OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( OWH )
TRUCK GIGANT Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Włocławska 179-191

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
dotyczące sprzedaży pojazdów oraz maszyn i urządzeń przez Truck Gigant Sp. z o. o.
w Toruniu z dn.01.01.2019 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do Umów sprzedaży zawieranych przez
Sprzedającego Truck Gigant Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 179-191, 87-100 Toruń,
wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000124861, REGON 871624453, NIP 9562077426 z podmiotami nie będącymi konsumentami w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

2.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dostępne są na stronie internetowej www.truckgigant.pl.

3.

Wszelkie informacje zawarte w katalogach, folderach, reklamach i ogłoszeniach zamieszczanych
na stronach WWW przez Truck Gigant Sp. z o. o. nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Informacje odnoszące się do wszelkich właściwości towarów, a także ilustracje, opisy
i rysunki, zawarte w materiałach handlowych lub do nich dołączone mają wyłącznie charakter
informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

4.

Przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Handlowych w jakimkolwiek Zamówieniu lub
Umowie uważa się za ich pełną akceptację dla wszystkich kolejnych Zamówień lub Umów.
W przypadku zmiany Ogólnych Warunków Handlowych Strony obowiązują każdorazowo Ogólne
Warunki Handlowe obowiązujące w dniu złożenia Zamówienia przez Kupującego, chyba że Strony
w umowie postanowią inaczej.

5.

Truck Gigant Sp. z o. o. oświadcza, że wszystkie sprzedawane towary są wolne od wad prawnych.
§ 2. DEFINICJE

1.

Umowa – Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Truck Gigant Sp. z o. o., do której
stosuje się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe;

2.

Przedmiot Umowy – każdy pojazd i maszyna sprzedawane przez Truck Gigant Sp. z o. o., w
szczególności pojazd użytkowy taki jak ciągnik siodłowy, samochód ciężarowy, naczepa ciężarowa,
przyczepa ciężarowa, autobus, bus, transporter, samochód osobowy, a także maszyna oraz
urządzenie;

3.

Zamówienie – kompletny i sporządzony na stosowanym przez Truck Gigant Sp. z o. o. formularzu
dokument zawierający istotne postanowienia Umowy sprzedaży;

4.

Kupujący – nie będący konsumentem podmiot posiadający status przedsiębiorcy, który w chwili
zawarcia umowy sprzedaży z Truck Gigant Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą lub jest
podmiotem prawa publicznego; Sprzedający – Truck Gigant Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu.
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§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1.

Klient zamierzający zawrzeć umowę z Truck Gigant Sp. z o.o. składa pisemne Zamówienie, którego
przyjęcie potwierdza Sprzedający. Zamówienie określa istotne warunki Umowy. Zawarcie Umowy
następuje w chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

2.

Kupujący jest związany złożonym Zamówieniem przez 10 dni roboczych. Jeśli Sprzedający nie
potwierdzi przyjęcia Zamówienia w tym terminie, uważa się je za nie złożone.

3.

Złożenie Zamówienia wiąże Truck Gigant Sp. z o. o. od momentu pisemnego potwierdzenia jego
przyjęcia a brak odpowiedzi nie może w żadnym wypadku być interpretowany jako
zaakceptowanie oferty. Za chwilę przyjęcia Zamówienia uważa się chwilę otrzymania przez Klienta
informacji o pisemnym potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedającego.

4.

Umowa zawarta zostanie również zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, jeśli
Sprzedający dostarczy Przedmiot Umowy a Kupujący go odbierze, również przy pominięciu
procedury opisanej w ust. 1 – 3.

§ 4. PŁATNOŚĆ
1.

W terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia Kupujący dokona
wpłaty zadatku w ustalonej wysokości na konto Sprzedającego.

2.

Jeżeli Kupujący nie dokona wpłaty zadatku w części lub całości w terminie podanym w § 4 ust. 1,
Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, tak długo jak długo brakuje choćby części
zadatku.

3.

Opóźnienie we wpłacie zadatku przedłuża termin realizacji Umowy o czas opóźnienia. W
przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający ma prawo
do zatrzymania wpłaconego zadatku.

4.

W przypadku niedojścia umowy do skutku z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, zwróci
on niezwłocznie zadatek Kupującemu. Kupujący nie jest w żadnym przypadku uprawniony do
żądania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

5.

Wydanie Przedmiotu Umowy może nastąpić wyłącznie po pełnym uregulowaniu płatności przez
Kupującego. Kupujący jest zobowiązany uiścić umówioną cenę w terminie 7 dni od momentu
poinformowania go gotowości do wydania Przedmiotu Umowy zgodnie z § 5 ust. 2 Ogólnych
Warunków Handlowych.

