
Ogólne Warunki Umowne 

i Warunki Gwarancji 

 

1. DEFINICJE 

Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w umowie oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach 

Umownych oznaczają odpowiednio: 

„Ogólne Warunki” lub „OWUiWG” – niniejszy dokument, zatytułowany „Ogólne Warunki Umowne i 

Warunki Gwarancji”, 

„Umowa wstępna” – umowa dotycząca wykonania wstępnej wyceny Systemu, 

„Umowa” – umowa sprzedaży Systemu bądź Urządzenia, lub umowa sprzedaży Systemu bądź 

Urządzenia połączone ze zleceniem Sprzedającemu ich montażu, zawierane przez Sprzedającego oraz 

Kupującego, 

„Sprzedający” – Paweł Luberda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANTYKUNA.PL 

Skuteczne Odstraszanie Gryzoni NIP 6770005025, z siedzibą w Wieliczce (32 – 020 Wieliczka, ul. Piękna 

3), 

„Kupujący” – osoba, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, 

„Strony” – Kupujący oraz Sprzedający, 

„Urządzenie” – pojedynczy mechanizm służący do odstraszania gryzoni, którego przeznaczeniem jest 

montaż w pojeździe lub na obiektach budowlanych, budynkach, drzewach etc., 

 „System” – całościowy pakiet rozwiązań, mający za cel odstraszanie gryzoni, którego przeznaczeniem 

jest montaż na wskazanym przez Kupującego terenie lub w obrębie konkretnego pojazdu 

mechanicznego, 

„Gwarancja Skuteczności Działania Odstraszaczy Antykuna” – gwarancja udzielana przez 

Sprzedającego, której zakres określają Ogólne Warunki, 

„Konsument” – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Stron zawierających Umowę dotyczącą sprzedaży, 

albo sprzedaży połączonej z montażem przez Sprzedającego, Systemu lub Urządzenia. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Ogólnych Warunków i Umowy 

znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy. 

3. Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedającego są wiążące tylko w przypadku ich 

potwierdzenia na piśmie. 

3. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY – UMOWA WSTĘPNA 

1. Przed zawarciem Umowy, Kupujący ma prawo zlecić Sprzedającemu wykonanie wstępnej 

wyceny Systemu (dalej Umowa wstępna). 



2. Umowa wstępna zostaje zawarta przez podpisanie druku formularza zgłoszeniowego 

ANTYKUNA.PL, lub przez wyrażenie zgody na wykonie wstępnej wyceny Systemu za pomocą 

korespondencji elektronicznej, na warunkach w niej wskazanych. 

3. W zależności od potrzeb Kupującego, wykonanie wstępnej wyceny Systemu odbywa się na 

podstawie dokumentacji fotograficznej, wykonanej ściśle według wytycznych Sprzedającego 

lub na podstawie oględzin nieruchomości wykonanych przez Sprzedającego.  

4. Wstępna wycena Systemu jest co do zasady odpłatna, chyba że strony co innego postanowią 

w Umowie wstępnej. Strony w Umowie wstępnej mogą przyjąć dodatkowe koszty, takie jak 

np. koszt dojazdu do Kupującego, celem wykonania oględzin, wynagrodzenie pracowników za 

wykonanie oględzin, etc. 

5. W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu wstępnej wyceny odpłatnie, Kupujący może 

dokonać płatności wynagrodzenia przelewem na konto Sprzedającego lub gotówką do rąk 

Sprzedającego. 

6. Jeśli następstwem wykonania wstępnej wyceny Systemu będzie zawarcie Umowy, kwota, 

należna z tytułu wynagrodzenia za wykonanie wyceny, zostanie zarachowana na poczet 

wynagrodzenia z tytułu sprzedaży Systemu. Zarachowaniu na poczet ceny nie podlegają koszty 

dodatkowe o których mowa powyżej w pkt. 2.4 zd. 2, tj. koszty dojazdu etc., chyba, że 

postanowienia Umowy wstępnej stanowić będą odmiennie. 

4. ZAWARCIE UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez Strony.  

2. W przypadku ustalenia przez Strony w Umowie wpłaty przez Kupującego zadatku lub zaliczki, 

obowiązki Sprzedającego wynikające z Umowy powstają dopiero w momencie uiszczenia 

rzeczonego zadatku lub zaliczki. 

