Standardowe warunki sprzedaży i dostawy firmy
LINAK Danmark A/S
1. Zastosowanie

1.1 Niniejsze standardowe warunki sprzedaży i dostawy obowiązują w
zakresie, w jakim nie odstąpiono od ich dochodzenia na mocy pisemnego
porozumienia stron, których warunki dotyczą. Wszelkie warunki
określone przez kupującego, sprzeczne z niniejszymi standardowymi
warunkami sprzedaży, nie będą wiążące dla firmy LINAK Danmark A/S,
również jeśli firma LINAK Danmark A/S (dalej zwana „(firmą) LINAK“)
nie złoży żadnych zastrzeżeń wobec takich warunków. Odstępstwo
od niniejszych warunków jest możliwe wyłącznie za wyraźną pisemną
zgodą firmy LINAK.
1.2 Firmę LINAK i kupującego obowiązują międzynarodowe reguły
handlu zawarte w dokumencie Incoterms 2010 .

2. Zamówienia

2.1 Do chwili akceptacji przez firmę LINAK zamówienia lub wyraźnego
potwierdzenia zamówienia na piśmie w inny sposób, brak jest
ostatecznych uzgodnień w sprawie sprzedaży lub dostawy.
2.2 Jeśli potwierdzenie zamówienia dokonane przez firmę LINAK nie
odpowiada zamówieniu kupującego, kupujący niezwłocznie składa
reklamację. Brak takiej reklamacji oznacza, że kupujący jest zobowiązany
treścią potwierdzenia zamówienia.
2.3 Oferty cenowe, faktury pro forma i pozostała związana z nimi
korespondencja nie są prawnie wiążące dla firmy LINAK.
2.4 Anulowanie lub zmiana zamówienia zostaje zatwierdzona pod
warunkiem uzyskania pisemnego potwierdzenia firmy LINAK. W
razie anulowania lub zmiany kupujący zwróci firmie LINAK wszystkie
uzasadnione koszty poniesione w związku z anulowaniem lub zmianą
zamówienia.

nie mogą być kopiowane, przekazywane ani pokazywane osobom
trzecim w żaden inny sposób..
8.2 W razie naruszenia postanowienia z pkt. 8.1 kupujący ureguluje na
rzecz firmy LINAK:
1. rekompensatę za wszelkie straty związane z nielegalnym kopiowaniem,
2. wszystkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem praw przez
firmę LINAK,
3. wszystkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem praw przez
firmę LINAK na drodze pozaprawnej.
8.3 Jeżeli w trakcie realizacji projektu rozwojowego osoba trzecia będzie
rościć prawa do własności intelektualnej, w tym do patentów, patentów
projektów, praw autorskich, znaków towarowych i podobnych praw,
przeciwko firmie LINAK, podmiot dokonujący zakupu projektu pokryje
wszystkie koszty postępowania prawnego i sądowego poniesione przez
firmę LINAK oraz pokryje wszelkie koszty odszkodowań wynikające z
przedmiotowego roszczenia pod warunkiem, że roszczenie to wynika ze
specyfikacji i wymagań kupującego.

9. Zmiany techniczne i ich zatwierdzanie

4.1 Oprócz ceny zakupu kupujący ureguluje podatek, cło lub opłaty
celne za zakupione towary oraz pokryje wszelkie niezbędne wydatki
związane z zatwierdzeniem zakupionych towarów.

