1.

Obowiązywanie warunków
Te Ogólne Warunki Handlowe obowiązują we wszystkich kontaktach handlowych
między nami a odbiorcami naszych produktów i usług ( zwanymi dalej „klient“).
Obowiązują one tylko dla klientów, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 k.c.
Umowy z AOC International (Europe) GmbH oraz poniżej wypisanymi spółkami
powiązanymi:
TPV Electronics (Fujian) Co. Ltd; Top Victory Electronics (Fujian) Co. Ltd; TPV
Technology (Beijing) Co., Ltd. Top Victory Electronics (Taiwan) Co. Ltd; Top Victory
Investments Ltd; TPV Display Technology (Wuhan) Co. Ltd; TPV Technology
(Wuhan) Co. Ltd, (określanymi w dalszej części ogólnie jako “AOC” )
o dostawę towarów i wykonanie usług dochodzą do skutku wyłącznie na podstawie
poniższych warunków. Miarodajna w sensie prawnym jest lista spółek powiązanych
obowiązujaca w dniu zawarcia umowy, znajdująca się pod adresem - www.aoceurope.com/company_terms.html.
Udzielenie zlecenia, najpóźniej jednak odbiór towaru, potwierdzają zaakceptowanie
tych warunków. Niniejszym kwestionuje się przeciwne stwierdzenia klienta
wskazujące na warunki odmienne. Nie uznajemy warunków klienta sprzecznych lub
odmiennych od naszych chyba że, pisemnie wyraziliśmy zgodę na ich
obowiązywanie. Nasze warunki obowiązują także wówczas, gdy dokonujemy
dostawy bez zastrzeżenia własności, wiedząc o warunkach klienta sprzecznych lub
odmiennych od naszych. Dodatkowe porozumienia umowne i odmienne uzgodnienia
mają skutek prawny, gdy są przez nas pisemnie potwierdzone. Nasze Warunki
Sprzedaży obowiązują także we wszystkich przyszłych kontaktach handlowych z
klientem. Miarodajna w sensie prawnym jest wersja obowiązująca zawsze w
momencie zawarcia umowy

2.

Oferta i zawarcie umowy

2.1.

Oferty AOC są bez zobowiązania i nie są wiążące.

2.2.

Dane, jak na przykład ilustracje, rysunki, opisy, dane techniczne i opisy działania
zawarte w prospektach, listach cenowych, katalogach, ulotkach i innych drukach lub
w dokumentach dołączonych do oferty nie są wiążące, jeśli wyraźnie nie zostaną
określone jako obowiązujące. Jesteśmy uprawnieni do dostawy urządzeń,
zmienionych w niewielkim stopniu, jeśli nie narusza to umownego sposobu ich
użytkowania. Jeśli ze względu na uwarunkowania produkcyjne lub inne powody
doszłoby do istotnych zmian podanych wymiarów, wagi, ilustracji lub rysunków, a
zamawiający w ciągu dwóch tygodni od otrzymania informacji o zmianach nie
złożyłby oświadczenia o ich odrzuceniu lub potwierdziłby pisemnie przyjęcie tych
zmian, wtedy tylko te zmienione dane stanowią podstawę umowy. W tym przypadku
nie jest wymagane od nas żadne inne potwierdzenie.

2.3.

Klient jest związany zamówieniami, także przekazanymi telefonicznie lub w formie
elektronicznej, przez okres jednego tygodnia. Umowa dochodzi do skutku, jeśli my
potwierdzimy zamówienie klienta przez potwierdzenie zlecenia („Sales Order
Confirmation“) lub w tym czasie dokonamy dostawy. Potwierdzamy zlecenie zawsze
z zastrzeżeniem pozytywnego wyniku badania solidności i wypłacalności klienta oraz
terminowego i zgodnego z przepisami zaopatrzenia własnego. Zakwestionowanie
potwierdzenia zlecenia powinno nastąpić niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu
jednego tygodnia, w formie pisemnej.
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2.4.