3. Jeżeli Kupujący nie wpłaci zadatku lub zaliczki w pełnej wysokości w terminie określonym 

w Umowie, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy po 14 dniach od upływu 

terminu wpłaty zadatku lub zaliczki, bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedający 

uprawniony jest w takim przypadku do żądania naprawienia szkody poniesionej w związku z 

zawarciem Umowy oraz do zatrzymania wpłaconej części zadatku. 

4. W Umowie strony określają warunki sprzedaży albo sprzedaży połączonej z montażem przez 

Sprzedającego Systemu albo Urządzenia, w szczególności: 

a) w przypadku sprzedaży Urządzenia, strony określają jego model oraz cenę, a jeśli 

sprzedaż ma być połączona z montażem Urządzenia przez Sprzedającego, cenę 

uwzględniającą montaż oraz koszty dojazdu do Klienta; a także datę wykonania 

montażu, 

b) w przypadku sprzedaży Systemu, strony określają modele i ilość Urządzeń, które na 

ten System będą się składać oraz cenę poszczególnych modeli Urządzeń, a jeśli 

sprzedaż ma być połączona z montażem Systemu przez Sprzedającego, cenę 

uwzględniającą montaż oraz koszty dojazdu do Klienta; a także datę wykonania 

montażu.  

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. CENA, TERMIN ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 



1. Cena sprzedaży Urządzenia zostaje określona w Umowie. W cenie Urządzenia nie jest zawarta 

usługa jego montażu, chyba, że Umowa stanowić będzie co innego. 

2. Cena Systemu jest sumą cen poszczególnych Urządzeń, których ilość, model i rozmieszczenie 

ustalona zostaje indywidualnie z Kupującym, w zależności od jego potrzeb. W cenie Systemu 

nie jest zawarta usługa jego montażu, chyba, że umowa stanowić będzie co innego. 

3. Co do zasady, cena montażu Urządzenia albo Systemu, jest odrębną składową wynagrodzenia 

Sprzedającego.  

4. Strony mogą w Umowie przyjąć obowiązek zapłaty przez Kupującego zaliczki lub zadatku. 

W przypadku, umieszczenia takiego zapisu w Umowie, Kupujący obowiązany jest do uiszczenia 

zaliczki lub zadatku w terminie określonym w Umowie. Pozostałą część ceny Kupujący wpłaca 

w terminie określonym w Umowie lub na fakturze VAT, a jeśli strony nie określiły terminu 

płatności, najpóźniej w dniu wydania Urządzeń lub Systemu, lub w dniu zakończenia ich 

montażu. 

5. Cena sprzedaży oraz cena montażu Systemu, ustalona w Umowie, może zostać stosownie 

podwyższona lub obniżona, jeżeli w trakcie montażu zajdzie potrzeba zmodyfikowania ilości 

lub modelu zastosowanych Urządzeń składających się na ten System. Dla stron wiążąca jest 

cena jednostkowa modelu Urządzenia wskazana w umowie. Zmiana ceny sprzedaży lub 

montażu Systemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie stanowi zmiany Umowy, 

jednak Kupujący może w takim przypadku od umowy odstąpić i żądać zwrotu wpłaconego 

zadatku lub zaliczki. 

6. Ceny określone są w złotych polskich. 

7. Faktury są wystawiane i płatne w złotych polskich. 

8. Kupujący może dokonać płatności zadatku oraz pozostałej części ceny przelewem na konto 

Sprzedającego lub gotówką. Kupujący nie jest uprawniony do dokonania płatności gotówką, 

jeżeli, z uwagi na wartość transakcji, obowiązujące przepisy przewidują obowiązek dokonania 

zapłaty przelewem bankowym. 

9. Za dzień zapłaty Strony uważać będą: 

a) przy zapłacie gotówką – dzień jej przekazania Sprzedającemu, 

b) przy zapłacie przelewem bankowym – dzień uznania rachunku bankowego 

Sprzedającego. 

10. Jeżeli Kupujący nie zapłaci całości lub części ceny w terminie, Sprzedający uprawniony jest do 

żądania odsetek za każdy dzień opóźnienia. 