9.1 Firma LINAK zastrzega sobie prawo do dokonywania bez
powiadomienia zmian technicznych i innych zmian w produktach, w tym
w produktach zamówionych, jeżeli istnieje możliwość dokonania takich
zmian bez zmiany uzgodnionych specyfikacji technicznych
9.2 Firma LINAK nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędną
interpretację informacji podanych w katalogach lub innych materiałach
pisemnych sporządzonych przez firmę LINAK.
Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za używanie produktów
firmy LINAK, bez względu na to, czy takie użycie zostało zatwierdzone
przez firmę LINAK. Kupujący jest zobowiązany do zadbania o to, aby
opisane w specyfikacjach produkty spełniały kryteria wydajności
zdefiniowane przez kupującego w celu użycia produktu. Firma LINAK
nie jest w stanie ocenić oddziaływania wszystkich warunków, w jakich
produkty zostaną użyte. Powyższe uwzględnia m.in. podwieszenie
siłownika, poziom wibracji, krzywą obciążenia, ekspozycję na czynniki
zewnętrzne, np. temperaturę i wilgotność, czas i częstość użycia oraz
bezpieczeństwo. Trwałość produktów oraz ich działanie w różnorodnych
warunkach można zweryfikować wyłącznie poprzez przeprowadzenie
testów. Odpowiedzialność za przeprowadzenie testów i ich
zatwierdzenie leży wyłącznie po stronie kupującego. Powyższe obejmuje
m.in. przeprowadzenie testów produktów podczas użytkowania ich
przez kupującego oraz zapewnienie kompatybilności w razie łączenia
produktów kupującego lub osób trzecich z produktami firmy LINAK.
Produktów w żadnym razie nie wolno używać w samolotach ani w
połączeniu z jakimikolwiek rodzajami energii nuklearnej.
9.3 Kupujący zobowiązuje się do wystąpienia o wszystkie niezbędne
krajowe i międzynarodowe zezwolenia dla wszystkich zastosowań z
użyciem produktów firmy LINAK

5. Ceny

10. Reklamacje

3. Warunki dostawy

3.1 Wszystkie dostawy firmy LINAK będą realizowane na warunkach
EXW Silkeborg, Dania (Incoterms 2010), przy czym kupujący ponosi całość
ryzyka w razie utraty, uszkodzenia lub opóźnienia podczas transportu.
W razie braku innych uzgodnień transport zostanie zrealizowany przy
pomocy środków, które firma LINAK uzna za najbardziej odpowiednie,
bez ponoszenia odpowiedzialności przez firmę LINAK. Ubezpieczenie
zostanie wykupione na pisemny wniosek kupującego.
3.2 Firma LINAK zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich działań na
rzecz terminowej dostawy. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do opóźnienia,
firma LINAK może przesunąć termin dostawy do 30 dni, co nie uprawnia
kupującego do anulowania zamówienia. Opóźniona dostawa nie
uprawnia kupującego do żądania rekompensaty.

4. Podatek i cło

5.1 Firma LINAK zastrzega sobie prawo do zmiany cen do chwili
wystawienia ostatecznego potwierdzenia zamówienia. Ponadto firma
LINAK zastrzega sobie prawo do zmiany cen potwierdzonych zamówień
w razie zmian kosztów produkcji, wynagrodzeń pracowników, kosztów
surowców, materiałów pomocniczych, kursów wymiany walut, opłat
publicznych i urzędowej stopy redyskontowej.

6. Warunki płatności

6.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatności należy
dokonać nie później niż w momencie dostawy EXW Silkeborg, Dania
(Incoterms 2010).
6.2 W razie opóźnienia w płatności firma LINAK jest uprawniona do
odsetek w wysokości 2% od ceny zakupu w skali miesięcznej lub za
część miesiąca oraz do wstrzymania wszystkich przyszłych wysyłek. W
razie opóźnienia w płatności firma LINAK jest uprawniona do żądania,
aby kupujący pokrył wszystkie uzasadnione koszty poniesione w związku
z krokami prawnymi lub pozaprawnymi, podjętymi w celu windykacji
należności.
6.3 Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania jakichkolwiek
płatności w związku z domniemanymi roszczeniami wobec firmy LINAK,
o ile przedmiotowe roszczenia nie zostały wcześniej przyjęte przez firmę
LINAK na piśmie.
6.4 Jeżeli kupujący nie zdoła odebrać przesyłki lub częściowych
przesyłek, przygotowanych do dostawy w uzgodnionym dniu, oraz w
razie braku innych uzgodnień, kupujący mimo wszystko dokona zapłaty
w taki sposób, jak gdyby dostawa została zrealizowana.

