Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
HASCO Hasenclever GmbH + Co KG
Klienci z siedzibą poza Republiką Federalną Niemiec
Dla transakcji z Klientami, którzy mają siedzibę poza Republiką Federalną Niemiec, zastosowanie ma Konwencja
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i usług, o ile nie jest ona zmieniona lub
uzupełniona poniższymi klauzulami. Obce warunki zakupu nie obowiązują.
1.1 Oferty HASCO są wiążące, o ile nie oznaczono ich wyraźnie jako nieobowiązujące. W przypadku zlecenia o wartości
poniżej 100 € (netto) HASCO naliczy zryczałtowaną opłatę serwisową w wysokości 10 €.
1.2 Własność towarów objętych umową przechodzi na Klienta dopiero po dokonaniu zapłaty w pełnej wysokości.
1.3 Płatności należy dokonywać w euro, o ile nie uzgodniono inaczej. Jeśli Klient nie zapłaci w terminie, winien jest
odsetki od terminu płatności w wysokości 9% ponad obowiązujące oprocentowanie bazowe zgodnie z § 247 niem.
kodeksu cywilnego.Wszelkimi kosztami związanymi z odzyskiwaniem wierzytelności zostanie obciążony Klient.
1.4.1 Elementy znormalizowane, produkty na specjalne zamówienie oraz systemy gorącokanałowe HASCO i akcesoria
do nich zostały zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych. Nasze produkty są przeznaczone do obróbki w
specjalistycznych zakładach narzędzi i podobnych, które są zaznajomione z uznanymi regułami techniki, odpowiednimi
normami DIN, wytycznymi cechów i związków branżowych.
1.4.2 Wszystkie dokumenty ogólnie publikowane przez HASCO, których przedmiotem jest tworzenie kombinacji,
montaż, rozmieszczanie i obróbka naszych produktów, jak również raporty o już wykonanych kombinacjach i
urządzeniach, stanowią jedynie propozycje zastosowania bez wypowiadania się w sposób wiążący technicznie co do
poszczególnych przypadków. Klient powinien przy każdym wykorzystaniu takich dokumentów zawsze na własną
odpowiedzialność krytycznie sprawdzić, czy propozycje w nich zawarte są odpowiednie dla jego przypadku z każdego
punktu widzenia, ponieważ mnogość przypadków montażu i obciążania występujących w praktyce nie jest możliwa do
objęcia w tego rodzaju dokumentach. W razie wątpliwości konstruktor powinien poprosić o nasze wsparcie techniczne w
odniesieniu do jego przypadku zastosowania.
1.5.1 Klient powinien zadbać o to, żeby towary, które produkujemy według jego dokumentacji planistycznej i projektowej,
nie naruszały praw osób trzecich. Jeśli zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności z powodu produkcji lub dostawy
takich artykułów przez stronę trzecią z tytułu naruszenia praw autorskich, klient zwolni nas ze wszelkich roszczeń.
Wszelkie działania związane z obroną w takich przypadkach będziemy prowadzili tylko wówczas, gdy Klient wezwie nas
do tego deklarując wiążąco przejęcie kosztów. W takim przypadku mamy prawo zażądać zabezpieczenia kosztów
procesowych.
1.5.2 Dokumentacja i rysunki przekazane Klientowi oraz wykonane przez nas usługi konstrukcyjne i propozycje
odnośnie projektowania i produkcji narzędzi, produktów na specjalne zamówienie i systemów gorącokanałowych, jak
również innych środków produkcji mogą być wykorzystane przez Klienta tylko w uzgodnionym celu. Zabrania się
udostępniania ich osobom trzecim lub ich publikacji bez naszej uprzedniej zgody.
1.5.3 Klient, podobnie jak my, jest zobowiązany do poufnego traktowania wszystkich szczegółów handlowych i
technicznych, które zostaną ujawnione we wzajemnych kontaktach. Rysunki, modele, szablony, wzory i podobne
przedmioty nie mogą być przekazywane osobom trzecim lub udostępniane w inny sposób. Powielanie takich
przedmiotów jest dopuszczalne tylko w ramach potrzeb zakładu oraz do celów chronionych prawem autorskim.
1.6 Dostarczone towary należy bezzwłocznie sprawdzić. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy
zgłaszać bezzwłocznie. W każdym przypadku reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, także w przypadku
wad ukrytych, można złożyć najpóźniej do 6-ciu miesięcy od odbioru towaru.
1.7 Wszelkie roszczenia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową przedawniają się po 12-stu miesiącach, licząc od
dnia terminowej reklamacji zgodnie z punktem 1.6.
1.8 Jeśli towar jest niezgodny z umową, HASCO ma prawo, inaczej niż w art. 46 Konwencji, do dostawy zastępczej w
miejsce naprawy. W takim przypadku Klient HASCO udostępni towary niezgodne z umową na koszt HASCO.
1.9 Odszkodowanie z tytułu niezgodności towaru z umową HASCO zapłaci tylko wówczas, gdy HASCO ponosi winę za
daną niezgodność z umową. Roszczenie odszkodowawcze jest ograniczone do kwoty 25000 €.
1.10 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby HASCO. HASCO ma jednak prawo
złożenia pozwu również w sądzie właściwym dla siedziby Klienta.

© by HASCO Wszelkie zmiany zastrzeżone 04/16 PL www.hasco.com
HASCO Hasenclever GmbH + Co KG, Postfach 1720, D-58467 Lüdenscheid
Tel. +49 (0) 23 51 957-0, Fax +49 (0) 23 51 957-237, info@hasco.com

