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Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi 

oferowane przez Testo Sp.z o.o. 

2. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży określenia oznaczają: 

 „Sprzedający” – Testo Sp.z o.o. 

 „Kupujący” – - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i inna 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonujące zakupu związanego 

z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 „Strony” – Sprzedawca i Kupujący 

 „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Testo  Sp.z o.o. 

 „Towar” – towary handlowe sprzedawane przez Testo Sp. z o.o w ramach Umowy                                   

z kontrahentem 

 „Usługa” – usługa świadczona przez Testo Sp.z o.o. na rzecz Kupującego 

 „Spedytor” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem której Sprzedający 

realizuje dostawę towarów i/lub usług do Kupującego 

 „Magazyn” –magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego 

 

3. OWS stanowią integralną część wszystkich ofert cenowych składanych przez  Testo Sp.z o.o. a 

także akceptacji i potwierdzeń przez Testo Sp.z o.o. wszelkich zamówień składanych przez 

Kupującego, jak również umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy 

Sprzedającym a Kupującym. 

Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią 

zgodą Sprzedającego, pod rygorem nieważności. 

1. Wszelkie dodatkowe lub sprzeczne warunki zawarte w dokumencie wystawionym przez 

Kupującego zarówno przed jak i po wystawieniu jakiegokolwiek dokumentu przez Sprzedającego,  

w którym OWS zostały określone lub które zawierają  do OWS, zostają niniejszym wyraźnie 

odrzucone przez Sprzedającego, który nie będzie ich brał pod uwagę a takie warunki nie będą 
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miały żadnego zastosowania do jakiejkolwiek sprzedaży towarów i/lub usług dokonywanej przez 

Testo Sp.z o.o. na rzecz Kupującego i nie będą w żadnym zakresie wiążące wobec Sprzedającego. 

2. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego                    

w formie umożliwiającej jej pobranie oraz odtwarzanie przez Kupującego. 

 

§ 2 ZAMÓWIENIA, CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamówienia uznaje się za złożone w momencie ich oficjalnego potwierdzenia przez Sprzedającego     

w formie pisemnej, e-mailem lub faxem. Umowy wchodzą w życie z dniem podpisania przez 

wszystkie strony. 

2. Sprzedający będzie uwzględniał zaproponowane przez Kupującego terminy dostawy, w zależności 

od dostępności towarów w magazynie. 

3. Jeżeli jakiekolwiek zmówione towary i/lub usługi nie mogą być zrealizowane w terminie 

proponowanym przez Kupującego, termin dostawy zostanie określony przez Sprzedającego w 

potwierdzeniu zamówienia. 

4. Wszelkie ceny należy rozumieć jako ceny, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) 

w aktualnie ustawowo określonej wysokości. 

5. Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności uwzględnione w ostatniej przesłanej 

Kupującemu ofercie handlowej Sprzedającego. 

6. W przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych  Sprzedający ma prawo wstrzymać wysyłkę 

towaru i/lub realizację usługi do czasu uregulowania zaległości przez Kupującego. 

7. W przypadku dostaw na podstawie przedpłaty – termin dostawy liczony będzie od dnia wpływu 

środków na konto Sprzedającego. 

8.  Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar i/lub usługę, 

bądź jego część. 

 

§ 3 WARUNKI DOSTAWY 

 

1. Miejscem wydania towaru  i/lub zrealizowania usługi jest magazyn Sprzedającego. Wydanie 

towaru następuje z chwilą odbioru towaru z magazynu przez Kupującego. 

2.  Sprzedający może dostarczyć Kupującemu towar i/lub usługę na adres wskazany w zamówieniu, 

za pośrednictwem zewnętrznego spedytora. W takim przypadku zgodnie z art. 544 k.c. wydanie 

towaru następuje w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi. 

3. Wybór spedytora oraz forma dostawy każdorazowo leży w gestii Kupującego. Informację taką 

Kupujący winien zawrzeć w zamówieniu. 
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4. Brak informacji o wyborze przewoźnika ,rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem 

przewoźnika wybranego przez Sprzedającego. 

5. Koszty dostawy towaru  na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony 

uzgodniły inaczej. 

6. Kupujący zapewnia rozładunek, sprawdzenie towaru oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane 

niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu. 

7. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. 

Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

produktu, związane z wydawanym rzeczy, ciąży na Kupującym z chwilą wydania mu towaru  z 

magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność 

przechodzi na przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu 

przez Sprzedającego przesyłki z towarem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu. 

Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły 

odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy 

Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze 

protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika. 

8. Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest 

zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania towaru  (i jej zawartości o ile to 

możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich 

czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia 

stosownego protokołu szkody. 

9. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia 

przesyłki spoczywa na Kupującym zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 

4 ustawy Prawo Przewozowe 

10. W przypadku zamówień, w których wymagany jest odbiór techniczny towaru przez Kupującego, 

potwierdzony protokołem odbioru, Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do 

momentu podpisania protokołu odbioru przez Kupującego. 
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§ 4 GWARANCJA 

 

1. Na sprzedane towary udzielana jest Kupującemu gwarancja. W ramach gwarancji Sprzedający 

zapewnia usunięcie wad fizycznych produktów. Okres gwarancji określony jest w karcie 

gwarancyjnej, każdorazowo dołączanej do sprzedawanego towaru. Gwarancja obowiązuje na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Sprzedający. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie 

gwarancyjnej. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w terminie 30 dni od 

daty dostarczenia wadliwego sprzętu do punktu serwisowego Sprzedającego tj.: 

Testo Sp. z o.o. 

     ul. Wiejska 2 

05-802 Pruszków 

         tel. (022) 863 74 01/22 

 

Gwarancja obejmuje naprawę uszkodzeń wynikających z ukrytych wad sprzętu i nie obejmuje 

uszkodzeń mechanicznych i innych powstałych na skutek nieprawidłowej eksploatacji. 

 

3. Karta gwarancyjna traci ważność w przypadku: 

 

a) samodzielnej zmiany konfiguracji sprzętu 

b) naruszenia zabezpieczeń  (plomb, naklejek, lakieru itp.) 

c) dokonywania samodzielnych napraw 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe po sprzedaniu sprzętu na 

skutek zdarzeń losowych. 

5. Urządzenia na gwarancji należy przesyłać do serwisu na koszt Sprzedającego. wyłącznie za 

pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. W celu zamówienia kuriera należy przesłać dokładny adres 

odbioru wraz z numerem telefonu na adres mailowy: testo@testo.com.pl lub o kontakt z nami 

pod nr tel. 022/ 863 74 01/22 wew. 18 

Urządzenia wysłane na nasz koszt za pośrednictwem innych firm kurierskich nie będą odbierane. 

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, poniesione przez Sprzedającego koszty 

transportu, będą refakturowane na Kupującego. 

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego oraz osoby 

trzecie powstałe na skutek istnienia wad w okresie gwarancyjnym., z zastrzeżeniem postanowień 

przepisów bezwzględnie obowiązujących. 

7. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona. 
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§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsze OWS i wszelkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu polskiemu. 

2. W sprawa nieuregulowanych w niniejszych OWS maja zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Sprzedający i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnych sporów, wynikłych 

w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. 

W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, sądem właściwym do rozstrzygnięcia 

sporu, będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego. 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