7. Prawa własności

7.1 Do chwili otrzymania przez firmę LINAK pełnej kwoty płatnej
tytułem dostarczonych produktów, produkty pozostają własnością firmy
LINAK również w przypadku, gdy kupujący przystąpił do ich używania,
przetwarzania lub stosowania we własnych produktach.

8. Prawa własności intelektualnej

8.1 Firma LINAK zastrzega sobie wszelkie prawa do produktów i ich
projektów. Produktów nie wolno kopiować ani przekazywać osobom
trzecim w celu ich skopiowania. Wszystkie rysunki techniczne i opisy
przesłane kupującemu pozostają własnością firmy LINAK i bez jej zgody

10.1 Kupujący, który zamierza zgłosić reklamację do firmy LINAK z tytułu
wad występujących w dostarczonych produktach, jest zobowiązany
uczynić to niezwłocznie.
10.2 Kupujący przeprowadza kontrolę przesyłek bezpośrednio po
odbiorze w celu ich sprawdzenia pod kątem braków, wad, błędów
lub innych odstępstw od zawartej umowy. Kupujący, który zamierza
zgłosić reklamację do firmy LINAK, czyni to w ciągu 10 dni od daty
odbioru produktów, o ile istniała możliwość wykrycia wad podczas
kontroli przeprowadzonej przez kupującego po odbiorze dostarczonych
produktów.
10.3 Firma LINAK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub
straty w czasie transportu. Wszelkie reklamacje z tego tytułu należy
kierować wyłącznie do spedytora.

11. Gwarancja i prawa w razie braku zgodności

11.1 Firma LINAK gwarantuje zgodność produktów z pisemnymi
specyfikacjami, jak również gwarantuje, że produkty są wolne od wad
materiałowych i produkcyjnych w okresie użytkowania wynoszącym 18
miesięcy od daty produkcji, o ile strony nie uzgodniły inaczej. Gwarancja
na akumulatory zostaje udzielona na okres 12 miesięcy.
Gwarancja firmy LINAK zachowuje ważność, o ile produkty były właściwie
użytkowane i konserwowane i nie nastąpiła ingerencja w produkt.
Naturalne zużycie produktu nie podlega gwarancji. Z produktami
należy się obchodzić ostrożnie i należy przeprowadzać ich odpowiednią
konserwację. W razie nieprzestrzegania powyższych zaleceń gwarancja
traci ważność. Gwarancja firmy LINAK zachowuje ważność, o ile nie
nastąpiła ingerencja w system i jest on właściwie eksploatowany.
11.2 Odpowiedzialność firmy LINAK za wadliwe produkty podlega
następującym ograniczeniom:
11.3 Firma LINAK jest zobowiązana do ponownej dostawy lub naprawy
wadliwego produktu, według uznania firmy LINAK, wyłącznie jeżeli
firma LINAK otrzymała pisemną reklamację od kupującego w okresie
gwarancyjnym.
11.4 W razie wykrycia wad w projekcie, materiałach lub procesie
wytwarzania dowolnego produktu firmy LINAK, kupujący niezwłocznie
składa pisemną reklamację pisemną w firmie LINAK. Produkt uznany za
wadliwy należy przesłać do firmy LINAK lub na adres wskazany przez

