
 

  
 

      

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. 

ul. Płochocińska 59 

03-044 Warszawa 

tel.: + 48 22 420 61 00 

faks: + 48 22 420 61 01 

info@linde-mh.pl 

www.linde-mh.pl 

 

NIP: 526-02-01-904 

KRS: 0000133470 Sąd Rejonowy dla m. ST. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy  Krajowego Rejestru 

Sądowego. Kapitał zakładowy - 8 822.500 zł 

 

DNB Bank Polska S.A. 

Nr konta PLN: 49 2190 0002 3000 0046 

2580 0101 

Nr konta EUR: PL65 2190 0002 3000 

0046 2580 0201 

Kod Swift: MHBFPLPW 

 

Firma posiada wdrożone 

systemy zarządzania: 

PN-EN ISO    9001 

PN-EN ISO  14001 

BS OHSAS   18001 

 

     

    

   

    

 

    

 

Ogólne  Warunki  Sprzedaży (OWS) 

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. 

 

 

 

1. Zastosowanie OWS 
Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej LMH-PL) stosuje się do umów zawartych pomiędzy Kupującym a LMH-PL, 
których przedmiotem będzie sprzedaż wózków widłowych i ich wyposażenia. OWS są przekazywane Kupującemu wraz z ofertą LMH-PL. 
 
2. Wymagane dokumenty 
Pisemna oferta LMH-PL wraz z załączonymi OWS stanowi dla Kupującego podstawę do złożenia pisemnego zamówienia. Zamówienie Kupującego musi zawierać odwołanie do 
oferty LMH-PL zawierające numer, datę oferty i akceptację OWS. Zamówienie Kupującego musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego. Do 
zamówienia Kupujący zobowiązany jest dołączyć aktualny odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w 
ofercie i OWS zostanie przez  LMH-PL potwierdzone Kupującemu  na formularzu zamówienia. 
 
3. Termin i warunki dostawy 
Termin dostawy podany w ofercie jest ważny 7 dni od daty oferty. Po upływie tego czasu termin dostawy może ulec zmianie. Jako termin dostawy przedmiotu zamówienia rozumie 
się czas dostawy podany na ofercie LMH-PL liczony od daty doręczenia zamówienia do LMH-PL. Brak wpłaty zaliczki w terminie powoduje automatyczne wstrzymanie wysyłki 
wózka z fabryki i może skutkować opóźnieniem dostawy przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia płatności zaliczki. Przez dostawę należy rozumieć wydanie wózka widłowego w 
miejscu dostawy z zastrzeżeniem zapisów poniżej. 
Kupujący nie może bezpodstawnie odmówić potwierdzenia uruchomienia wózka. W przypadku uruchomienia wózka w miejscu dostawy   potwierdzeniem momentu dostawy jest 
protokół uruchomienia, sporządzony i podpisany przy pomocy panela do skanowania podpisu. Protokół przekazany zostanie Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mailowy 
określony w zamówieniu. W przypadku gdy uruchomienie wózka ma nastąpić w LMH-PL potwierdzeniem momentu dostawy jest protokół odbioru wraz z dołączonym do niego 
protokołem warsztatowego uruchomienia sporządzonym wcześniej w LMH-PL, który Kupujący ma obowiązek podpisać, potwierdzając w ten sposób uruchomienie wózka . Jeżeli 
Kupujący bezpodstawnie odmawia potwierdzenia uruchomienia, to LMH-PL ma prawo sporządzić jednostronny protokół, który stanowi podstawę do wystawienia faktury, w takim 
przypadku faktura jest wymagalna z dniem wystawienia i faktyczne wydanie wózka Kupującemu odbędzie się po dokonaniu pełnej zapłaty. LMH-PL ma prawo zatrzymać wózek w 
swoim posiadaniu do czasu dokonania pełnej zapłaty przez Kupującego jako zabezpieczenie płatności. LMH-PL może również odstąpić od umowy z winy Kupującego i zatrzymać 
wpłaconą zaliczkę tytułem kary umownej.  
 
4. Cena, warunki płatności 
W przypadku gdy cena stanowi równowartość w PLN kwoty EUR podanej w ofercie i zamówieniu plus należny podatek VAT, kwota do zapłaty przeliczona jest po kursie sprzedaży 
NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury końcowej, gdy zaś cena podana jest w EUR, zapłata również następuje w EUR.  
W przypadku dostaw dzielonych LMH-PL wystawi faktury dzielone osobno za każdą dostawę. Płatność za przedmiot zamówienia składa się z zaliczki plus podatek VAT (w 
przypadku płatności zaliczki w EUR podatek VAT również płatny jest w EUR) oraz płatności końcowej plus podatek VAT. Wysokość zaliczki oraz termin płatności zarówno zaliczki 
(liczony od daty zamówienia) jak i płatności końcowej (liczony od daty sprzedaży ) określa każdorazowo oferta LMH-PL. Płatności Kupujący dokonuje przelewem na odpowiedni 
złotówkowy lub dewizowy, wskazany w zamówieniu rachunek LMH-PL w DNB Bank Polska S.A. W przypadku wpłaty PLN na rachunek dewizowy lub EUR na rachunek 