Jawne pomyłki, błędy drukarskie, obliczeniowe, piśmienne i kalkulacyjne nie są
wiążące i nie uzasadniają roszczenia o spełnienie świadczenia.

2.5.

Klient odpowiada za prawidłowość zebranych przez niego danych i przekazanych
dokumentów, jak rysunki, plany budowlane, wzory i tym podobne. Nie mamy
obowiązku sprawdzania danych klienta pod kątem ich prawidłowości i kompletności.

3.

Prawo autorskie

3.1.

Po zapłaceniu za dostarczone programy klient otrzymuje prawo użytkowania
oprogramowania w swoim urządzeniu, które to prawo nie może być przeniesione i nie
jest wyłączne. Dotyczy to programów stworzonych i dostosowanych przez AOC oraz
programów, w których AOC pośredniczy lub nimi handluje. AOC i/ lub osoby trzecie
mają prawa ochronne tych programów.

3.2.

Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do kalkulacji, rysunków i
podobnych informacji fizycznych lub nie, także przekazywanych w formie
elektronicznej. Nie można ich udostępniać osobom trzecim bez naszej zgody. Jeśli
dokonaliśmy dostaw czy świadczeń na podstawie przekazanych przez klienta
rysunków, modeli, wzorów i innych dokumentów, klient przejmuje gwarancję za to, że
nie zostały naruszone prawa ochronne osób trzecich.

4.

Ceny i zapłata

4.1.

Wiążące są zawsze ceny podane w naszym potwierdzeniu zlecenia, które, jeśli nie
uzgodniono inaczej, należy rozumieć jako ceny netto, z doliczeniem cła i podatków
oraz innych opłat publicznych, szczególnie podatku obrotowego od importu, podatku
VAT oraz wszelkich zażądanych przez klienta ubezpieczeń. Jeśli pisemnie nie
uzgodniono inaczej, należy zapłacić pełną cenę zakupu przed dostawą towaru
(zapłata z góry). Jeśli z powodów występujących po stronie klienta dostawy odbywają
się po wcześniej uzgodnionym terminie i od tego czasu podwyższą się koszty płac i
materiałów lub ceny naszych dostawców, jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego
podwyższenia cen.

4.2.

W przypadku zwłoki w zapłacie naliczamy odsetki w wysokości 8 punktów
procentowych ponad stawkę bazową k.c. Zastrzegamy sobie roszczenie wyższego
odszkodowania.

4.3.

Roszczenie do prawa zatrzymania lub potrącenie jakichkolwiek roszczeń
wzajemnych klienta jest dopuszczalne tylko w przypadku prawomocnie
stwierdzonych lub bezspornych roszczeń wzajemnych.

5.

Termin dostawy i spełnienia świadczenia

5.1.

Dostawa odbywa się na podstawie przepisów INCOTERMS 2000, podanych w
potwierdzeniu zlecenia.
Jeśli dostawa jest niemożliwa bez naszej winy, po zgłoszenia naszej gotowości do
dostawy ryzyko przechodzi na klienta.

5.2.

Dla zakresu i terminu dostawy wiążące są wyłącznie nasze dane z potwierdzenia
zlecenia. Jesteśmy zawsze uprawnieni do dostaw lub świadczeń częściowych.

5.3.