firmę LINAK wraz z załączonym opisem przyczyny zwrotu produktu, przy
czym fracht i ubezpieczenie zostają opłacone przez nadawcę. Jeśli firma
LINAK uzna produkt za wadliwy, a kupujący złożył reklamację w terminie,
firma LINAK prześle produkt po bezpłatnej wymianie lub naprawie.
Firma LINAK zwróci kupującemu koszty frachtu poniesione przez
niego na skutek wysyłki wadliwego produktu do miejsca prowadzenia
działalności firmy LINAK, jednak pod warunkiem zatwierdzenia przez
firmę LINAK na piśmie sposobu przesłania i poniesionych kosztów przed
wysyłką produktu.
11.5 Firma LINAK w żadnym wypadku nie usunie, nie wymieni ani
ponownie nie osadzi produktów firmy LINAK, które zostały umieszczone
w produktach niebędących produktami firmy LINAK. Ponowna dostawa
lub naprawa gwarancyjna w żadnym wypadku nie będzie miała miejsca
poza miejscami prowadzenia działalności firmy LINAK.

12. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wad produktu

12.1 Firma LINAK ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wad
produktu zgodnie z obowiązującym prawem, jednak w żadnym
stopniu nie ponosi odpowiedzialności poza zakresem wskazanym w
obowiązujących przepisach prawa. Firma LINAK jednoznacznie odstępuje
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wad produktu, która nie została
określona w obowiązujących przepisach prawa, ale jest stosowana
zgodnie z zasadami praktyki prawnej w zakresie rekompensat. Ponadto
firma LINAK nie ponosi odpowiedzialności za straty na działalności
operacyjnej, utratę zysków lub inne straty pośrednie, spowodowane
przez wadliwe produkty firmy LINAK.
12.2 Kupujący zwolni firmę LINAK, w zakresie, w jakim firma LINAK
ponosi odpowiedzialność wobec stron trzecich, z odpowiedzialności
za wszelkie szkody lub straty, za które firma LINAK nie ponosi
odpowiedzialności wobec kupującego, zgodnie z pkt. 12.1 powyżej.

13. Siła wyższa

13.1 Poniższe okoliczności wyłączają odpowiedzialność, jeżeli
uniemożliwiają wykonanie umowy lub powodują, że wykonanie umowy
staje się nadmiernie uciążliwe: spory pracownicze i inne okoliczności
poza kontrolą stron, np. pożar, wojna, mobilizacja lub powołanie do
wojska o podobnym zasięgu, rekwizycja, konfiskata, ograniczenia
walutowe, niepokoje społeczne lub rozruchy, brak transportu, ogólne
braki towarów, ograniczenia w dostawach paliw oraz wady lub
opóźnienia w dostawach od podwykonawców w związku z dowolnymi
okolicznościami wymienionymi w niniejszym punkcie.
13.2 Przedmiotowe okoliczności stanowią przypadek siły wyższej tylko
wówczas, gdy ich wpływ na wykonanie umowy w czasie sporządzania
umowy nie był możliwy do przewidzenia.
13.3 Strona mająca zamiar powołać się na zdarzenie siły wyższej
podane w pkt. 13.1 niezwłocznie powiadamia drugą stronę na piśmie
o rozpoczęciu i zakończeniu takiego zdarzenia. W razie wystąpienia siły
wyższej po stronie kupującego, kupujący pokrywa koszty poniesione
przez sprzedającego w zakresie zabezpieczenia i ochrony produktu
LINAK.

14. Poufność

14.1 Kupujący zachowa w ścisłej tajemnicy i nie ujawni żadnej osobie
trzeciej żadnych poufnych informacji, otrzymanych w kontaktach
biznesowych z firmą LINAK.

15. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

15.1 Wszelkie nieporozumienia lub spory pomiędzy firmą LINAK a
kupującym będą rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim, bez względu
na kolizję przepisów prawnych.
15.2 O ile firma LINAK nie wyrazi pisemnej zgody na przeprowadzenie
arbitrażu, który, w razie wyrażenia pisemnej zgody, odbędzie się w
Kopenhadze, wszelkie spory będą rozstrzygane w drodze postępowania
prawnego w sądzie właściwym dla firmy LINAK w Viborg (Retten i
Viborg) albo w Oddziale Zachodnim Duńskiego Sądu Wyższej Instancji
(Vestre Landsret), w zależności od charakteru sporu.
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