyższej trwa dłużej niż trzy (3) kolejne miesiące, Sprzedający upoważniony będzie
odpowiednio do rozwiązania całości lub części umowy lub odstąpienia od poszczególnego zamówienia bez
żadnych zobowiązań wobec Kupującego.
§7
DOSTAWY
7.1 Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z
roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora
logistycznego ( spedytora ).
7.2 Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za
które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
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7.3 Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub gdy Kupujący odmówi przyjęcia towaru, Sprzedający
ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania. Koszt magazynowania
nieodebranego towaru wynosi 0,1% ceny towaru za każdy dzień magazynowania, liczonego od daty zwrotu do
Sprzedającego wydanego towaru. Koszt magazynowania nie może być wyższy niż 20% ceny towaru.
7.4 Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na
Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
7.5 Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą dokonania przez
Sprzedającego dostawy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami INCOTERMS.
7.6 Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem
ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod kątem ewentualnych
widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Po zbadaniu towaru
podpisany zostanie dokument jego przekazania Kupującemu. Podpisanie dokumentu przekazania Kupującemu
jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad, które
mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu towaru podczas odbioru. Kupujący nie może się
zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na
przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
7.7 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia towaru, Kupujący ma obowiązek sporządzić
protokół uszkodzenia w obecności przewoźnika, który dostarczył towar i niezwłocznie powiadomić o tym
Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy. W
przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze specyfikacją określoną w umowie lub wykryciem wad, Kupujący
ma obowiązek sporządzić protokół niezgodności w obecności przewoźnika, który dostarczył towar a także
niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia.
7.8 Kupujący po odebraniu od przewoźnika produktu ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas
przeładunku towaru i jego transportu do punku docelowego w którym towar ma być finalnie umiejscowiony.
Sprzedający informuje, że towar jest urządzeniem wysoce technologicznym i precyzyjnym, wszelkie uderzenia,
wstrząsy, upadek, podnoszenie niezabezpieczonego towaru za pomocą urządzeń technicznych służących do
podnoszenia ładunków itp., mogą mieć negatywny wpływ na pracę towaru lub mogą spowodować uszkodzenie
niektórych podzespołów.
§8
PRAWO WŁASNOŚCI
8.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest
właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności
wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych
przedmiotach.
8.2 Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on
zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz
Sprzedającego.
8.3 W przypadku zajęcia towaru, stanowiącego własność Sprzedającego, w toku postępowania egzekucyjnego
skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym
fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach
wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie
wszelkie informacje, o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
§9
OGRANICZONA GWARANCJA
8.1 Sprzedający gwarantuje, że w czasie zwykłego korzystania, zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi, towar
będzie w momencie dostawy do Kupującego, wolny od wad materiałowych lub wad w wykonaniu oraz będzie
zgodny ze specyfikacją dla danego towaru.
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8.2 Sprzedający udziela na swoje towary gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty
sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może zostać przedłużona na
dodatkowych warunkach .
8.3 Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w samym towarze. Do oceny wad
towaru upoważnione są wyłącznie osoby reprezentujące Sprzedającego.
8.4 Kupujący ma obowiązek starannie zbadać towar podczas jego odbioru od przewoźnika. O wadach, których
nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania towaru przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić
Sprzedającego o ich wykryciu niezwłocznie nie później niż do 5 dni od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty
uprawnień z rękojmi.
8.5 Przed rozpoczęciem użytkowania towaru należy przeczytać uważnie wszystkie zapisy zawarte w Gwarancji.
Gwarancja jest integralną częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży.
8.6 Gwarancja uprawnia w przypadku stwierdzenia wady w okresie obowiązywania gwarancji do bezpłatnych
napraw towaru. Sposób naprawy towaru określa udzielający gwarancji czyli Sprzedający. Sprzedający może
według własnego uznania zamiast dokonania naprawy wymienić towar na wolny od wad bądź dokonać zwrotu
kwoty równej cenie sprzedaży. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany towaru na wolny od wad lub
odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny.