Podane przez nas terminy dostaw obowiązują tylko jako uzgodnione w przybliżeniu.
Stałe terminy dostawy są przez nas wyraźnie pisemnie potwierdzane jako terminy
bezwzględnie wiążące. Termin dostawy jest dotrzymany, jeśli do jego upływu towar
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opuści magazyn lub zgłoszona zostanie gotowość do dokonania wysyłki. Terminowe i
zgodne z przepisami spełnienie obowiązków umownych przez klienta (np.
dostarczenie dokumentów, zezwoleń, uwolnień, wniesienie ustalonych zaliczek,
zapłata zaległych rachunków z poprzednich transakcji) jest warunkiem dotrzymania
przez nas obowiązku dostawy.
Termin dostawy wydłuża się z powodu podjęcia środków w ramach walki pomiędzy
pracownikami i pracodawcami, w szczególności strajku i lokautu oraz na skutek
wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń (np. sił wyższych, zarządzeń państwowych,
braku surowców, nieudzielenia zezwoleń urzędowych), za które nie odpowiadamy.
Nie ponosimy tez winy za przedłużenie spowodowane tymi przeszkodami. Dotyczy to
także sytuacji, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców.
5.4.

Klient może odstąpić od umowy w ramach przepisów ustawowych tylko wtedy, gdy
winę za opóźnienia dostawy ponosi AOC i gdy klient wyznaczył AOC stosowny termin
dodatkowy, najmniej cztery tygodnie, do spełnienia świadczenia. Nie wiąże się z tym
zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta. Na nasze żądanie klient jest
zobowiązany w ciągu stosownego terminu oświadczyć, czy odstępuje od umowy czy
obstaje przy dostawie.

5.5.

Jeśli dostawa jest opóźniona na życzenie klienta lub ze względu na związane z nim
okoliczności, od dnia gotowości do dnia dokonania wysyłki ryzyko przechodzi na
klienta. W tych przypadkach zachowany jest termin płatności naszego roszczenia o
zapłatę, tym bardziej że dostawę traktuje się jako dokonaną w uzgodnionym terminie.
Magazynowanie odbywa się na koszt i ryzyko klienta.

6.

Zastrzeżenie własności

6.1.

Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do czasu spełnienia wszystkich
wierzytelności (łącznie ze wszystkimi wierzytelnościami salda z rachunku bankowego
bieżącego), które przysługują nam z każdego powodu prawnego wobec klienta teraz i
w przyszłości (towar zastrzeżony).
Klient jest uprawniony, wbrew cesji powstałych w związku z tym wierzytelności, do
sprzedaży towaru zastrzeżonego w normalnym obrocie handlowym, tak długo jak nie
jest w zwłoce. Niedopuszczalne jest zastawienie lub przeniesienie własności w celu
zabezpieczenia wierzytelności. Wierzytelności powstałe z dalszej sprzedaży towaru
zastrzeżonego lub innego powodu prawnego (ubezpieczenie, działanie
niedozwolone), (łącznie ze wszystkimi wierzytelnościami salda z bieżącego rachunku
bankowego), klient odstępuje nam w pełnym zakresie jako zabezpieczenie. My
przyjmujemy tę cesję. Do odwołania upoważniamy klienta do ściągnięcia we własnym
imieniu cedowanych na nas należności. To upoważnienie możemy odwołać, gdy
klient nie wypełni w terminie swoich zobowiązań płatniczych wobec nas, jest w
zwłoce, został złożony wniosek o otwarcie postępowania dotyczącego
niewypłacalności klienta, nastąpiło wstrzymanie płatności u klienta lub gdy jego
majątek znajduje się w jakikolwiek inny sposób w stanie rozpadu.

6.2.

W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego, w szczególności
poprzez zastawienie, klient wskaże naszą własność i powiadomi nas niezwłocznie,
abyśmy mogli dochodzić naszych praw własności. Gdy klient zachowuje się w
sposób sprzeczny z umową, w szczególności w sytuacji zwłoki w zapłacie, jesteśmy
uprawnieni do odstąpienia od umowy, odebrania towaru zastrzeżonego lub w
konkretnym przypadku zażądania od klienta cesji roszczeń o wydanie wobec osób
trzecich. W takim przypadku mamy prawo wstępu do pomieszczeń klienta, aby móc
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zabrać towar zastrzeżony w ramach roszczenia zastrzeżenia własności towaru
zastrzeżonego. Wszystkie koszty powstałe z tytułu odbioru towarów czy obrony
zastrzeżonego prawa własności lub ściągnięcia scedowanych należności ponosi
klient.
Zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam, zgodnie z tymi przepisami,
zabezpieczenia według wyboru i na żądanie klienta tak dalece, aby wartość tych
zabezpieczeń do zrealizowania w przypadku ich wykorzystania przekraczała
zabezpieczane należności o więcej niż 10%.
7.

