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§ 1 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) 
określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, 
których producentem i sprzedawcą jest EXPOM S.A. z siedzibą 
w Kurzętniku (13-306) przy ulicy Sienkiewicza 19  
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 
000080483. 

2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży 
zawieranych przez EXPOM S.A.. w tym również umów 
zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych 
na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu. 

3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i 
akceptacji Kupującego jako załącznik do umów ramowych lub 
najpóźniej przed złożeniem przez niego zamówienia, także 
drogą korespondencji elektronicznej. Ponadto dostępne są na 
stronie internetowej www.expom.com.pl w formie 
elektronicznej, w taki sposób, że możliwe jest ich pobranie, 
przechowywanie i odtwarzanie przez Kupującego.  

4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z 
EXPOM S.A. przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży 
przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla 
wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.  

5. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony 
w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie 
innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki 
sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy 
ustalonych przez Kupującego. 

6. Postanowienia zawarte w niniejszych 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. 

7. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i 
potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami OWS. 

8. Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania 
do umów sprzedaży zawartej z konsumentem. 

§ 2 
1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 

a) Sprzedawca – Expom Spółka Akcyjna, ul. Sienkiewicza 19, 13 – 
306 Kurzętnik, NIP: 8770001695, REGON: 8770001939 BDO 
000003793. 

b) Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą. 

c) Termin płatności - dzień w którym należność za towar staje się 
wymagalna. 

d) Produkt, towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być 
sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, zamówienia 
pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 

e) Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez 
Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, 
kurierem, faksem lub e – mailem, zawierająca co najmniej: 
nazwę zamawianego produktu, ilość, dane 

f) Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane 
o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i 
miejsce odbioru zamawianych produktów. 

g) Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o 
przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego 
otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, 
sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu 
realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz 
warunków płatności. 

§ 3 
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, 

katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych 
publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. 
Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez 

Sprzedającego mają charakter wyłącznie 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, w tym z uwagi na ciągłe zmiany 
zachodzące w branży technicznej. 

2. Przed dokonaniem zakupu, Kupujący powinien zapoznać się z 
ofertą handlową Sprzedającego oraz dołożyć staranności w 
wyborze zamawianego produktu. Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór, 
przeznaczenie czy zastosowanie produktów nabytych od 
Sprzedawcy. 

3. Produkty Sprzedawcy dostarczane są zgodnie z podstawowymi 
wymaganiami wskazanych norm i specyfikacji technicznych. 
Dodatkowe wymagania winny być jednoznacznie uzgodnione i 
zapisane w potwierdzeniu zamówienia. 

4. Dostarczone przez EXPOM S.A. towary, jak i wszelkie 
odnoszące się do nich kosztorysy, rysunki oraz dokumenty 
ofertowe podlegają ochronie na zasadach określonych w 
przepisach chroniących obrót gospodarczy oraz prawa 
własności intelektualnej. Kosztorysy, rysunki oraz dokumenty 
ofertowe stanowią własność EXPOM S.A. i nie mogą zostać 
udostępnione osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia 
EXPOM S.A.., chyba że zostały przeznaczone na cele 
reklamowe. Powinny zostać niezwłocznie zwrócone EXPOM 
S.A. w przypadku, gdy nie doszło do złożenia zamówienia. 

5. O ile Strony nie ustalą inaczej dopuszczalna jest tolerancja 
ilościowa +/- 10% dla każdej pozycji i całości zamówienia. 
Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane: 

a) Nazwę Kupującego - wraz z wskazaniem dokładnego 
adresu, 

b) Numer NIP lub odpowiednik, 
c) Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy, 
d) Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub 

symbolem alfanumerycznym z oferty , 
e) Ilość zamówionego towaru 
f) Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru. 

6. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest 
złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne 
potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-
mail, lub listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia 
oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je 
do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże 
Sprzedawcę, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego 
przyjęcia zamówienia. 

7. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w 
przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości 
danych zawartych w dokumentach o których mowa w §3 ust.2 
OWS. 

8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia 
przez EXPOM S.A. prawidłowo złożonego Zamówienia, z 
zastrzeżeniem, że Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przez 
Kupującego  ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę 
zawarcia Umowy lub jej wejścia w życie.  

