1. Postanowienia ogólne – zakres obowiązywania

Ogólne warunki handlowe

1.1 Obowiązują wyłącznie warunki dostawy i płatności Max Blank; nie uznajemy warunków zamawiającego sprzecznych z
naszymi lub odbiegających od naszych, chyba, że zgodzilibyśmy się pisemnie na ich obowiązywanie. Nasze warunki
dostawy obowiązują również wtedy, gdy, znając sprzeczne lub odbiegające od naszych warunki zamawiającego,
dostarczymy zamówienie bez żadnych zastrzeżeń.
1.2 Wszystkie uzgodnienia, które zostaną podjęte między Max Blank a zamawiającym w celu wykonania tej umowy, należy
zawrzeć pisemnie w tej umowie. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej.
1.3 Nasze warunki dostawy obowiązują wyłącznie przedsiębiorstwa w myśl § 14 ust. 1 Kodeksu Cywilnego (BGB), jak
również osoby prawne prawa publicznego i publiczno-prawne w myśl § 310 Kodeksu Cywilnego.
1.4 Nasze warunki dostawy dotyczą również wszystkich innych transakcji z zamawiającym związanych z bieżącym
stosunkiem handlowym.
2. Oferta, podpisanie umowy, dokumenty ofertowe
2.1 Nasza oferta jest niewiążąca, o ile z potwierdzenia zlecenia nie wyniknie inaczej lub wyraźnie nie oznajmimy czegoś
innego pisemnie.
2.2 Zastrzegamy sobie prawa autorskie i prawa własności do ilustracji, prospektów, rysunków, kalkulacji i innych
dokumentów; nie mogą one być udostępniane osobom trzecim. Obowiązuje to w szczególności dokumentów, które
zostały określone jako „poufne”; zamawiający potrzebuje naszej wyraźnej pisemnej zgody, aby przekazać je osobom
trzecim.
2.3 Zamawiający jest związany ofertą, którą przedstawił, przez okres dwóch tygodni od dotarcia tej oferty do nas. Możemy
przyjąć ofertę poprzez potwierdzenie zlecenia lub wydanie towaru w ciągu tego czasu.
3. Ceny – warunki płatności
3.1 O ile z potwierdzenia zlecenia nie wyniknie inaczej, obowiązują nasze ceny ex-works (Incoterms 2000), z wyłączeniem
opakowania, transportu, ubezpieczenia transportu i podatku VAT.
3.2 Wszelkie ceny podawane są w Euro, o ile nie zostało ustalone inaczej.
3.3 Jeżeli na naszym rachunku nie jest zaznaczone inaczej, wszystkie faktury należy opłacić w przeciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury, przy płatności w przeciągu 14 dni udzielamy rabatu 2%. Jeżeli zamawiający spóźnia się ze spłatą,
jesteśmy upoważnieni, doliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości 8 punktów procentowych zgodnie z podstawową
stopą procentową EBC. Jeżeli zamawiający jest dealerem, jesteśmy upoważnieni wymagać odsetek w wysokości 3
punktów procentowych już od terminu płatności, zgodnie z podstawową stopą procentową EBC. Przy opóźnieniach
zamawiającego zastrzegamy sobie możliwość doliczenia opłaty w wysokości 10 Euro za każde upomnienie.
3.4 Prawo do potrącenia przysługuje zamawiającemu tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały uznane za
prawomocne, niepodważalne oraz, gdy zostały przez nas zaakceptowane. Wykonanie prawa zatrzymania lub odmowy
spełnienia świadczenia przez zamawiającego jest tylko wtedy uzasadnione, jeżeli spełnione zostały takie same warunki i poza tym, jeżeli jego roszczenia wzajemne opierają się na tym samym stosunku umowy.
3.5 Weksle i czeki, jeżeli w ogóle, będą przyjmowane tylko w celu wykonania zobowiązania. Koszt weksli i czeków ponosi
zamawiający.
3.6 Jeżeli jesteśmy zobowiązani do dokonania świadczenia wstępnego, a po zawarciu umowy będą nam znane okoliczności, wg których dojdzie do pogorszenia się znacznego stosunków majątkowych zamawiającego, to możemy
zażądać, stosownie do naszego wyboru, albo zabezpieczenia w stosownym czasie lub zażądać zapłaty natychmiast
po wykonaniu dostawy. Jeżeli zamawiający nie spełni tego żądania, to przy zastrzeżeniu dalszych praw wynikających z
ustawy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.
3.7 Nasze ceny, o ile nie ustalono inaczej wyraźnie na piśmie, lub jeżeli zamawiający jest konsumentem, nie są cenami
stałymi. Jesteśmy w szczególności uprawnieni do tego, aby naliczyć cenę, w przypadku uzgodnienia 4 tygodniowego
okresu dostawy, obowiązującą w momencie dostawy. Jeżeli brakuje porozumień dotyczących ceny, to w dniu dostawy obowiązują ceny zgodnie z aktualną listą cen.
4. Termin dostawy
4.1 Warunkiem ustalenia początku podanego przez nas terminu realizacji zamówienia jest wyjaśnienie wszelkich koniecznych pytań oraz przestrzeganie zobowiązań przez zamawiającego (włącznie ze zobowiązaniem do zapłaty). O ile nie
uzgodniono inaczej albo nie wynika inaczej ze stosunku umowy, to podany przez nas termin dostawy jest zawsze
obowiązujący.