Wady rzeczowe i prawne

7.1.

Klient powinien sprawdzić otrzymany towar niezwłocznie po jego otrzymaniu pod
kątem integralności, kompletności i wad, a wady zgłosić pisemnie w terminie jednego
tygodnia od dnia otrzymania towaru, w innym przypadku wykluczone jest
dochodzenie roszczenia gwarancyjnego, a towar uważany jest za zaakceptowany,
chyba że chodzi o wadę niewidoczną podczas oględzin. Gdy taka usterka wystąpi
później, to jej zgłoszenie musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego
tygodnia od jej odkrycia, w innym wypadku towar uważany jest za zaakceptowany.
Ciężar udowodnienia spełnienia wszystkich warunków roszczenia, w szczególności
samej usterki, terminu jej odkrycia i terminowości pisma reklamacyjnego ponosi
klient.

7.2.

Wszystkie te części lub świadczenia, które wykazują usterkę rzeczową w ciągu
terminu przedawnienia, bez względu na ich okres pracy, będą według naszego
wyboru bezpłatnie naprawione, dostarczone na nowo lub wymienione na nowe, jeśli
tylko przyczyna usterek wystąpiła już podczas przejścia ryzyka. Prawa klienta w
przypadku niemożności wykonania, odmowy lub niestosowności żądania
późniejszego spełnienia świadczeń pozostają nienaruszone.

7.3.

Roszczenia z tytułu wad rzeczowych przedawniają się w ciągu 12 miesięcy.
Obowiązuje to także, gdy zgodnie z §§ 438 ust.1 nr 2 (Budowle i materiały do
budowli), 479 ust.1 (Roszczenie regresowe) i 634a ust.1 nr 2 (Usterki budowlane) k.c.
prawo przewiduje dłuższe terminy oraz w przypadkach utraty życia, uszkodzenia
ciała lub utraty zdrowia przy umyślnym lub bardzo niedbałym naruszeniu obowiązków
AOC i przy podstępnym przemilczeniu usterki. Ustawowe regulacje dotyczące
wstrzymania biegu, zawieszenia lub ponownego rozpoczęcia terminów pozostają
nietknięte.

7.4.

W przypadku reklamacji klientowi wolno wstrzymać zapłatę w takim zakresie, który
jest w odpowiednim stosunku do występujących wad rzeczowych. Jeśli reklamacja
jest bezzasadna, AOC jest uprawniony do żądania zwrotu przez klienta poniesionych
przez nas nakładów.

7.5.

Roszczenia z tytułu wad nie występują tylko przy mało znaczących odstępstwach od
uzgodnionych właściwości, przy tylko niewielkim naruszeniu użyteczności, przy
naturalnym zużyciu lub uszkodzeniach, które powstały po przeniesieniu ryzyka na
skutek wadliwego lub niedbałego obchodzenia się, nadmiernego obciążenia,
niewłaściwych środków obsługi, wadliwych prac, niewłaściwych warunków lub z
powodu szczególnych wpływów zewnętrznych, nie przewidzianych w umowie, oraz
przy nie powtarzających się błędach oprogramowania. Jeśli klient lub osoby trzecie
dokonają nieprawidłowo zmian lub napraw, wtedy klient nie ma prawa wnosić
roszczeń z tytułu wad powstałych na skutek tych działań i ich skutków.

7.6.