9. Modyfikacje złożonego i zaakceptowanego Zamówienia są 
możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez Kupującego pisemnej 
zgody Sprzedającego. 

10. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne 
tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym 
ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedawcą. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego 
rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji 
– nie większymi niż wartość zamówienia. 

11. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę 
nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje 
żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu 
niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do 
zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. 
pożar, powódź, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, 
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ograniczenia wynikające z postanowień prawa 
energetycznego. 
 
 

§ 4 
 
1. W przypadku braku odmiennych ustaleń między stronami ceną 

towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia. 
2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, 

do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług 
według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. 

3. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki 
EXW (INCOTERMS 2010) przy zachowaniu standardowego 
opakowania Sprzedającego. 

4. Kupujący ma obowiązek odbioru towarów zgodnie z zawartą 
umową sprzedaży. Zmiana daty odbioru produktu wymaga 
zgody Sprzedawcy. 

5. Kupującemu nie przysługują wobec Sprzedawcy roszczenia 
związane z postojem samochodu przed i po załadunku. 

6. Sprzedawcy ma prawo odmówić wydania produktów osobie, 
która nie posiada stosownego upoważnienia Kupującego lub 
nie wylegitymowała się dokumentem tożsamości. 

7. Cena sprzedaży lub jej poszczególne części stają się 
wymagalne z upływem terminu płatności określonego w 
fakturze VAT wystawionej przez EXPOM S.A. zgodnie z 
warunkami Umowy. 

8. Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest 
fakturowany po cenach obowiązujących w dniu dostawy lub 
pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego.. 

9. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT 
bez podpisu Kupującego. 

10. O ile nie wskazano innej formy płatności, wynagrodzenie za 
przedmiot umowy płatne będzie na rachunek bankowy 
Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT. 

11. Kupującemu nie służy wobec EXPOM S.A. prawo złożenia 
oświadczenia o potrąceniu. Kupujący nie może przenieść 
wszystkich lub części swoich praw i obowiązków z tytułu 
zawartej z EXPOM S.A. umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody 
EXPOM S.A  

12. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do 
wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część. 

13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na 
rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo 
dzień zapłaty gotówką. 

14. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w 
wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do: 

a) naliczenia i żądania zapłaty odsetek ustawowych za 
każdy dzień opóźnienia, 

b) żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do 
realizacji następnych zamówień, 

c) postawienia w stan natychmiastowej wymagalności 
płatności wszystkich faktur lub rachunków, których 
terminy płatności jeszcze nie minęły. 

§ 5 
1. Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru jest termin 

wskazany przez EXPOM S.A. w pisemnym potwierdzeniu 
zamówienia. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego 
przez EXPOM S.A. data dostawy nie jest wyraźnie określona, 
oznacza to, że termin dostawy jest traktowany przez strony 
jako przybliżony. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego 
zamówienia powinny zostać dokonane e-mailem lub pisemnie 
w terminie 3 dni od dnia wysłania pierwotnego zamówienia - 
pod rygorem nieuwzględnienia ich przez EXPOM S.A.  

2. Każda zmiana dokonana przez Kupującego do wcześniej 
ustalonych warunków sprzedaży i dostawy może skutkować 

3. przesunięciem przez Sprzedawcę ustalonych wcześniej 
terminów dostawy. 

4. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany przez EXPOM S.A.  
jeśli przesyłka z towarami opuściła magazyn EXPOM S.A.  przed 
upływem uzgodnionego terminu dostawy.  

5. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących 
po stronie Kupującego, wówczas EXPOM S.A. jest uprawniony 
do wezwania do odbioru towaru, oraz żądania zapłaty ceny w 
terminie wskazanym w fakturze czy zamówieniu. 

6. Jeżeli upłynął termin zapłaty wskazany w fakturze czy 
zamówieniu, a Kupujący nadal nie odebrał towaru, EXPOM S.A.  
jest uprawniona do żądania zapłaty ceny łącznie z odsetkami 
oraz wydania towaru dopiero po całkowitej zapłacie długu. 
Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie 
niezależnie od uprawnień i obowiązków stron wynikających z 
innych postanowień OWS. 

