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WARUNKI SPRZEDAŻY

(„OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY”

DEFINCJE
1.1
Sprzedający – MebloRent Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie pod adresem: ul. Józefa Marcika 12, 30-443
Kraków, NIP: 9442244850, REGON: 1228522154,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000460554;
1.2
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
zawarła ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży;
1.3
Umowa
Sprzedaży
–
umowa
w
rozumieniu
obowiązujących przepisów ustawy Kodeks cywilny
zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jako
przedsiębiorcami, na którą składają się: (i) Szczegółowe
Warunki Sprzedaży, (ii) Ogólne Warunki Sprzedaży;
1.4
Przedmiot Sprzedaży – przedmiot którego dotyczy
zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym Umowa
Sprzedaży.
WYDANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
2.1
Po wykonaniu dostawy Strony przystąpią do czynności
przekazania i odbioru Przedmiotu Sprzedaży. Z
czynności odbiorowych upoważnieni przedstawiciele
Stron sporządzą protokół dostawy (dalej „Protokół
Dostawy”).
2.2
Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania
Przedmiotu Sprzedaży w chwili odbioru pod względem
zgodności z Umową Sprzedaży, w szczególności pod
względem ilościowym i jakościowym oraz pod kątem
ewentualnych, widocznych wad. Podpisanie Protokołu
Dostawy jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności
wskazanych parametrów z Umową Sprzedaży i brakiem
wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym
zbadaniu towaru podczas odbioru.
2.3
Protokół Dostawy stanowić będzie podstawę do
wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT za
dostarczony i odebrany Przedmiot Sprzedaży. Z chwilą
podpisania Protokołu Dostawy przez przedstawicieli
Stron odpowiedzialność za Przedmiot Sprzedaży
przechodzi
na
Kupującego,
za
wyjątkiem
odpowiedzialności za wady ukryte, których podczas
procedury wydania i odbioru stwierdzenie było
niemożliwe.
2.4
Wszelkie wady dotyczące Przedmiotu Sprzedaży
powinny
zostać
określone
przez
Kupującego
odpowiednio w Protokole Dostawy i usunięte przez
Sprzedającego w terminie ustalonym przez Strony w
tym Protokole. Przy ustalaniu terminu, w jakim
Sprzedający
zobowiązany
będzie
usunąć
wady
stwierdzone podczas czynności wydania i odbioru,
Kupujący zobowiązuje się uwzględnić techniczne
uwarunkowania,
jakie
będą
miały
wpływ
na
wyznaczony termin usunięcia.
2.5
Jeżeli Kupujący nie przystąpi do odbioru Przedmiotu
Sprzedaży w terminie ustalonym przez Strony,
Sprzedający
będzie
uprawniony
do
odebrania
Przedmiotu Sprzedaży samodzielnie i sporządzenia
jednostronnego
Protokołu
Dostawy
Przedmiotu
Sprzedaży.
WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z
tytułu sprzedaży w terminie wskazanym na fakturze
VAT.
3.2
Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wpływu
środków
pieniężnych
na
rachunek
bankowy
Sprzedającego.
3.3
Kupujący nie jest upoważniony do wstrzymania zapłaty
ceny, której dotyczy faktura z powodu zgłoszonych przez
Kupującego reklamacji lub innych roszczeń związanych
z wykonaniem dostawy.
3.4
W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za
opóźnienie lub odsetek za opóźnienie w transakcjach
handlowych, według wyboru Sprzedającego. Powyższe
nie uchyla uprawnień Sprzedającego do dochodzenia od
Kupującego odszkodowania z tytułu zwłoki lub
opóźnienia w zapłacie wymagalnych należności przez
Kupującego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
3.5
W przypadku uzyskania informacji o pogorszeniu się
sytuacji finansowej Kupującego i ograniczeniu jego
zdolności do spłaty zobowiązań, Sprzedający zastrzega
sobie prawo żądania od Kupującego zabezpieczenia
płatności za zamówiony Przedmiot Sprzedaży. W razie
niemożności
natychmiastowego
uzyskania
zabezpieczenia, Sprzedający będzie upoważniony do
wstrzymania realizacji Umowy do momentu uzyskania
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zabezpieczenia. Wstrzymanie wykonania Umowy z
przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym w
żadnym wypadku nie będzie traktowane jako zwłoka
Sprzedającego.
4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.1
W
granicach
przewidzianych
powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność
Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy Sprzedaży każdorazowo ograniczona
jest do wysokości wynagrodzenia Sprzedającego z tytułu
realizacji Umowy Sprzedaży. Powyższe ograniczenie nie
dotyczy szkody wyrządzonej Kupującemu umyślnie.
4.2
Sprzedający
odpowiada
wyłącznie
za
szkody
rzeczywiste, z wyłączeniem utraconych korzyści.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec
Kupującego
za
przestoje
w produkcji,
utratę
użytkowania, utratę kontraktów ani za jakiekolwiek inne
straty ekonomiczne lub szkody pośrednie.
4.3
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku nieprawidłowego magazynowania
