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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANE PRZEZ 

GEHOLIT POLSKA Sp. z o.o. 
 

 
 
1. Postanowienia ogólne 

 
1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów (zwane dalej OWS) określają zasady współpracy Stron 
(GEHOLIT POLSKA Sp. z o.o. zwanej dalej GEHOLIT POLSKA i Kupującego) w zakresie sprzedaży 
produktów przez GEHOLIT POLSKA. 

 
1.2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez GEHOLIT 
POLSKA z Kupującym, chyba że Strony na piśmie uzgodnią inaczej. 
 
1.3. Warunki Zakupu Kupującego są wiążące dla GEHOLIT POLSKA jedynie w przypadku, gdy 
GEHOLIT POLSKA zaakceptuje je jednoznacznie w formie pisemnej. W przypadku rozbieżności lub 
sprzeczności pomiędzy niniejszymi OWS oraz Warunkami Zakupu Kupującego zastosowanie mają 

jedynie niniejsze OWS. Brak zastrzeżeń oraz zrealizowanie dostawy przez GEHOLIT POLSKA nie 
mogą być poczytane jako akceptacja warunków zakupu Kupującego. 
 
1.4. OWS podane są do wiadomości Kupującego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie 
Kupującego. Niniejsze OWS dostępne są w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej 
www.geholitpolska.pl. Ponadto OWS załączane są do ofert handlowych przygotowanych dla 
Kupującego. Jeżeli kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS 

przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i 
umów sprzedaży. 

 

2. Warunki sprzedaży i realizacja zamówienia 

 
2.1. Każda oferta złożona Kupującemu jest ważna w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia 
wystawienia przez GEHOLIT POLSKA, chyba że w ofercie został określony inny termin ważności. 
 
2.2. Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. W 
wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy składanie zamówień telefonicznych lecz nie bierzemy 
odpowiedzialności za powstałe błędy.    

 
2.3. Zawarcie umowy sprzedaży między Stronami następuje na warunkach określonych w ofercie i 
potwierdzeniu zamówienia przez GEHOLIT POLSKA oraz wynikających z OWS. Jakiekolwiek zmiany 
i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie 
dokumenty ofertowe stanowią intelektualną własność GEHOLIT Polska i bez pisemnej zgody 
GEHOLIT POLSKA nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim. 

 
2.4. Przed zawarciem umowy sprzedaży Kupujący bezwzględnie powinien poinformować GEHOLIT 
POLSKA o wszystkich dodatkowych wymaganiach powiązanych ze sprzedażą i dostawą produktów, 
w tym miejscu dostawy, dodatkowych świadczeniach obsługi technicznej lub oczekiwaniami 
dotyczącymi gwarancji. 

 
2.5. Realizacja umowy sprzedaży ze strony GEHOLIT POLSKA polega na przeniesieniu na 
Kupującego własności towaru i jego wydaniu, a ze strony Kupującego na odbiorze produktu i 
dokonaniu płatności, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy stronami w umowie sprzedaży. Z 
chwilą wydania Kupującemu towaru, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru 
przechodzi na Kupującego. 
 

 
 

http://www.geholitpolska.pl/


 
 

 
2.6. Terminy dostaw produktów sprzedawanych przez GEHOLIT POLSKA podawane są jedynie 
czysto orientacyjnie. Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od GEHOLIT POLSKA, w tym działania siły wyższej. Ewentualne przekroczenie terminu 
dostawy nie może w żadnym przypadku powodować anulowania dostawy lub dostaw w toku, ani 
naliczania odszkodowania. 

 
3. Cena i płatność 

 
3.1. Ceny wskazane w ofercie są wiążące na czas jej obowiązywania. Do ceny doliczany jest 

podatek VAT od towarów i usług w obowiązującej stawce. 
 
3.2. Ceny na produkty oferowane przez GEHOLIT POLSKA wyrażone są w walucie EURO, chyba że 
w ofercie wyraźnie została wskazana inna waluta. Ceny podane w walucie EURO są przeliczane na 
PLN po aktualnie obowiązującym kursie NBP. 
 
3.3. Cena za produkt zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie wskazanym na fakturze. 

Termin zapłaty liczony jest każdorazowo od daty wystawienia faktury. Zapłata dokonywana będzie 
w formie przelewu na rachunek bankowy GEHOLIT POLSKA wskazany na fakturze, lub w innej 

formie uzgodnionej wcześniej przez Strony. 
 
