OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
NATURALCROP POLAND SP. Z O.O.
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§1 Postanowienia Ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują zakupy towarów
dokonywane na podstawie odrębnych umów sprzedaży lub zamówień
zakupu, w których stroną sprzedającą dostarczającą towar jest
NaturalCrop Poland Sp z o. o., chyba że strony postanowią inaczej,
co zostanie potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela
NaturalCrop.
Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez:
NaturalCrop rozumie się NaturalCrop Poland Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, przy Alei KEN 57/2, 02-797 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za
numerem KRS 00000370257, posiadającą NIP 701-026-88-31
REGON 142681754;
Odbiorcę/Zamawiającego rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu
art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.
Produkty rozumie się towary znajdujące się w Ofercie NaturalCrop;
Ofertę rozumie się ustną lub pisemną (w tym faks lub wiadomość email) informację handlową oraz zaproszenie do złożenia przez
Odbiorcę Zamówienia przesłane (w tym faks lub wiadomość e-mail)
Odbiorcy przez upoważnionego przedstawiciela NaturalCrop
Zamówienie rozumie się zamówienie zakupu Produktu złożone przez
Odbiorcę na podstawie Oferty zawierające informację w zakresie
ilości Produktu, preferowanego terminu dostawy i miejsca dostawy za
pomocą faksu lub wiadomości e-mail do NaturalCrop;
OWS rozumie się niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
Umowę rozumie się umowę sprzedaży zawartą pomiędzy
NaturalCrop a Odbiorcą oraz niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
Sprzedaż rozumie się sprzedaż Produktów na rzecz Odbiorcy przez
NaturalCrop dokonaną na podstawie Zamówienia.
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§2 Zawarcie Umowy
NaturalCrop zawiera Umowy wyłącznie w formie pisemnej umowy lub
poprzez przyjęcie Zamówienia do realizacji w sposób określony w § 3
ust. 1 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
Pracownicy, zleceniobiorcy oraz agenci NaturalCrop jak też inne
podmioty działające w imieniu NaturalCrop nie są upoważnieni do
zaciągania zobowiązań w imieniu NaturalCrop na podstawie ustnej
umowy o treści odmiennej od treści niniejszych Ogólnych Warunków
Sprzedaży.
Złożenie Zamówienia przez Odbiorcę jest równoznaczne z akceptacją
przez niego niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
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§3 Warunki Sprzedaży
Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez
Odbiorcę w formie pisemnej (w tym również poprzez fax i wiadomość
e-mail) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez
NaturalCrop.
Odbiorca może wycofać Zamówienie bez ponoszenia jakichkolwiek
kosztów do chwili otrzymania potwierdzenia Zamówienia od
NaturalCrop. W przypadku wycofania przez Odbiorcę Zamówienia po
otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia od NaturalCrop, Odbiorca
zobowiązany jest do rekompensaty NaturalCrop poniesionych
kosztów w związku z realizacją Zamówienia do momentu otrzymania
oświadczenia Odbiorcy o wycofaniu Zamówienia.
NaturalCrop będzie dostarczał Produkty własnym transportem w
terminie i do miejsca wskazanego w przyjętym do realizacji od
Odbiorcy Zamówieniu, w ilości minimum logistycznego do jednego
miejsca rozładunku, z zastrzeżeniem, że NaturalCrop nie świadczy
usług rozładunku Produktów i Odbiorca dokonuje rozładunku na swój
koszt i ryzyko.
NaturalCrop zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu dostawy w
przypadku niezawinionego przez siebie opóźnienia wywołanego, w
szczególności nieprzewidzianymi zakłóceniami w procesie produkcji
lub przeładunku Produktów.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów
przechodzi na Odbiorcę w momencie rozładunku w miejscu dostawy.
Dokonanie rozładunku w miejscu dostawy albo wydanie Produktów
potwierdza Odbiorca, lub upoważniona przez Odbiorcę osoba
składając podpis na dokumencie WZ lub liście przewozowym.
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§ 5 Odpowiedzialność
Produkty są zgodne z Umową, jeżeli w momencie rozładunku w
miejscu dostawy nie wykazują żadnych odchyleń lub wykazują
jedynie odchylenia, które mieszczą się w dopuszczalnych granicach.
Odbiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie sprawdzi
otrzymanych Produktów niezwłocznie po ich odebraniu i rozładunku
w miejscu dostawy. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, co do
otrzymanych Produktów, Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie
zagwarantować NaturalCrop możliwość sprawdzenia Produktów
objętych reklamacją. Odbiorca ma także obowiązek - na żądanie
NaturalCrop i na jego koszt - udostępnić mu Produkty objęte
reklamacją lub ich próbkę. W sytuacji stwierdzenia braku zasadności
reklamacji, NaturalCrop zastrzega sobie prawo do obciążenia
Odbiorcy kosztami przewozu oraz przeładunku Produktów, a także
kosztami związanymi z wykonaniem czynności sprawdzających
zasadność reklamacji.
Jeżeli opakowania dostarczonych Produkty mają wady fizyczne, które
można stwierdzić w momencie dostawy, NaturalCrop po uprzednim
uzgodnieniu z Odbiorcą – dostarczy na swój koszt Odbiorcy Produkty
zastępcze albo usunie istniejące wady opakowań dostarczonych
Produktów.
Z wyjątkiem umyślnego działania NaturalCrop, w przypadku
wadliwego wykonania Zamówienia przez NaturalCrop, uprawnienia z
tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem 3 miesięcy od daty
dostarczenia Produktów Odbiorcy przez NaturalCrop.
Złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty
należności za wykonanie Zamówienia, dotyczącego reklamowanych
Produktów.
Jeżeli w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie zostało
uregulowane inaczej, NaturalCrop ponosi odpowiedzialność
odszkodowawczą z powodu naruszenia swoich umownych lub
pozaumownych obowiązków w związku z negocjacjami zawarcia
Umowy, jedynie w przypadku umyślnego działania lub rażącego
niedbalstwa swoich przedstawicieli ustawowych lub osób, którym
NaturalCrop powierzyła wykonanie Umowy lub prowadzenie
negocjacji Umowy, jak również w przypadku zawinionego naruszenia
istotnych obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku
zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z
Umowy, NaturalCrop ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą
szkodę.
§6 Poufność
Umowa stanowi tajemnicę handlową NaturalCrop i jej treść nie może
być ujawniana przez Odbiorcę osobom trzecim, poza czynnościami
wynikającymi z realizacji Umowy. Odbiorca zobowiązuje się do
bezwzględnego zachowania poufności informacji na temat wszelkich
spraw związanych z realizacją Umowy, a w szczególności:
a. informacji technicznych i handlowych oraz know-how,
b. informacji o zasadach działalności NaturalCrop oraz o planach
NaturalCrop,
które nie zostały przekazane Odbiorcy do ujawnienia.
Wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa NaturalCrop w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. ze zm.).
§ 7 Własność intelektualna
Odbiorca potwierdza, iż został poinformowany o przysługiwaniu
NaturalCrop praw własności intelektualnej do wszelkich informacji,
nazw, logotypów, znaków towarowych będących w posiadaniu
NaturalCrop oraz materiałów informacyjnych i szkoleniowych (dalej
"własność intelektualna NaturalCrop ").
Własność intelektualna NaturalCrop może być wykorzystana przez
Odbiorcę wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy dla
identyfikacji Produktów. Odbiorca zobowiązuje się do
niewykorzystywania własności intelektualnej NaturalCrop bez
pisemnej zgody NaturalCrop w celu innym niż realizacja Umowy, w
szczególności korzystania z własności intelektualnej NaturalCrop dla
własnych celów.
§ 8 Postanowienia końcowe
Odbiorca nie jest uprawniony do dokonywania cesji jakichkolwiek
praw lub zobowiązań objętych Umową bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody NaturalCrop.
NaturalCrop jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i
zobowiązań objętych Umową na inny podmiot.
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Od chwili dostarczenia Produktów do miejsca wskazanego w
Zamówieniu Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ilość i
jakość Produktów uzależnioną od warunków przechowywania.
W przypadku braku odbioru Produktów w miejscu wskazanym w
Zamówieniu lub nieuzasadnionej odmowy odbioru Produktów,
Odbiorca jest zobowiązany do pełnej zapłaty wskazanej w
Zamówieniu należności za Produkty w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Produktów przez NaturalCrop do miejsca wskazanego
w Zamówieniu.
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§4 Płatności
Podstawą płatności za wykonanie Zamówienia jest wystawiona
faktura VAT oraz doręczona Odbiorcy pocztą, pocztą kurierską, drogą
elektroniczną lub bezpośrednio w miejscu odbioru Zamówienia.
Odbiorca akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wyraża
zgodę na wystawianie przez NaturalCrop faktur VAT bez podpisu
Odbiorcy.
Odbiorca dokonuje płatności za wykonanie Zamówienia w terminie
wskazanym w fakturze VAT.
NaturalCrop jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych w
przypadku opóźnienia w płatności należności za wykonanie
Zamówienia.
Niezależnie od prawa do dochodzenia od Odbiorcy odsetek
ustawowych i odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, w przypadku zwłoki Odbiorcy w dokonaniu
zapłaty przekraczającej 7 dni lub grożącej niewypłacalności Odbiorcy,
NaturalCrop ma prawo żądać zapłaty wszystkich nieuregulowanych
należności, wstrzymać wykonanie kolejnych Zamówień dokonanych
przez Odbiorcę lub wykonywać je wyłącznie w rozliczeniu
gotówkowym. NaturalCrop ma ponadto prawo częściowo lub
całkowicie odstąpić od Umowy i odebrać Produkty uprzednio
dostarczone Odbiorcy zgodnie z nieopłaconym Zamówieniem.
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NaturalCrop oraz Odbiorca nie ponoszą odpowiedzialności za
niewypełnienie swoich zobowiązań objętych Umową w wyniku
jakiegokolwiek niemożliwego do przewidzenia zewnętrznego i
nadzwyczajnego zdarzenia, na które ani NaturalCrop, ani Odbiorca,
ani też żaden z podmiotów współpracujących z nimi przy wykonaniu
Sprzedaży nie miał wpływu i którego skutkom nie można było
zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności w
szczególności: wojny, zamieszek, aktów terroryzmu, strajków, klęsk
żywiołowych lub nagłych zmian warunków pogodowych (siła wyższa).
Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje
nieważności pozostałych ich postanowień chyba, że z okoliczności
wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie
zostałaby zawarta.
Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu zastąpienia
nieważnych postanowień Umowy, jeżeli takie w Umowie będą
zawarte, ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które będą
najbardziej zbliżone pod względem skutków ekonomicznych oraz
intencji Stron do nieważnych postanowień.
Wszelkie spory wynikające z Umowy NaturalCrop oraz Odbiorca będą
się starali się rozstrzygnąć w drodze polubownej. W przypadku
niemożności polubownego rozwiązania spór jest rozstrzygany przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby NaturalCrop.
Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Warszawa, dnia 6-tego stycznia, 2017
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