6. TERMIN ODBIORU SYSTEMU W PRZYPADKU SPRZEDAŻY POŁĄCZONEJ Z MONTAŻEM 

1. W przypadku Umowy sprzedaży połączonej ze zleceniem Sprzedającemu montażu Systemu, 

Strony określają w Umowie termin odbioru prac montażowych. 

2. Strony po wykonanym montażu sporządzą protokół odbioru Systemu, w którym stwierdzą ilość 

i model zamontowanych Urządzeń, a także potwierdzą uruchomienie Systemu.  

3. W przypadku jeśli Kupujący nie stawiłby się w terminie do odbioru prac montażowych, 

protokół odbioru sporządza i podpisuje jednostronnie Sprzedający. 



7. GWARANCJA NA TOWAR – Gwarancja Skuteczności Działania Odstraszaczy Antykuna 

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na Urządzenie, na warunkach określonych poniżej. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje jedynie wady Urządzenia, które istniały w chwili 

przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego – nie obejmuje natomiast wad powstałych 

z przyczyn tkwiących w sprzedanym Urządzeniu.  

2. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Polski. 

3. OWUiWG stanowi dokument gwarancyjny, jeśli Kupujący nie otrzymał osobnego dokumentu 

gwarancyjnego wraz z Urządzeniem. 

4. Sprzedający zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć wady fizyczne Urządzenia, jeżeli wady te 

ujawniły się i zostały zgłoszone w okresie gwarancji.  

5. Gwarancja nie obejmuje: 

a) zasilacza (ACDC ADAPTER 230V 100mA), 

b) uszkodzeń Urządzenia spowodowanych zdarzeniami takimi jak: uderzenie pioruna, 

przepięcie w linii energetycznej lub teleinformatycznej, udarem mechanicznym, 

wyładowaniami elektro – magnetycznymi, pożarem, zalaniem lub innymi 

niekontrolowanymi zjawiskami, niezależnymi od Sprzedającego, 

c) uszkodzeń Urządzenia spowodowanych nieprawidłowym zabezpieczeniem przez 

Kupującego Urządzenia przed warunkami atmosferycznymi,  

d) uszkodzeń Urządzenia spowodowanych nieprawidłowym konserwowaniem 

Urządzenia, lub brakiem takiej konserwacji, 

e) normalnego zużycia Urządzenia, w szczególności z uwagi na warunki atmosferyczne, 

f) mechanicznych uszkodzeń Urządzenia oraz uszkodzeń spowodowanych 

oddziaływaniem substancji chemicznych, promieniowania oraz oddziaływaniem 

innych podobnych czynników fizycznych, 

g) uszkodzeń wynikłych na skutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji 

obsługi. 

6. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wydania Urządzenia Kupującemu lub jego montażu 

w miejscu przez Kupującego wskazanym i wynosi 24 miesiące dla Konsumenta oraz 12 miesięcy 

dla pozostałych podmiotów. 

7. Kupujący jest obowiązany zgłosić wykrytą wadę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

14 dni od dnia wykrycia wady lub od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 

mógł wadę tę wykryć, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Kupujący, w celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji, pobiera ze strony Sprzedającego 

Protokół Reklamacji Towaru, który wypełnia i wysyła, wraz z załączoną kserokopią dowodu 

zakupu oraz reklamowanym Urządzeniem, na adres Sprzedającego. Dokonując zgłoszenia 

gwarancyjnego Kupujący obowiązany jest przedstawić ważną kartę gwarancyjną Urządzenia, 

bez śladów zmian i ingerencji w jej treść przez podmiot inny niż Sprzedającego, pod rygorem 

utraty roszczeń z tytułu gwarancji. 



9. Kupujący przed demontażem Urządzenia/Systemu zobligowany jest wykonać zdjęcia 

wszystkich urządzeń podlegających demontażu, a następnie przesłać wykonane zdjęcia 

Sprzedającemu. 

10. Producent po otrzymaniu dokumentów i reklamowanego Urządzenia, przesyła na podany 

przez Kupującego adres mailowy potwierdzenie przyjęcia towaru do reklamacji, które ten 

podpisuje i odsyła na adres Sprzedającego. 

11. Sprzedający wydaje decyzję w przedmiocie zgłoszonego roszczenia najpóźniej w terminie 30 

dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia towaru do reklamacji. 