6.6 Możemy obciążyć zamawiającego kosztami dodatkowymi za późniejsze wykonanie świadczenia, w szczególności
koszty transportu, drogi, robocizny i materiałów, o ile będzie się to wiązało z przetransportowaniem dostarczonego
produktu na inne miejsce aniżeli adres dostawy.
6.7 Zamawiający nie jest uprawniony do tego, aby bez naszej zgody usuwać samodzielnie wady, o ile nie zachodzą tutaj
ustawowe uwarunkowania.
6.8 Roszczenia z tytułu rękojmi, w szczególności roszczenia z tytułu wad rzeczowych, przedawniają się 12 miesięcy
od dostawy, chyba, że spowodowaliśmy te szkody w sposób zamierzony i rażący i je przemilczeliśmy. Obowiązuje
to również w przypadku wszelkich udzielonych i wiążących nas gwarancji, o ile nie wynika z nich coś innego. Dla
okresów przedawnienia z tytułu roszczeń wad rzeczowych, które wynoszą więcej aniżeli 2 lata (np. dla budowy i
części, które zostały przy tej budowie wykorzystane i które spowodowały jej wadliwość (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 b) BGB),
obowiązują terminy ustawowe. Terminy ustawowe obowiązują również dla ewentualnego roszczenia regresu zgodnie
z § 478 BGB. Te okresy przedawnienia obowiązują również w przypadku szkód powstałych w następstwie wady. Jeżeli
ze względu na wadliwe świadczenie wymagane jest dodatkowe świadczenie, to okres przedawnienia zostaje wstrzymany na okres od reklamacji wady do dodatkowego świadczenia, a nie na nowo rozpoczęty.
6.9 Zanim zamawiający będzie dochodzić dalszych roszczeń lub praw (odstąpienie, zmniejszenie wartości, naprawienie przez siebie, odszkodowania lub zwrotu poniesionych nakładów) to należy nam najpierw umożliwić naprawę
wady, stosownie z naszym wyborem lub do dokonania nowej dostawy w stosownym czasie, o ile nie ustanowiliśmy
gwarancji inaczej brzmiącej. O ile to dodatkowe świadczenie naprawy wady dwa razy się nie powiedzie, lub jest ono
niemożliwe do wykonania, nie jest na miarę zamawiającego lub uchylamy się od dokonania tego świadczenia, to
zamawiający może odstąpić od umowy lub zmniejszyć wartość produktu. Dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i poniesionych nakładów obowiązuje punkt 7 tych warunków.
6.10 Dla roszczeń z tytułu wad prawnych obowiązuje, co następuje:
a) o ile nie ustalono inaczej, to jesteśmy zobowiązani, do wykonania naszych świadczeń w kraju adresu dostawy w
sposób wolnych od praw osób trzecich.
b) W przypadku naruszenia z naszej strony praw ochronnych osób trzecich możemy, wg naszego wyboru, zażądać na
nasz koszt prawa do skorzystania z przeniesienia tego prawa na zamawiającego lub zmienić lub wykonać świadczenie
na nowo w ten sposób, że to prawo ochrony nie zostanie naruszone, o ile nie zostanie zakłócone poprzez to ustalone
lub wymagane wykorzystanie naszego świadczenia. Jeżeli jest to dla nas niemożliwe lub uchylamy się od dodatkowego wykonania świadczenia to zamawiającemu przysługują ustawowe roszczenia i prawa. Odnośnie roszczeń
odszkodowawczych i zwrotu poniesionych nakładów obowiązują postanowienia pkt. 7.
7. Odszkodowanie
7.1 Dochodzenie odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych wadą lub w następstwie tej wady, które polegają na
naszym wadliwym wykonaniu świadczenia, jest wykluczone, jeżeli nie my ponosimy winę za tą wadę.
7.2 Roszczenia odszkodowania i poniesionych nakładów (dalej „roszczenia odszkodowawcze“) zamawiającego, obojętnie
z jakich powodów prawnych, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z i będących w związku
ze zobowiązaniem, z zawinienia przed lub w trakcie zawierania umowy i z niedozwolonych czynności są wykluczone.
7.3 Powyższe obowiązuje również dla roszczeń zgodnie z §§ 1, 4 ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadkach
rażącego zaniedbania i zagrożenia dla życia lub uszkodzenia ciała i zdrowia, z tytułu przejęcia gwarancji za zaistniałe
nabycie (gwarancja nabycia) lub w przypadku rażącego zamierzonego naruszenia obowiązków. W przypadku naszego
zaniedbania nasza odpowiedzialność jest w każdym przypadku ograniczona do przewidywalnych i typowych szkód.
W żadnym razie nie ponosimy odpowiedzialności wykraczającej poza roszczenia ustawowe. Zmiany ciężaru dowodów
nie są związane z postanowieniami pkt. 7.
7.4 Przedawnienie roszczeń pomiędzy dostawcą a zamawiającym kieruje się wg pkt. 6.8, o ile nie dotyczą one roszczeń w
ramach ustawy o odpowiedzialności za produkt.
7.5 O ile nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, to obowiązuje to również w przypadku naszych
pracowników, pomocników przy wypełnieniu świadczenia, reprezentantów lub zleceniobiorców.
8. Zastrzeżenie prawa własności
8.1 Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonych towarów aż do nadejścia wszystkich płatności ze zobowiązania
handlowego zamawiającego. W przypadku postępowania zamawiającego niezgodnego z umową, w szczególności
w przypadku opóźnienia w płatności mimo upomnienia, jesteśmy upoważnieni do tego, aby odstąpić od umowy i
zabrać dostarczone towary. Nie obowiązuje to, jeżeli zamawiający ogłosił właśnie lub otworzył postępowanie upadłościowe, na podstawie którego natychmiastowe zabranie przez nas towarów nie jest możliwe. Po zabraniu dostarczonych towarów jesteśmy upoważnieni do ich sprzedaży, zysk z tej sprzedaży zostanie zaliczony na poczet zobowiązań
zamawiającego- po odjęciu stosownych kosztów związanych z ich zbyciem. Regulacje dotyczące zbywania w ramach
postępowania upadłościowego InsO pozostają nienaruszone.