6.

Sprzedający wystawi fakturę VAT niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Na życzenie Kupującego
Sprzedający wystawi fakturę proforma.

7.

Dniem płatności jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
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8.

Opóźnienie w płatności pełnej ceny sprzedaży przekraczające 30 dni uprawnia Sprzedającego do
odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W przypadku tym Sprzedający
uprawniony jest do zatrzymania wpłaconego zadatku.

§ 5. DOSTAWA
1.

Sprzedający zobowiązuje się do wydania Przedmiotu Umowy w uzgodnionym terminie, pod
warunkiem skutecznego zawarcia Umowy oraz otrzymania pełnej zapłaty.

2.

Sprzedający poinformuje Kupującego o gotowości do wydania Przedmiotu Umowy. Kupujący we
własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru towaru w terminie 7 dni, co jest
potwierdzane przez strony w formie sporządzonego protokołu zdawczo – odbiorczego. Odbiór
nastąpi w siedzibie Truck Gigant Sp. z o. o. w Toruniu przy ul. Włocławskiej 179 - 191.

3.

Za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia w odbiorze Przedmiot Umowy Kupujący zapłaci koszty
magazynowania w wysokości 60,- PLN netto (sześćdziesiąt złotych netto).

4.

Kupujący udzieli osobie dokonującej w jej imieniu odbioru Przedmiotu Umowy pisemnego
pełnomocnictwa do dokonania odbioru, podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zbadania
Przedmiotu Umowy oraz złożenia oświadczeń woli zawartych w wymaganych dokumentach.

5.

Od momentu wydania Przedmiotu Umowy, na Kupującego przechodzi ryzyko jego utraty oraz
obowiązki związane z dopuszczeniem do eksploatacji, w tym obowiązek rejestracji, a także
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

6.

Dokonując odbioru Przedmiotu Umowy objętego obowiązkowym ubezpieczeniem
komunikacyjnym, Kupujący przekaże Sprzedającemu podpisane oświadczenie o wypowiedzeniu
umowy ubezpieczenia OC ze skutkiem natychmiastowym. Sprzedający prześle oświadczenie
ubezpieczycielowi w terminie 3 dni od przejścia własności Przedmiotu Umowy na Kupującego.

§ 6. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
Sprzedający zastrzega prawo własności Przedmiotu Umowy do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży.
Przeniesienie własności Przedmiotu Umowy na Kupującego nastąpi w momencie zapłaty ceny
wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§ 7. RĘKOJMIA I GWARANCJA
1.

W stosunku do zawieranych umów wyłącza się stosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne
rzeczy określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Truck Gigant Sp. z o.o. nie udziela ponadto
gwarancji, o ile nie ustalono inaczej w formie dokumentu gwarancyjnego.
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2.

Sprzedawane towary, jeśli są nowe, objęte są gwarancją producenta, której warunki określone są
w dokumencie gwarancyjnym wydawanym Kupującemu wraz z Przedmiotem Umowy.

§ 8. SIŁA WYŻSZA
1.

Za siłę wyższą uważa się w szczególności strajk u producenta, klęskę żywiołową, katastrofę
komunikacyjną, zmianę przepisów uniemożliwiającą import lub dostawę przedmiotu sprzedaży,
embargo lub sankcje gospodarcze oraz inne zdarzenia za zaistnienie których odpowiadają osoby
trzecie.

2.

Sprzedający nie odpowiada za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z
Umowy, jeżeli nastąpi ono na skutek okoliczności siły wyższej. Jeśli wskutek okoliczności siły
wyższej Sprzedający nie będzie mógł wykonać swoich zobowiązań z Umowy przez okres dłuższy
niż 30 dni, będzie on uprawniony do odstąpienia od Umowy.

§ 9. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
1.
2.

W stosunku do zawartych Umów stosuje się prawo polskie.
Spory powstałe w związku z zawartymi Umowami rozstrzygać będą sądy miejscowo właściwe dla
siedziby Sprzedającego.

§ 10. ZMIANY I CESJA PRAW Z UMOWY
1.

Żadna ze stron nie może odstąpić praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy osobie
trzeciej bez wyraźnej wcześniejszej zgody na piśmie drugiej Strony Umowy.

2.

Zmiany i uzupełnienia zawartej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3.

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne, umowa w
pozostałej części pozostanie ważna. W tym przypadku Strony umowy zobowiązują się do
zastąpienia nieważnych postanowień umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi celem do
postanowień uznanych za nieważne.
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