złotówkowy Kupujący jest zobowiązany do dopłaty LMH-PL kwoty stanowiącej różnicę między kursem sprzedaży waluty banku LMH-PL z dnia wpływu środków na rachunek  a 
kursem kupna tej waluty z tego samego dnia i tego samego banku. Zapłata tej kwoty winna nastąpić w terminie 7 dni od daty wezwania LMH-PL.  
W przypadku stosowania przez Kupującego podzielonej płatności  (split payment), Kupujący zobowiązuje się do przekazania na rachunek VAT wyłącznie kwoty VAT wynikającej z 
faktury. W przypadku przekazania przez Kupującego na rachunek VAT innych kwot Sprzedawca jest upoważniony do naliczenia Kupującemu kary w wysokości 2% od tych  kwot.  
Cena obejmuje koszt transportu i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego, na warunkach DDP siedziba Kupującego, wg Incoterms 2000. Cena nie obejmuje 
kosztu i ubezpieczenia związanego z rozładunkiem przedmiotu zamówienia, rozładunek leży po stronie Kupującego. 
Po złożeniu zamówienia Kupujący ma prawo do finansowania zakupu przez wybraną firmę leasingową z uwzględnieniem warunków określonych w OWS. Podpisanie umowy 
leasingowej i złożenie przez leasingodawcę nowego zamówienia do LMH-PL powinno nastąpić w ciągu 21 dni od daty zamówienia Kupującego, w przeciwnym razie zamówienie 
Kupującego zostanie zrealizowane bez udziału firmy leasingowej a Kupujący może następnie, po rozliczeniu transakcji z LMH-PL, zawrzeć umowę leasingową  we własnym 
zakresie. W przypadku nie wywiązania się leasingodawcy ze zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszego kontraktu, wszelkie należności przysługujące LMH-PL z tytułu 
zawartej umowy sprzedaży pozostają zobowiązaniami Kupującego. Nie podpisanie umowy leasingowej, z jakiejkolwiek przyczyny, w terminie określonym powyżej nie upoważnia 
Kupującego do uchybienia ustalonemu terminowi płatności. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty za dostarczone wózki, bez względu na przyczynę opóźnienia oraz formę 
przekształcenia niniejszego kontraktu w wyniku zawarcia umowy leasingowej, LMH-PL  zawsze ma prawo obciążyć odsetkami ustawowymi oraz poniesionymi stratami kursowymi 
Kupującego.  
 
5. Prawo własności 
Wózek będący przedmiotem umowy pozostaje własnością LMH-PL do chwili zapłacenia przez Kupującego 100% wartości kontraktowej, a w przypadku nie zapłacenia powyższej 
kwoty zostanie zwrócony LMH-PL na pierwsze żądanie.  
 
6. Gwarancja i rękojmia 
Gwarancja na przedmiot dostawy, o ile zostanie udzielona, każdorazowo określona jest w zamówieniu LMH-PL. Termin gwarancji wynosi okres czasu lub ilość motogodzin, w 
zależności co upłynie wcześniej. Kupujący zobowiązuje się do dokonywania rutynowych przeglądów opisanych w instrukcji obsługi, korzystając w okresie gwarancji z serwisu LMH-
PL, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Dokument gwarancji zawierający jej szczegółowe warunki dostarczany jest wraz z wózkami.  Odpowiedzialność LMH-PL z tytułu 
rękojmi zostaje wyłączona w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta z serwisu LMH-PL w okresie rękojmi. Okres rękojmi wynosi jeden rok lub taką ilość motogodzin jaka została 
określona w gwarancji w zależności co upłynie wcześniej. Kupujący może realizować uprawnienia z gwarancji i rękojmi pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za przedmiot 
zamówienia i wykonane przez LMH-PL usługi serwisowe. 
Udzielona gwarancja i rękojmia ma zastosowanie jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
7. Serwis 
LMH-PL zapewnia Kupującemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, do wyboru w zróżnicowanych, korzystnych formach obsługi. Przed lub po złożeniu zamówienia na przedmiot 
dostawy Kupujący może wybrać najdogodniejszą formę obsługi serwisowej, której szczegółowe warunki zostaną określone w odrębnej umowie serwisowej zawartej pomiędzy 
Kupującym i LMH-PL.  
 
8. Klauzule  szczególne dotyczące wyłącznie sprzedaży wózków używanych 
Odpowiedzialność LMH-PL z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.  Gwarancja nie obejmuje elastycznych elementów hydrauliki siłowej oraz innych materiałów eksploatacyjnych 
wymienionych w instrukcji obsługi.  
Przy sprzedaży wózka nie objętego gwarancją koszty transportu pokrywa Kupujący. 
Cena sprzedaży może być także podana w PLN, zapłata następuje wtedy w PLN. 
Potwierdzeniem dostawy wózka używanego jest protokół wydania wózka widłowego. 
 
9. Klauzule końcowe 
Odpowiedzialność LMH-PL w każdym przypadku nie obejmuje utraconych korzyści i ograniczona jest do wartości sprzedanego wózka w związku z którym powstała. 
Wszelkie ustalenia poczynione pomiędzy Kupującym i LMH-PL wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w 
Warszawie. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym kontrakcie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 
Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Linde Material Handling Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 59. Więcej informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo znaleźć pod tym adresem: http://linde-mh.pl/pl/page/polityka-prywatnosci/47 
 
Niniejsze OWS obowiązują od 18.06.2018r 

http://linde-mh.pl/pl/page/polityka-prywatnosci/47
aszyszka
Podświetlony

aszyszka
Notatka
Proszę o wymianę:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINDE Material Handling Polska  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (03-044) ul. Płochocińska 59,2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży wózka.3. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. Pełna informacja RODO dostępna jest tutaj: http://linde-mh.pl/pl/page/polityka-prywatnosci/47