7. Termin dostawy w każdym przypadku traktowany jest jako 
zastrzeżony na korzyść EXPOM S.A. W przypadku opóźnienia w 
dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawcy EXPOM S.A.  
EXPOM S.A. jest uprawniona do jednostronnego wydłużenia 
terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania 
zamówienia. Oświadczenie EXPOM S.A. wiąże bezwzględnie 
strony. 

8. W razie gdy EXPOM S.A. poweźmie wątpliwość co do stanu 
majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą 
za dostarczony już towar, EXPOM S.A. ma prawo powstrzymać 
się z dalszym dostarczeniem towarów, żądając odpowiedniego 
zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po upływie tego 
terminu od umowy odstąpić. 

9. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za 
pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści 
i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w 
momencie wydania towaru Przewoźnikowi. Jeżeli w 
momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi 
istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście 
dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach 
przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on 
natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu 
przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. 
Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu 
ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie 
przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie 
jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku uszkodzeń 
towaru oraz jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części 
dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny - w przypadku 
różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością a tym 
który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji. 

10. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem 
transportu, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów 
związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem 
wydania mu towaru w magazynie EXPOM S.A.. 

11. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego 
winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego, chyba że z 
zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do 
odbioru towaru. 

12. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego ma 
obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem 
zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i 
jakościowym w momencie wydania.  

13. Wszystkie rozbieżności należy odnotować na piśmie. 
14. EXPOM S.A nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wydanie 

towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego 
niezależnych od EXPOM S.A w szczególności z przyczyn 
leżących po stronie jego dostawców. 

15. EXPOM S.A jest zobowiązana do poinformowania Kupującego 
o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba że 
okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres 
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opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy bez prawa 

16. do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa 
przewidywała 
wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od 
umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części 
świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie 
późniejszym. 

17. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia 
jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, EXPOM S.A.. 
przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt 
i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów 
transportu. 

18. W przypadku umieszczenia towaru w magazynie EXPOM S.A.. 
na skutek braku lub odmowy odbioru towaru przez 
Kupującego w wyznaczonym terminie, Kupujący jest 
zobowiązany do zapłaty AEXPOM S.A. wynagrodzenia 
(składowego) w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy 
dzień przechowywania.) 

19. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu  przekracza 
termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia 
towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia 
przyjęcia towaru EXPOM S.A. przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i 
niebezpieczeństwo Kupującego. 

20. EXPOM S.A. nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu sprzedanego 
towaru zgodnie z umową. Zwrot zakupionego towaru jest 
dopuszczalny wyłącznie na podstawie indywidualnych 
pisemnych ustaleń Kupującego i EXPOM S.A.., przy czym 
wszelkie koszty i niebezpieczeństwo zwrotu towaru obciążają 
Kupującego 

21. 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. 

§ 6 
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. 

2. W celu umożliwienia identyfikacji towaru Kupujący 
zobowiązuje się do nieusuwania charakterystycznych 
oznaczeń towaru przed całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż 
lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie 
dotyczy są zabronione. 

3. W przypadku gdy Kupujący dokona sprzedaży, transformacji 
lub też odmówi EXPOM S.A. wydania towaru, którego 
zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na 
rzecz EXPOM S.A. kary umownej w wysokości 200% wartości 
towaru 

4. 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 tym 
gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem 
własności. 

§ 7 
1. Sprzedający udziela na swoje produkty gwarancji. Okres 

gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży z 
zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku odpowiedzialność z 
tytułu gwarancji ustaje z chwilą zabudowy lub przetworzenia 
produktu. 

2. Gwarancja nie obejmuje następujących właściwości 
(parametrów) produktów: 

a) odporność na czynniki atmosferyczne, 
b) stałość barwy 
c) porysowania, 
d) naleciałości korozji 

3. Gwarancja nie obejmuje przypadku, w którym Kupujący 
wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego wydania i mógł ją w 
chwili wydania zauważyć. 