4.2 Opóźnienia w dostawie ze względu działania siły wyższej lub ze względu na nieprzewidziane i niezawinione przez nas
okoliczności takie jak zakłócenia zakładowe, strajki, blokady, brak środków transportu, trudności w pozyskiwaniu surowców, decyzje administracyjne, dostawy naszych dostawców, nie powodują zwłoki z naszej winy. Ustalony termin
dostawy przedłuża się o czas trwania takiego zakłócenia. Jeżeli to zakłócenie trwa dłużej aniżeli dwa miesiące, to my i
zamawiający jesteśmy uprawnieni, po upływie stosownego okresu czasu, do odstąpienia od umowy w jej niewypełnionej jeszcze części. Roszczenia odszkodowawcze są w takim przypadku wykluczone. O zaistniałym zakłóceniu należy
jednakże powiadomić niezwłocznie w formie pisemnej. Zastrzega się prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody, które powstaną na skutek zawinionego naruszenia tego zobowiązania.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany, dbać o dostarczony towar, w szczególności jest zobowiązany do tego, aby ubezpieczyć towar na własny koszt od szkód pożaru, zalania lub kradzieży, na wartość nowego produktu. O ile konieczne są
prace konserwacyjne lub przegląd, to zamawiający musi przeprowadzić takie prace na własny koszt, w odpowiednim
czasie.

4.3 Jeżeli zamawiający, po naszym opóźnieniu, ustali firmie Max Blank dodatkowy termin, to po bezskutecznym upływie
tego terminu jest on uprawniony do odstąpienia od umowy.
Roszczenia odszkodowawcze z powodu niewypełnienia umowy w wysokości przewidywalnych szkód przysługują
tylko wtedy, gdy to opóźnienie polega na rażącym i zamierzonym naruszeniu ważnych postanowień umowy lub
obowiązków kardynalnych.