12. W celu wykonania uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia 

Urządzenia do Sprzedającego na własny koszt. Po wykonanej naprawie, lub wymianie 

Urządzenia na nowe, Urządzenie zostanie odesłane do Kupującego na koszt Sprzedającego. 

13. W przypadku uznania roszczeń Kupującego wynikających z gwarancji, wyłącznie Sprzedający 

jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy wymianą wadliwie działającego Urządzenia, 

a jego naprawą. Wadliwe Urządzenia lub jego podzespoły, które zostały wymienione w ramach 

świadczenia gwarancyjnego, stają się własnością Sprzedającego. 

14. W przypadku uznania roszczeń Kupującego, okres gwarancji przedłuża się o czas w jakim 

Kupujący nie mógł korzystać z Urządzenia. 

15. W przypadku stwierdzenia braku usterek w reklamowanym Urządzeniu Kupujący zobowiązany 

jest do pokrycia kosztów związanych z odesłaniem Urządzenia oraz czynnościami 

diagnostycznymi wykonanymi przez pracownika Sprzedającego. 

16. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają przed terminem, na jaki gwarancja została udzielona, 

w przypadku: 

a) eksploatacji Urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) nieprzestrzegania wymogów zawartych w instrukcji obsługi Urządzenia, 

c) dokonania zmian w budowie Urządzenia, 

d) ingerencji w bryłę lub układ elektroniczny Urządzenia dokonanej także przez serwis 

inny niż należący do Sprzedającego, 

e) odłączenia Urządzenia od zasilania bez zaleceń bądź wiedzy Sprzedającego, 

f) użytkowania Urządzenia w pomieszczeniu lub otoczeniu które nie spełnia wymogów 

zawartych w instrukcji obsługi oraz OWUiWG, 

g) dokonania montażu Urządzenia niezgodnie z instrukcją montażu wskazaną przez 

Sprzedającego, 

h) zmieni charakterystykę pracy Urządzenia, 

17. Gwarancja nie obejmuje naprawienia szkód bądź wyrównania strat powstałych na skutek 

istniejącej (stwierdzonej) wady Urządzenia. 

18. Na podstawie niniejszej gwarancji Kupującemu nie przysługuje roszczenie o odstąpienie od 

Umowy ani o obniżenie ceny sprzedaży Urządzenia. 



19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających 

z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

8. RĘKOJMIA ZA WADY  

1. Z uwagi na fakt, iż Sprzedający udziela gwarancji na Urządzenie, niniejszym wyłącza się 

stosowanie przepisów o rękojmi wobec podmiotów, które nie są Konsumentami. 

2. W zakresie usług montażowych (Systemu lub Urządzenia) Sprzedający wyłącza stosowanie 

przepisów o rękojmi wobec podmiotów, które nie są konsumentami w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 

3. Uprawnienia wynikające z rękojmi, dotyczące usług montażowych (w zakresie niewyłączonym 

przez postanowienia OWUiWG) są realizowane na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów ustawy kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ważnych postanowień zawartych 

w OWUiWG.  

4. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi montażowej, Kupujący zgłasza ją poprzez 

wypełnienie i przesłanie na adres Sprzedającego (siedziby lub mailowy) dokumentu Zgłoszenie 

serwisowe, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedającego. 

5. Sprzedający, celem ustalenia zakresu swej odpowiedzialności, ma prawo przesłać Kupującemu 

formularz zawierający pytania dotyczące sposobu użytkowania Urządzenia lub Systemu, 

a także okoliczności związanych z eksploatacją Urządzenia lub Systemu, natomiast Kupujący 

ma obowiązek udzielić na wskazane pytania odpowiedzi zgodnych z prawdą.  

6. Sprzedający informuje Kupującego, o cenniku usług o których mowa w pkt 8 ust. 7 OWUiWG, 

a Kupujący przedmiotowy cennik, przed przystąpieniem przez Sprzedającego do weryfikacji 

zgłoszenia, musi zaakceptować. 