4. W przypadku wykrycia wady i zamiaru zgłoszenia reklamacji 
Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od zabudowy lub 
przetworzenia wyrobów do czasu rozpatrzenia reklamacji 
przez Sprzedającego. Naruszenie tego obowiązku skutkuje 
utratą uprawnień z tytułu gwarancji i zwolnieniem 
Sprzedającego z obowiązków gwarancyjnych. 

5. W każdym przypadku zgłoszenie reklamacji musi zostać 
sporządzone pisemnie i zawierać określenie Kupującego, 
precyzyjne opisanie wad , rodzaju i ilości produktów oraz 
wskazanie dokumentu zakupu przedmiotowych produktów. 

6. Sprzedający rozpatrzy reklamacją w terminie 14 dni od 
prawidłowego zgłoszenia przez Kupującego. Do czasu 
rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien powstrzymać się 
od przetwarzania reklamowanego towaru oraz odpowiednio 
zabezpieczyć towar do chwili jego zbadania przez Sprzedawcę. 

7. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedający 
zobowiązany jest do wymiary wadliwego towaru na wolny od 
wad, bądź obniżenia jego ceny. Decyzję w tym zakresie 
podejmuje Sprzedający przy akceptacji Kupującego. 

8. Zwrot wadliwych towarów następuje w miejscu gdzie wadliwe 
towary się znajdują. Kupujący ma obowiązek przygotować 
wadliwe towary do załadunku i odbioru przez Sprzedającego. 
Koszty zwrotu wadliwych towarów i transportu ponosi 
Sprzedający. 

9. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi 
określona w art. 556-576 k.c. jak i na podstawie jakiegokolwiek 
innego tytułu prawnego, nie określonego w niniejszej umowie, 
ulega wyłączeniu. 

10. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego 
ograniczona jest do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej 
100% wartości netto zamówienia. 

11. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu 
utraconych korzyści. 

12. Odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody 
spowodowane przez wadliwy towar jest ograniczona decyzją 
ubezpieczyciela Sprzedającego o zakresie uznania szkody.  

13. EXPOM S.A.. nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
spowodowane w czasie rozładunku towaru. 

14. EXPOM S.A.. nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub 
przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy 
wykonawcze i projektowe osób trzecich. 

15. Gwarancja nie obejmuje: 
a) uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez 

jego użytkownika w następstwie 
niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją 
obsługi korzystania z urządzeń, co dotyczy 
również ich zamontowania, instalacji i 
konserwacji, 

b) uszkodzenia urządzeń spowodowanego ich 
użytkowaniem niezgodnie z 
przeznaczeniem, w szczególności poprzez 
nie stosowanie się do instrukcji obsługi, 

c) uszkodzenia urządzeń spowodowanych 
korzystaniem z niewłaściwych materiałów 
eksploatacyjnych, 

d) uszkodzeń sprzętu powstałych w 
następstwie dokonania jego napraw przez 
osoby nieupoważnione, 
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e) przeróbek i zmian konstrukcyjnych 

dokonanych przez osoby nieupoważnione. 
16. Gwarancja obowiązuje EXPOM S.A. tylko wobec 

pierwszego Kupującego. 
17. Koszty dowozu urządzenia do EXPOM S.A. obciążają 

Kupującego. 
18. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji i 

zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do EXPOM 
S.A.  z tytułu przestoju urządzeń 

19. dostarczonych przez EXPOM S.A. niezależnie od 
przyczyn, które taki przestój spowodowały. 

20. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność 
EXPOM S.A.   o.o. wobec Kupującego i jego Klientów, z 
tytuł jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, 
odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze 
sprzedażą i dostawą towarów i usług ograniczona jest 
do kwoty wynagrodzenia zapłaconego EXPOM S.A.  
przez Kupującego za rzecz czy usługę wywołującą czy 
powodującą tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, 
koszty czy wydatki. 

21. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną 
Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia 
swoich roszczeń. 

22. W wypadku zgłoszenia żądania naprawy towarów 
nieobjętych gwarancją (naprawa pogwarancyjna) 
przystąpienie do naprawy następuje na podstawie 
indywidualnych pisemnych ustaleń Kupującego i 
EXPOM S.A.. oraz po pisemnej akceptacji kosztów 
naprawy pogwarancyjnej przez Kupującego. Wysyłając 
towar do naprawy pogwarancyjnej. 