8.4 Zamawiający jest upoważniony do sprzedaży handlowej przedmiotu dostawy w sposób należyty, odstępuje on nam
jednak tym samym wszystkie roszczenia w wysokości kwoty końcowej rachunku (włącznie z podatkiem VAT), jaka
narośnie mu z tytułu dalszej sprzedaży swoim odbiorcom, i to niezależnie od tego, czy ten dostarczony przedmiot bez
lub po obróbce został dalej odsprzedany. Do egzekucji tego roszczenia zamawiający pozostaje upoważniony również
po przeniesieniu. Jesteśmy jednak uprawnieni do tego, aby to roszczenie sami wyegzekwować, jeżeli zamawiający nie
spełnia swoich zobowiązań płatniczych z pobranych zysków, spóźni się z zapłatą lub wystąpił z wnioskiem o otwarcie
postępowania upadłościowego lub taki wniosek został postawiony lub zachodzi wstrzymanie zapłaty.
W takich przypadkach możemy zażądać, aby zamawiający podał nam przeniesione roszczenia i ich dłużników, aby
udostępnił nam wszelkie z tym związane dane, wydał nam związane z tym dokumenty i powiadomił o tym przeniesieniu dłużnika (osobę trzecią). Ściągnięcie roszczenia przez nas nie jest jednak możliwe, o ile sprzeciwia się temu
rozporządzenie o postępowaniu upadłościowym.

4.4 Ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z ust. 4.3 nie obowiązują, o ile została uzgodniona handlowa transakcja
terminowa; to samo obowiązuje wtedy, gdy zamawiający może dochodzić roszczeń, z powodu zawinionego przez nas
opóźnienia, z tego tytułu, że jego transakcje nie powiodły się z powodu nie wypełnienia umowy. W takich przypadkach odpowiedzialność ograniczona jest do typowych określonych w umowie i przewidywalnych szkód.
4.5 Jeżeli zamawiający opóźni się z odbiorem lub naruszy pozostałe obowiązki współdziałania, to jesteśmy uprawnieni
do tego, aby zażądać dodatkowych kosztów z tytułu powstałych szkód. W takim przypadku niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia się stanu zakupionej rzeczy przechodzi na zamawiającego
w okresie, w którym opóźnia się on z odbiorem tej rzeczy. Zamawiający jest zobowiązany do przyjęcia dostawy
(odpowiedzialność cywilna).
4.6 Jesteśmy uprawnieni do dostawy częściowej, o ile nie zostanie naruszony widoczny interes zamawiającego.
5. Przeniesienie niebezpieczeństwa, transport
5.1 O ile nie ustalono pisemnie inaczej, to obowiązuje klauzula dostawy w przypadku umów z przedsiębiorcami „exworks“ (Incoterms 2000).
5.2 Drogę transportu ustalamy wg zasady korzyści dla obu stron, o ile nie został ustalony żaden konkretny rodzaj transportu. Na wyraźne życzenie zamawiającego ubezpieczymy dostawę, ale ewentualne koszty z tym związane ponosi
zamawiający.
5.3 Widoczne uszkodzenia transportowe należy zgłosić natychmiast przy przejęciu towaru od spedytora lub przewoźnika i
zaznaczyć to na liście przewozowym.
6. Rękojmia za wady
6.1 Prawa do rękojmi (za wady) zamawiającego są uwarunkowane tym, że sprawdzi on niezwłocznie po otrzymaniu towar
pod kątem ewentualnych braków widocznych względnie wad ukrytych i zgłosi te roszczenia niezwłocznie po ich
wykryciu w formie pisemnej (§ 377 HGB). W przypadku zamawiających, którzy nie są przedsiębiorcami, wszystkie te
roszczenia przepadają, gdy te wady widoczne nie zostaną zgłoszone na piśmie w ciągu 3 tygodni. Należy umożliwić
nam sprawdzenie zgłoszonych braków na miejscu. Sprawdzenie wad musi zostać przez nas przeprowadzone niezwłocznie, o ile zamawiającemu zależy na szybkim załatwieniu reklamacji.
6.2. Jeżeli zamawiający jest przedsiębiorcą, to nie ma żadnych roszczeń z tytułu rękojmi, jeżeli zachodzą tylko nieznaczne
odstępstwa od jakości lub tylko nieznaczne utrudnienia w użyteczności produktu.
6.3 Nieznaczne odchylenia optyczne, które mogą wystąpić ze względu np. na wybrany materiał (np. w kolorze lub rysunku słojów produktu naturalnego) lub ze względu na produkcję, nie są wadami, jeżeli wymagane umową zastosowanie
produktu zostanie przez to tylko nieznacznie zakłócone. To samo dotyczy ulepszeń konstrukcji i wersji.
6.4 Wszystkie nasze specyfikacje, w szczególności w prospektach, materiałach reklamowych itp., stanowią tylko opis
świadczeń i nie stanowią żadnej gwarancji ich właściwości, o ile nic innego nie zostało wyraźnie ustalone.