7. W przypadku gdyby zgłoszone przez Kupującego roszczenie okazało się bezzasadne, 

a Sprzedający, w związku z weryfikacją zasadności roszczenia, poniósł koszty, np. dojazdu, 

wynagrodzenia pracowników etc., Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia ww. kosztów, 

zgodnie z przekazanym mu wcześniej cennikiem. 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za straty rzeczywiste (damnum 

emergens) wynikające z rażącego niedbalstwa Sprzedającego, do kwoty stanowiącej 

równowartość ceny Urządzenia zapłaconej przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień 

Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Strony wyłączają odpowiedzialność deliktową Sprzedającego (art. 415 k.c.). 

3. Sprzedający oświadcza, że wszelkie zmiany architektoniczne budynków oraz ich otoczenia, tj. 

dobudówki, drewutnie, altany, wiaty, pergole, winorośle oraz drzewa z gałęziami znajdującymi 

się bliżej niż 3 metry od krawędzi dachu z każdej jego strony etc., dokonane po montażu 

Urządzeń, skutkować mogą zakłóceniem działania Urządzenia a nawet całego Systemu, a tym 

samym umożliwić mogą dostęp gryzoni do zabezpieczonej budowli. Zmiany o których mowa 

powyżej wyłączają gwarancje skuteczności działania Systemu, co Kupujący przyjmuje do 

wiadomości i akceptuje.  

10. UPRAWNIENIA KONSUMENTA 



1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza 

lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odbioru Urządzeń lub 

Systemu, a w przypadku gdy przedmiotem umowy jest sprzedaż Urządzeń lub Systemu 

połączona z ich montażem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem 

postanowień wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego Załącznik 

do OWUiWG. 

2. Konsument możę odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie 

internetowej Sprzedawcy pod adresem: _________________________. Skorzystanie z 

formularza znajdującego się na stronie internetowej pod adresem nie jest konieczne, lecz 

umożliwia zachowania warunków formalnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy 

może nastąpić pisemnie (przesyłając pismo listem tradycyjnym na adres Sprzedającego, tj. 32 

– 020 Wieliczka, ul. Piękna 3 lub w formie mailowej (przesyłając oświadczenie na adres e-mail: 

________________. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą 

elektroniczną Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego 

otrzymania. 

3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu nie później niż w terminie 14 dni od 

dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy 

odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty 

zwrotu Urządzenia lub Systemu. 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem 

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i 

funkcjonowania towaru. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył 

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje 

wiązać. 

6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przedmiocie świadczenia 

usług, jeśli umowa została zawarta poza lokalem Sprzedającego lub na odległość oraz jeśli 

Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jak również w sytuacji, w 

której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

7. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o 

odstąpieniu od Umowy, stanowiącym Załącznik do OWUiWG. 

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe podawane przez Kupującego przetwarzane są przez Sprzedającego z siedzibą 

32- 020 Wieliczka, ul. Piękna 3.  

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

realizacji zamówienia, które wymaga podania danych osobowych. Sprzedający przetwarza 

dane osobowe w celu realizacji zamówienia, a w razie wyrażenia przez Kupującego zgody 

w celach marketingowych.  



3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania 

i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po sformułowaniu 

przedmiotowego żądania na piśmie, lub drogą elektroniczną. 

4. Kupujący podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi. 

12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. W przypadku powstania sporu związanego z Umową Strony obowiązane są dążyć do jego 

rozwiązania w drodze ugodowej. Strony zgłoszą nawzajem swoje roszczenia na piśmie i 

podejmą stosowne negocjacje w celu doprowadzenia do ugody. W przypadku nierozwiązania 

sporu w powyższy sposób w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez którąkolwiek ze 

Stron drugiej Stronie roszczenia na piśmie, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy i Ogólnych Warunków znajdują 

zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody 

Sprzedającego. Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy na osobę trzecią bez odrębnej pisemnej zgody Kupującego, na co 

Kupujący wyraża zgodę poprzez podpisanie OWUiWG. 

2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWUiWG nie narusza ważności 

lub skuteczności innych postanowień. W takim wypadku zamiast nieważnych lub 

bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 

3. Tytuły i numery artykułów OWUiWG mają jedynie znaczenie informacyjne i nie wpływają na 

ich wykładnię. 

4. Wszelkie przewidziane w OWUiWG zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z OWUiWG i w pełni je akceptuje. 

 

 

_______________________________   _____________________ 

Data i podpis i pieczęć Sprzedającego   Data, podpis Kupującego  