 
§ 8 

1. Administratorem danych osobowych jest EXPOM S.A.  
2. Administrator wskazuje następujące podstawy prawne 

przetwarzania –  
a. zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej z 

osobą, z którą zawarta została tego rodzaju 
umowa - przepisy regulujące poszczególne 
rodzaje umów w zw. .z art.6 ust.1 lit b) RODO i 
art. 9 ust.2 lit b) RODO; 

b. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów 
prawa, w szczególności dla celów prowadzenia 
dokumentacji księgowo - podatkowej, obowiązków 
bhp, zachowania zasad ruchu na terenie zakładu, 
obsługi IT, itd.–art.6 ust.1 lit. c) RODO; 

c. dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń 
Administratora wobec osoby fizycznej - art. 6 ust.1 lit. f) 
RODO 

d. Prawnie uzasadniony interes Administratora wyraża się 
w niezbędności do przetwarzania danych osobowych 
osoby fizycznej, która zawarła umowę cywilnoprawną z 
Administratorem w celu dochodzenia przed sądem 
powszechnym roszczeń Administratora wobec tej 
osoby fizycznej. 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez okresy wymagane dla 
prowadzenia dokumentacji umownej i rachunkowo 
podatkowej, nie krócej jednak niż czas przedawnienia 
zobowiązań podatkowych i roszczeń cywilnych. 

4. Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy 
Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi innym 
podmiotom, ich uprawnieni 
pracownicy, jak również organy administracji, służby lub 
instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach 
uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub którym 
Administrator przekaże dane osobowe na podstawie 
uprawnienia określonego w przepisach prawa. Odbiorcami 
danych osobowych mogą być również sądy powszechne w 
związku z wystąpieniem przez Administratora przeciwko danej 
osobie na drogę 

sądową. 
5. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania 
współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
związanych z realizacją umowy 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO" 
obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku). 

6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza obowiązujące przepisy. 

7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług 
logistycznych, podwykonawcom usług EXPOM S.A. którzy 
przetwarzają dane osobowe Kupującego na zlecenie EXPOM 
S.A.. i wyłącznie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym 
celu i zakresie [powierzenie danych 

8. osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 
3 RODO]. 

9. Wszelkie dodatkowe informacje zostały zawarte w 
dokumentach - Polityka Ochrony Danych Osobowych, 
Polityka Prywatności (w tym Polityka Cookies) 
dostępnych na stronie głównej www.expom.com.pl 
stopce a także w klauzulach informacyjnych dostępnych 
u Inspektora Danych Osobowych (_______________). 

10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
możliwy jest pod adresem expom@expom.pl. 
 

§ 9 
Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i 
informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze 
Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą 
handlową. 

§ 10 
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany OWS  

ważnej przyczyny, jaką jest: 
a) konieczność dostosowania OWS do przepisów prawa 

mających bezpośredni wpływ na niniejsze OWS i 
skutkujących koniecznością zmodyfikowania OWS w 
celu zachowania zgodności z prawem; 

b) konieczność dostosowania OWS do zaleceń, nakazów, 
orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub 
decyzji uprawnionych władz publicznych; 

c) zmiana warunków technicznych świadczenia usług 
drogą elektroniczną lub zmiana procesu zawierania 
umów, 

d) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek 
pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w OWS; 

e) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów 
identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków 
zamieszczonych w OWS; 

f) poprawa obsługi Kupujących. 
2. Zmieniony OWS zostanie udostępniony na stronie 

internetowej Sprzedawcy. 
3. Zmiana OWS nie będzie mieć wpływu na zamówienia 

złożone przed taką zmianą, które są realizowane na 
zasadach dotychczasowych. 

§ 11 
1. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie. 
2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją 

http://www.expom.com.pl/
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oryginalną. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień 
nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień 
OWS. 

5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia 
wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem 
umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku 
niemożności polubownego załatwienia sprawy 
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 
właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego. 