8.7 Wszelkie roszczenia gwarancyjne dla swej ważności należy zgłosić niezwłocznie po zauważeniu usterki.
Zgłoszenie powinno zostać złożone w formie pisemnej na adres Blixet Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 41208 Sosnowiec lub pocztą elektroniczną na adres serwis@blixet.pl.
8.8 Warunki gwarancji są dostępne do wglądu w siedzibie Blixet Sp. z o.o. lub mogą zostać przesłane pocztą
elektroniczną na życzenie Kupującego.
§9
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1 Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych, Sprzedający
odpowiada wyłącznie wówczas, gdy są one wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
9.2 Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w granicach wartości towaru, tj. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł, bądź mógł ponieść Kupujący na skutek zakupienia towaru wadliwego
i jego wykorzystania bądź braku możliwości wykorzystania. Sprzedający nie jest odpowiedzialny w żadnym
przypadku, w jakimkolwiek czasie, za jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wynikłą stratę lub zniszczenie (włączając
w to, lecz nie ograniczając się do tego, straty w zakresie produkcji lub osiąganych zysków, utracone szanse
biznesowe, utracony wizerunek, kary umowne), powstałe z jakiejkolwiek przyczyny związanej z towarami,
odniesione przez Kupującego lub jakąkolwiek inna osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną z
nim powiązaną jakimkolwiek tytułem prawnym. W pozostałym zakresie odpowiedzialność odszkodowawcza jest
ograniczona do wysokości ceny sprzedaży wskazanej na fakturze VAT i uiszczonej przez Kupującego.
§ 10
POUFNOŚĆ
10.1 Kupujący potwierdza, że wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione Kupującemu przez
Sprzedającego lub jego podmioty powiązane stanowią poufne informacje Sprzedającego lub jego podmiotów
powiązanych. Kupujący nie ujawni żadnych takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta
tych poufnych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony oraz zgodnie z transakcjami
sprzedaży tutaj omawianymi.
§11
PRZELEW I POTRĄCENIE
11.1 Kupujący nie dokona przelewu żadnych swoich praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
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11.2 O ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Kupującego,
także w trybie art. 498 kc, jego wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy z wierzytelnościami
Sprzedającego oraz, z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.
§12
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I FORUM
12.1 Wszystkie oferty, potwierdzenia i umowy podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. W
stosunku do wszelkich sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych Kupujący i Sprzedający będą w
pierwszej kolejności starali się rozstrzygnąć je w wyniku porozumienia i negocjacji w dobrej wierze, w duchu
wzajemnej współpracy. Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. Żadne z postanowień niniejszego artykułu 12 nie będzie
interpretowane, jako ograniczenie praw Sprzedającego lub Kupującego wynikających z odpowiednich przepisów
prawa do uzyskania postanowienia tymczasowego lub innych środków naprawczych lub do wszczęcia
postępowania w celu zabezpieczenia możliwości regresu wobec drugiej strony.
§13
NARUSZENIA I ROZWIĄZANIA
13.1 Nie naruszając żadnych praw ani środków, jakie Sprzedający może posiadać na mocy Umowy lub z mocy
prawa, Sprzedający na podstawie pisemnego zawiadomienia Kupującego, może rozwiązać, ze skutkiem
natychmiastowym umowę lub jakąkolwiek jej część, bez jakichkolwiek zobowiązań, jeżeli:
a) Kupujący naruszy którekolwiek postanowienia umowy,
b) wszczęte zostanie jakiekolwiek postępowanie, o likwidację lub zostanie złożony wniosek o upadłość
Kupującego, powołany zostanie powiernik przez Kupującego lub dokonany zostanie przelew na rzecz wierzycieli
Kupującego.
13.2 Z chwilą rozwiązania umowy, wszystkie płatności należne od Kupującego z tytułu umowy stają się
natychmiast należne i wymagalne.
13.3 W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia jakiejkolwiek Umowy, postanowienia, które z
uwagi na zamiar takiego postanowienia pozostaną w mocy po takim wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub
wygaśnięciu pozostają w mocy.
§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1 Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.
14.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez
jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub
działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli
postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne,
postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą
nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian za wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z
prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym
pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
14.3 Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów
sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
14.4 Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
14.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14.6 OWS wyłączają stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej
sprzedaży towarów
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