Przedmiotu Sprzedaży przez Kupującego (np. za szkody
powstałe
w wyniku
uszkodzeń
mechanicznych,
zamoczenia,
działania
agresywnych
czynników
środowiskowych itp.).
4.4
Z
chwilą
przekazania
Przedmiotu
Sprzedaży
upoważnionej do odbioru osobie, ryzyko uszkodzenia
Przedmiotu Sprzedaży, jak również ryzyko szkód jakie
może wywołać Przedmiot Sprzedaży lub jego części
rzeczom i osobom trzecim przechodzi na Kupującego.
4.5
Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za
wady jest wyłączona.
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ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
5.1
Sprzedający
zastrzega
sobie
prawo
własności
wszystkich produktów objętych Umową Sprzedaży i
dostarczonych Kupującemu do chwili zapłaty pełnej
należności Sprzedającemu, wynikającej z wartości
Umowy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów
transportu i/lub odsetek za opóźnienie, bez względu na
miejsce składowania lub zamontowania w innych
przedmiotach. W tej sytuacji Sprzedający zastrzega
sobie prawo zatrzymania ruchomych części do czasu
uregulowania płatności.
5.2
W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający
może skierować pisemne żądanie zwrotu odebranych, a
niezapłaconych
produktów
objętych
przedmiotem
Umowy. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i
ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone produkty w
miejsce wskazane przez Sprzedającego w terminie 14
(czternastu) dni od chwili skierowania żądania.
5.3
W przypadku, gdy Kupujący działa na zlecenie, bądź
jako pośrednik, przyjmuje na siebie całkowitą
odpowiedzialność za skutki zastrzeżenia prawa własności
przez Sprzedającego, o których mowa wyżej, o czym
zobowiązany jest powiadomić zleceniodawcę lub
ostatecznego nabywcę (kupującego).
5.4
Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia produktów objętych przedmiotem Umowy w
okresie pomiędzy ich wydaniem a przejściem prawa
własności na jego rzecz.
5.5
Sprzedający, odbierając produkt objęty Przedmiotem
Sprzedaży
w
przypadku
realizacji
uprawnień
wynikających
z
zastrzeżenia
prawa
własności,
uprawniony
jest
do
żądania
odpowiedniego
wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie produktu.
Sprzedający może również żądać odszkodowania, jeżeli
wartość produktu uległa obniżeniu w stosunku do
wartości określonej na fakturze sprzedaży dotyczącej
produktu jako jego cena.
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY
6.1
Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach
Kodeksu cywilnego, Sprzedający może odstąpić od
Umowy Sprzedaży w całości lub w części w terminie 6
(sześciu) miesięcy od daty powzięcia wiadomości o
wystąpieniu jakiejkolwiek z poniżej wymienionych
okoliczności:
a) Kupujący ogłosi likwidację przedsiębiorstwa lub
stanie się niewypłacalny;
b) zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne
z wierzycielami Kupującego;
c) Kupujący odmawia bez uzasadnionych przyczyn
odbioru niewadliwego Przedmiotu Sprzedaży lub
jego części;
d) Kupujący odmawia bez uzasadnionych przyczyn
zapłaty wynagrodzenia lub opóźnia się z zapłatą
wynagrodzenia powyżej 14 (czternastu) dni,
pomimo wyznaczenia przez Sprzedającego terminu
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dodatkowego na wykonanie zobowiązania, nie
krótszego niż 3 (trzy) dni.
Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia
drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie
wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w
pełni przez Strony wszystkich uprawnień nabytych przed
dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie
uprawnień Sprzedającego do otrzymania należytego
wynagrodzenia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży powinno nastąpić w
formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem
nieważności i z podaniem przyczyny odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez
Kupującego,
bez
względu
na
przyczynę,
poza
uprawnieniami Sprzedającego wynikającymi z przepisów
Kodeksu cywilnego, Kupujący zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w
wysokości
30%
wartości
brutto
całkowitego
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5 Szczegółowych
Warunków Sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie
prawo
dochodzenia
dalszego
odszkodowania
na
zasadach ogólnych.
Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej
określonej w niniejszym paragrafie zapłaci ją
w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania od Strony uprawnionej wezwania do
zapłaty.
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku
odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek
ze Stron, poza uprawnieniami przewidzianymi w
Kodeksie cywilnym, Sprzedający uprawniony jest do
obciążenia Kupującego wszelkimi uzasadnionymi i
prawidłowo
udokumentowanymi
kosztami
materiałowymi
i
produkcyjnymi,
jakie
poniósł
Sprzedający w celu prawidłowego zrealizowania
przedmiotu Umowy, do momentu odstąpienia.

