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Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią ogólne warunki 
umów w rozumieniu art. 384 k.c. i są stosowane przez firmę 
Expect Group Sp. z o.o., z siedzibą w Plewiskach 62-064, ul. Rolna 
21, NIP: 7773238138, zwaną dalej „Sprzedawcą." 
Ogólne warunki sprzedaży stanowią, integralną część wszystkich 
umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą i określają wza-
jemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo 
od stosowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wy-
maga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

I. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania

sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedawcę, ważna
jest 7 dni od daty jej wysłania przez Sprzedawcę. Żadna taka
propozycja nie stanowi wiążącej Sprzedawcy oferty sprze-
daży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję 
złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia.

2. Przesłane Sprzedawcy przez Kupującego zamówienie musi
zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zama-
wianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfi-
kacji (np. powołanie się na propozycję Sprzedawcy, jeśli zło-
żenie takowej poprzedzało złożenie zamówienia) oraz dane
dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realiza-
cji zamówienia.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga pisemnego po-
twierdzenia przez Sprzedawcę. W przypadku przyjęcia przez
Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący zwią-
zany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on nie-
zwłocznie swoich ewentualnych uwag.

4. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji,
gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z po-
wodu siły wyższej, realizacja zamówienia jest niemożliwa. W
takim przypadku Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji.

5. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytu-
acji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprze-
dawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie
przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Ku-
pujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkol-
wiek należności.

II. CENY I PŁATNOŚCI
1. Kupujący zapłaci za towary lub usługi cenę wskazaną na fak-

turze VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
2. Ceny towarów i usług są cenami netto i należy do nich doli-

czyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawie-
nia faktury VAT przez Sprzedawcę.

3. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towarów do Klienta.
4. Cena towarów i usług zostanie zapłacona przez Kupującego

w terminie wskazanym na fakturze VAT.
5. Zapłata dokonywana będzie w formie przelewu na konto

bankowe Sprzedawcy wskazane na fakturze VAT.
6. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków

pieniężnych na konto Sprzedawcy.
7. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie Sprzedawcy

ma prawo naliczania odsetek ustalonych w umowie z Klien-
tem lub odsetek ustawowych.

8. Jeżeli opóźnienie w płatności za jakikolwiek zamówiony to-
war lub usługę będzie dłuższe niż 14 dni Sprzedawca ma 
prawo wstrzymać realizację wszystkich zamówień na rzecz
Kupującego, a wszelkie zobowiązania Kupującego względem
Sprzedawcy z tytułu realizacji tych zamówień stają się na-
tychmiast wymagane bez względu na umówiony uprzednio
termin zapłaty. W takim przypadku Kupującemu nie przysłu-
gują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy za szkody po-
wstałe na skutek skorzystania przez Sprzedawcę z tych
uprawnień.

9. Sprzedający ma prawo żądać, przed przystąpieniem do rea-
lizacji zamówienia lub będąc w trakcie jego realizacji nieza-
leżnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, uiszczenia
należności gotówką albo udzielenia przez Kupującego okre-
ślonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. W przypadku

niezastosowania się Kupującego do niniejszego postanowie-
nia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy lub wstrzy-
mać jej realizację bez zobowiązań odszkodowawczych. 

10. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez
Sprzedawcę, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i
inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby
wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

11. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań 
w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu,
Sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez
uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek do-
datkowych wezwań. 

III. DOSTAWA
1. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem

niezależnego przewoźnika, odpowiedzialność za towar prze-
chodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru 
przewoźnikowi. 

2. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z ma-
gazynu Sprzedawcy własnym transportem, przejmuje na sie-
bie odpowiedzialność za towar w momencie wydania to-
waru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek
transportu Kupującego.

3. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szcze-
gółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towa-
rów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być to-
wary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla da-
nego gatunku i rodzaju towarów, i że winny one być opako-
wane wg. standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie
Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców. 

4. Koszt opakowania innego niż określone wyżej w treści pkt.
III. 3., którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Ku-
pującego. Kupujący może zostać obciążony również kosz-
tami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na
czas transportu.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI
Kupujący staje się właścicielem towaru po uiszczeniu całko-
witej zapłaty za ten towar, chyba, że strony dokonają od-
miennych ustaleń w tym przedmiocie. Odmienne ustalenia
wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

V. INFORMACJE POUFNE
Sprzedający może ujawniać Kupującemu informacje o cha-
rakterze poufnym, w szczególności informacje o stosowa-
nych technologiach, cenach, udzielonych rabatach. Kupu-
jący nie będzie wykorzystywać ani ujawniać tego rodzaju in-
formacji osobom trzecim.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży wymagają

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Jeżeli poszczególne postanowienia ogólnych warunków

sprzedaży stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, w
szczególności z powodu zmian w obowiązującym prawie, nie
wpływa to na ważność pozostałych postanowień ogólnych
warunków sprzedaży.

3. Strony oświadczają, iż będą dążyć do polubownego załatwie-
nia ewentualnych sporów wynikłych w związku z wykonywa-
niem umów objętych niniejszymi ogólnymi warunkami
sprzedaży. W przypadku niemożności polubownego zała-
twienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bez-
pośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą przez
sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprze-
dawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych 
warunkach sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie prze-
pisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.
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