8.3 W przypadku zastawu lub pozostałych ingerencji osób trzecich zamawiający musi powiadomić nas niezwłocznie o
takim fakcie. Zamawiający jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów sądowych i innych dodatkowych kosztów
związanych z ewentualnym procesem sądowym, stosownie do § 771 ZPO (powództwo egzekucyjne osoby trzeciej).

8.5 Obróbka lub przekształcanie dostarczonego przedmiotu przez zamawiającego jest zawsze podejmowana tylko
na nasze zlecenie. Jeżeli dostarczony przez nas przedmiot będzie obrabiany przy pomocy nienależących do nas
przedmiotów, to nabywamy prawo własności do tej nowej rzeczy stosunkowo do wartości dostarczonej rzeczy do
innych obrobionych przedmiotów w momencie ich obróbki. Dla tych powstałych po obróbce rzeczy obowiązuje w
pozostałym zakresie to samo, co dla dostarczonych przez nas przedmiotów, z zastrzeżeniem prawa własności.
8.6. Zamawiający odstępuje nam również roszczenie w celu zabezpieczenia jego roszczeń wobec niego, które powstaną
poprzez połączenie dostarczonej rzeczy z działką wobec osoby trzeciej.
8.7 Zobowiązujemy się, że zwolnimy przysługujące nam zabezpieczenia na życzenie zamawiającego na tyle, na ile wartość
naszych zabezpieczeń przekracza roszczenie podlegające zabezpieczeniu o więcej aniżeli 20 %, wybór zwalnianych
zabezpieczeń należy do nas.
W przypadku dostaw za granicę obowiązuje następujące:
8.8. Jeżeli przedmiot dostawy znajduje się poza granicami Niemiec, to obowiązuje: Jeżeli przedmiot dostawy został
dostarczony zamawiającemu przed zapłatą wszystkich wynikających z umowy kwot, to do momentu całkowitej
zapłaty przedmiot ten pozostaje naszą własnością, o ile jest to dopuszczalne prawnie, w zakresie, w jakim znajduje się
ten przedmiot dostawy. Jeżeli ten zakres nie dopuszcza zastrzeżenia prawa własności, to pozwala nam to jednakże
zachować sobie inne prawa do przedmiotu dostawy tak, że możemy wykonać wszelkie prawa tego rodzaju. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania w naszych działaniach, które podejmiemy w celu ochrony naszego prawa
własności lub wstępującego na jego miejsce prawa do przedmiotu dostawy.
9. Właściwość terytorialna sądu – sąd właściwy
9.1 Jeżeli zamawiający jest dealerem, to sądem właściwym jest sąd Nürnberg. Jesteśmy jednak uprawnieni do tego, aby
zaskarżyć zamawiającego również w sądzie odpowiednim do miejsca jego siedziby.
9.2 O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, to sądem właściwym dla kupujących jest Westheim.
10. Stosowane prawo, klauzula salwatoryjna
10.1 Związki prawne pomiędzy stronami umowy kierują się wyłącznie wg prawa niemieckiego przy wykluczeniu porozumienia prawa handlowego – UN (UNCITRAL/CISG).
10.2 Jeżeli pojedyncze postanowienia tej umowy lub tych ogólnych warunków handlowych są nieskuteczne, to skuteczność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.

6.5 Jeżeli zamawiający reklamuje produkt niesłusznie z powodów, za które nie my ponosimy winy, to jesteśmy uprawnieni
do tego, aby naliczyć zamawiającemu, stosownie do poniesionych nakładów za usunięcie i/ lub stwierdzenie wady,
odpowiednie koszty.
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