3.4. Za datę dokonania zapłaty przez Kupującego Strony przyjmują datę wpływu środków 
pieniężnych na konto GEHOLIT POLSKA. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, GEHOLIT 

POLSKA przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych oraz wstrzymania dalszych dostaw dla 
Kupującego. 

 
4. Zastrzeżenie prawa własności 

 
4.1. GEHOLIT POLSKA zastrzega sobie prawo własności towaru będącego przedmiotem umowy 
sprzedaży do czasu uiszczenia za ten towar całkowitej zapłaty. 
 
4.2. Prawo własności i związane z nim uprawnienia do żądania wydania towaru nie wyłącza 
dochodzenia przez GEHOLIT POLSKA roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści. 

 

5. Gwarancja 

 
5.1. GEHOLIT POLSKA gwarantuje, że dostarczone przez nią produkty są wolne od wad 

materiałowych i produkcyjnych.  
 
5.2. GEHOLIT POLSKA nie będzie rozpatrywał żądań Kupującego z tytułu gwarancji jakości 
produktów w przypadkach, gdy nie można jednoznacznie określić przyczyny wystąpienia wady 
produktu, a jego użycie nastąpiło w sposób niezgodny ze sposobem opisanym w dokumentacji 
technicznej lub przez osoby nieupoważnione bądź niekompetentne. Gwarancja nie obejmuje także 

wad powstałych na skutek niewłaściwego składowania produktu przez Kupującego lub 
niewłaściwego postępowania z produktem przez personel Kupującego lub działania innych 
czynników mających negatywny wpływ na jakość produktów. 
 
5.3. Ze względu na specyfikę sprzedawanych towarów Kupujący ma obowiązek każdorazowo 
sprawdzić, czy dostarczony towar zgodny jest z zamówieniem. Użycie przez Kupującego w dalszym 
procesie produkcji dostarczonego przez GEHOLIT POLSKA towaru, który nie jest zgodny z 

zamawianym, nie jest podstawą do dodatkowych roszczeń wobec GEHOLIT POLSKA. 

 
5.4. GEHOLIT POLSKA jest zwolniony od odpowiedzialności za wystąpienie rozbieżności pomiędzy 
parametrami technicznymi sprzedanego produktu a jego parametrami specyfikowanymi w 
dokumentacji technicznej, jeżeli Kupujący został wcześniej poinformowany o tych rozbieżnościach i 
je zaakceptował. GEHOLIT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zastosowania 
wadliwego produktu, gdy wada dostarczonego produktu pod względem jego rodzaju lub jakości jest 

widoczna a Kupujący przez własne niedopatrzenie użył produkt bez wcześniejszego sprawdzenia. 
 
5.5. Termin na rozpoznanie przez GEHOLIT POLSKA reklamacji jakościowej Kupującego z tytułu 
gwarancji wynosi 14 (czternaście) dni. 
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6. Ograniczenie odpowiedzialności 

 
6.1. W związku z tym, iż producent GEHOLIT+WIEMER, którego towary GEHOLIT POLSKA oferuje, 
prowadzi politykę nieustannego ulepszania jakości swoich produktów, informacje zawarte w kartach 

technicznych i instrukcjach stosowania mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadamiania 
Kupującego. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie przed zastosowaniem, użyciem lub 
złożeniem do przechowania produktu, czy posiada najbardziej aktualną wersję karty technicznej i 
instrukcji stosowania oraz czy postępuje zgodnie z nimi. 
 
6.2. W celu uniknięcia wątpliwości jakie mogą powstać w wyniku tłumaczenia kart technicznych i 
instrukcji stosowania produktów na inne języki niż niemiecki, za nadrzędne uznaje się informacje 

zawarte w wersjach niemieckojęzycznych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści tych 

dokumentów w innych językach niż niemiecki, wiążące są ich wersje w języku niemieckim. 

 

7. Postanowienia końcowe. 

 
7.1. Wszelkie zmiany, wyłączenia i uzupełnienia niniejszych OWS wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej. 

 
7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie pisemne 
postanowienia umów sprzedaży między GEHOLIT POLSKA i Kupującym oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
7.3. Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych OWS oraz umów sprzedaży 
zawieranych przez GEHOLIT POLSKA i Kupującego właściwy jest sąd właściwy dla siedziby GEHOLIT 
POLSKA. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