8.2

WYŻSZA

Sprzedający
nie
ponosi
odpowiedzialności
za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
Sprzedaży, jeżeli jest ono następstwem zdarzeń
nadzwyczajnych,
będących
poza
kontrolą
Sprzedającego, a w szczególności aktu prawnego władzy
publicznej lub siły wyższej.
Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie
nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe
do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy
jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których
koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści. W
szczególności za przypadki siły wyższej uważa się:
wojnę, niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, kataklizm
naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję,
pożar, strajk, atak terrorystyczny, mobilizację, braki
surowców, braki transportowe, lock-out.
Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o
zaistnieniu przeszkody w wykonaniu dostawy. W takim
przypadku
Sprzedający
będzie
upoważniony
do
odstąpienia od umowy w całości lub części bez żadnych
zobowiązań odszkodowawczych wobec Kupującego.
Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy w
powyżej wskazanych okolicznościach, może być złożone
w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty planowanej
dostawy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1
Z
uwagi
na
treść
rozporządzenia
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 „RODO”), poprzez zawarcie

8.3

8.4
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Umowy Sprzedaży Kupujący potwierdza, że zapoznał się
z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
przez Sprzedającego znajdującą się na stronie
internetowej:
https://meblorent.pl/politykaprywatnosci/.
Kupujący,
udostępniając
klauzulę
informacyjną, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
poinformował osoby, których dane osobowe będą
przetwarzane przez Sprzedającego i które z jego strony
zostały wskazane w celach kontaktowych oraz w celach
związanych z realizacja Umowy Sprzedaży, o celach
przetwarzania, podmiotach którym dane zostały
przekazane, okresie przetwarzania danych osobowych
oraz prawach tych osób związanych z przetwarzaniem
danych osobowych.
Strony oświadczają, że:
a)
w celu wykonania Umowy Sprzedaży i wyłącznie w
zakresie
niezbędnym
do
realizacji
praw
i
obowiązków
wynikających
z
prowadzonej
współpracy każda ze Stron udostępni drugiej
Stronie dane osobowe osób uprawnionych tj.
imiona i nazwiska, miejsce pracy, stanowisko,
numer kontaktowy, adres poczty elektronicznej
pracowników,
współpracowników,
doradców
branżowych, kontrahentów, podwykonawców i
innych osób działających na rzecz tych podmiotów,
a także dane osób ujawnione w dokumentach
przekazywanych w związku z realizacją Umowy
Sprzedaży,
b)
Strona udostępniająca dane osobowe pozostaje
administratorem danych osobowych w rozumieniu
art. 4 pkt 7 RODO w stosunku do danych osób
wskazanych w lit. a) powyżej niniejszego ust. 7.2,
c)
Niezależnie od treści lit. b) powyżej niniejszego ust.
7.2, w celu uniknięcia wątpliwości z chwilą
udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych, o
których mowa w lit. a) powyżej niniejszego ust.
7.2, druga Strona przetwarzać będzie dane
osobowe osób uprawnionych na podstawie przepisu
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Każda ze Stron zapewnia wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych
spełniało
wymogi
wynikające
z
obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym
przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą.
Strony
zobowiązują
się
niezwłocznie
nawzajem
informować o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych
osobowych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na
realizacje obowiazkow przez drugą Stronę lub może
skutkować jej odpowiedzialnością.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1
Strony zobowiązują się do zachowania w poufności
wszelkich wiadomości uzyskanych przez nie w związku z
zawarciem Umowy Sprzedaży, o ile nie zostaną
zobowiązane do ujawnienia takich informacji na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
9.2
Wszelkie spory związane z zawarciem, wykonywaniem
lub
rozwiązaniem
Umowy
Sprzedaży
podlegają
rozstrzygnięciu
sądu
powszechnego
właściwego
miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
9.3
Wszelkie
zmiany
Umowy
Sprzedaży
wymagają
zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod
rygorem nieważności.
9.4
Do
wszelkich
spraw
nieuregulowanych
Umową
Sprzedaży zastosowanie mają przepisy stosownych
ustaw, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku Kodeks cywilny oraz innych stosownych
aktów prawnych.