Roszczenia klienta z tytułu nakładów koniecznych dla dodatkowego wypełnienia
świadczeń w szczególności kosztów transportu, drogi, pracy i materiałów, są
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wykluczone, o ile nakłady podwyższą się , ponieważ przedmiot dostawy później musi
być przewieziony w inne miejsce niż siedziba klienta, nawet jeśli to przewiezienie jest
zgodne z jego oznaczonym użytkowaniem.
7.7.

Roszczenia z tytułu regresu ze strony klienta przeciw AOC zgodnie z § 478 k.c.
(Regres przedsiębiorcy) istnieją tylko wtedy, gdy klient ze swoim odbiorcą nie
dokonał żadnych uzgodnień wychodzących poza roszczenia z tytułu wad. Zakres
roszczeń z tytułu regresu ze strony klienta przeciw AOC zgodnie z § 478 ust.2 k.c.
obejmuje punkt 7.6.

7.8.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich przez nasze świadczenia mamy do
wyboru następujące sposoby postępowania:
- zapewnimy klientowi niepodważalne prawa do użytkowania świadczenia lub
- wypełnimy nasze świadczenie w sposób nie naruszający prawa lub
- odbierzemy wykonane przez nas świadczenie, jeśli nie będzie możliwości innej
formy spełnienia zapewnionych umownie świadczeń przy stosownym nakładach.
Interesy klienty będą przy tym odpowiednio zabezpieczone.

7.9.

W kwestii roszczeń o odszkodowanie obowiązuje poza tym punkt 8. Roszczenia
klienta przeciw AOC, wychodzące dalej lub inne niż uregulowane w punkcie 7, z
powodu wad rzeczowych lub prawnych są wykluczone, jeśli w punkcie 8 wyraźnie nie
przyznano dalej idących praw.

8.

Dostosowanie umowy i odpowiedzialność cywilna

8.1.

Jeśli nieprzewidziane wydarzenia znacznie zmienią znaczenie ekonomiczne lub
zawartość dostawy lub będą miały znaczny wpływ na nasz zakład, umowa zostanie
stosownie dopasowana z zachowaniem dobrej wiary. Jeśli nie będzie to możliwe ze
względów ekonomicznych, AOC ma prawo odstąpić od umowy.

8.2.

Ponosimy odpowiedzialność cywilną:
- zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z
wadliwością produktu
- za szkody powstałe z powodu utraty życia, zdrowia lub naruszenia ciała, za które
my, nasi ustawowi reprezentanci lub wykonawcy ponoszą odpowiedzialność i
- za wszystkie szkody spowodowane umyślnie lub z powodu niedbałości przez nas,
naszych ustawowych reprezentantów lub wykonawców.

8.3.

W przypadku drobnej niedbałości ponosimy odpowiedzialność cywilną, poza
przypadkami wymienionymi w punkcie 8.2., tylko w sytuacji naruszenia istotnych
obowiązków umownych. Nasza odpowiedzialność cywilna w tym przypadku
ograniczona jest przy szkodach rzeczowych i majątkowych do szkód typowych dla
umowy i przewidywalnych.
Przy opóźnionych dostawach i/ lub dostawach wadliwych nie ponosimy
odpowiedzialności cywilnej za ich skutki, poza przypadkami wymienionymi w punkcie
8.2.

8.4.

Przy utracie danych ponosimy odpowiedzialność tylko za nakłady, które są konieczne
do przywrócenia danych przy ich właściwym zabezpieczeniu.

8.5.

W przedawnieniu obowiązuje odpowiednio punkt 7.3.

9.

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną środowiska

9.1.

Klient jest uprawniony do zwrotu opakowań transportowych AOC na miejsce
przekazania towaru. Prawo do zwrotu istnieje, gdy opakowanie transportowe jest
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przygotowane do zabrania niezwłocznie po przekazaniu towaru lub przy późniejszej
dostawie. Za transport opakowań podnosi się wynagrodzenie o 2% wartości towaru.
Prawo klienta do zwrotu opakowań transportowych na własny koszt do AOC
pozostaje nietknięte.
9.2.

Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego wspierania AOC w wypełnianiu obowiązku
usuwania odpadów w ramach ustawy elektrycznej (Dziennik Ustaw I 2005,762).
Dotyczy to szczególnie wypełniania obowiązków dokumentacyjnych, udzielania
informacji o odbiorcach, datach sprzedaży i innych danych, niezbędnych do realizacji
ustawy elektrycznej i jej przepisów wykonawczych. AOC zastrzega sobie prawo do
rozszerzenia obowiązków klienta w przyszłych transakcjach po wcześniejszym
uprzedzeniu klienta i/ lub do wymagania od niego udziału w kosztach.

10.

Pogorszenie się sytuacji majątkowej klienta

10.1.

Jeśli po zawarciu umowy klient stanie się niewypłacalny, złożony zostanie wniosek o
otwarcie postępowania dotyczącego niewypłacalności lub gdy po zawarciu umowy
zaistnieją okoliczności (np. ugoda sądowa lub pozasądowa, całkowite lub częściowe
uchylenie limitu kredytowego ubezpieczenia kredytu towarowego), które istotnie
zmniejszą wiarygodność kredytowa klienta, wtedy możemy wstrzymać nasze
dostawy tak długo, aż będzie spełnione świadczenie wzajemne lub klient złoży na nie
zabezpieczenie. To samo obowiązuje, gdy dowiemy się o faktach uzasadniających
istotne pogorszenie się sytuacji majątkowej klienta dopiero po zawarciu umowy,
mimo że miało ono miejsce już przed zawarciem umowy.

10.2.

Jeśli klient nie spełni świadczenia wzajemnego w stosownym czasie i/ lub nie
przedstawi w stosownym czasie zabezpieczeń na wzajemne świadczenie, jesteśmy
uprawnieni do odstąpienia od umowy i/ lub żądania odszkodowania. Jesteśmy
uprawnieni oprócz tego do sprzeciwienia się odsprzedaży towarów dostarczonych z
zastrzeżeniem własności, tak długo jak klient nie spełni swojego zobowiązania do
zapłaty ceny kupna za towary zastrzeżone lub nie przedstawi zabezpieczenia w
odpowiedniej wysokości. Jeśli wybierzemy odszkodowanie, możemy oprócz już
powstałych kosztów naliczyć zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 10%
wartości zlecenia plus podatek VAT. Zastrzegamy sobie potwierdzenie mniejszej lub
większej szkody.

11.

Postanowienia końcowe

11.1.

Nieskuteczność poszczególnych postanowień umownych nie narusza ważności
pozostałej części umowy. Regulacje nieskuteczne zastąpią właściwe przepisy
kodeksu cywilnego.

11.2.

Miejscem wypełnienia dostawy jest zawsze miejsce wysyłki towaru, miejscem
wypełnienia wszelkich zobowiązań klienta jest Berlin.

11.3.

Jako właściwość miejscową sądu we wszystkich sporach przyjmuje się
jednoznacznie Berlin, także w pozwach w procesach wekslowych, czekowych i
prowadzonych wyłącznie w oparciu o dokumenty ze stronami umowy, które są
kupcami lub wpisanymi do Rejestru Handlowego osobami prawnymi prawa
publicznego lub publiczno-prawnego majątku odrębnego lub mają swoją siedzibę
zagranicą. Jesteśmy jednak także uprawnieni do pozwania klienta zgodnie z jego
ogólną właściwością miejscową sądu.

11.4.

W Berlinie mieści się także właściwość miejscowa sądu w przypadku, gdy partner
umowny zmieni swoje miejsce zamieszkania po zawarciu umowy.
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11.5.

We wszystkich umowach obowiązuje prawo niemieckie, z wyłączeniem Porozumienia
Narodów Zjednoczonych o umowach dotyczących międzynarodowego kupna
towarami (CISG).

