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Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Postanowienia ogólne
Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów (zwane dalej OWS) firmy  
INTERFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-216) przy ul. Biskupiej 
46, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000454845, zwanej dalej „INTERFIT” stanowią integralną część 
każdej umowy sprzedaży zawieranej przez INTERFIT z Kupującym, 
chyba że Strony uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

II. Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia
Składając zamówienie Kupujący oświadcza że zapoznał się z treścią OWS  
i akceptuje zawarte w nich postanowienia.  Do zawarcia 
umowy sprzedaży każdorazowo niezbędne jest 
złożenie kompletnego zamówienia przez Kupującego 
(precyzyjne podanie nazwy zamawianego towaru wraz  
z numerem identyfikacyjnym - jeśli taki istnieje - oraz ilością 
zamawianego towaru w odpowiednich jednostkach miary dla 
zamawianego asortymentu) oraz dokonanie przez INTERFIT 
potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Oferty będące podstawą 
zamówienia obowiązują tylko i wyłącznie na terenie Polski. 
Zamówienie dla swej skuteczności musi być każdorazowo 
podpisane przez osoby do tego upoważnione przez Kupującego. 
Potwierdzenie zamówienia jest dokonywane przez INTERFIT 
drogą mailową, faksową lub w innej formie wynikającej z zawartej 
z INTERFIT umowy i stanowi dowód przyjęcia zamówienia. 
Nieprzyjęcie zamówienia do realizacji nie wymaga złożenia przez 
INTERFIT dodatkowego oświadczenia. Nieprzyjęcie zamówienia nie 
stanowi naruszenia postanowień innych zawartych przez INTERFIT 
z Kupującym umów.

III. Ceny i płatności
Cena towaru wskazana jest w ofercie handlowej INTERFIT przekazanej 
Kupującemu lub też w oficjalnym cenniku INTERFIT - ceny podane  
w cenniku są cenami w PLN, netto bez VAT, Ex Works (EXW). INTERFIT 
zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub wycofania znajdujących 
się w ofercie produktów bez uprzedzenia. Powyższe prawa nie 
dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Oczywiste pomyłki, błędy 
drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie są dla INTERFIT wiążące i nie 
mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń przez Kupującego 
z jakiegokolwiek tytułu. Firma INTERFIT nie ponosi również 
odpowiedzialności za błędne podanie parametrów technicznych 
towarów, w tym wynikające z nagłej ich zmiany przez producenta. 
Płatność za zakupiony towar dokonywana jest z góry, chyba że strony 
ustalą inaczej. Łączna wartość złożonych i nierozliczonych zamówień 
przez Kupującego nie może przekraczać określonego dla Kupującego 
limitu należności, o ile został on przez INTERFIT ustanowiony. INTERFIT 
zastrzega, iż może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień,  
w tym również potwierdzonych, w przypadku stwierdzenia, że 
Kupujący nie dokonał płatności w ustalonym terminie za inne 
zamówienia, do chwili zapłaty wszelkich wymagalnych należności.  
Z tytułu opóźnienia w płatnościach Klient zobowiązany jest do zapłaty 
odsetek ustawowych zgodnie z notą obciążeniową wystawioną przez 
INTERFIT.

IV. Realizacja umowy, warunki dostawy
Realizacja umowy sprzedaży polega na udostępnieniu towarów  
do odbioru z magazynu INTERFIT lub producenta (EXW) lub dostawie 
towarów przez INTERFIT (CIP) i dokonaniu płatności przez Kupującego 
zgodnie z ustalonymi warunkami. W przypadku konieczności 
dokonania przedpłaty za zakupiony towar, momentem przyjęcia 
zamówienia do realizacji jest moment faktycznego otrzymania 
zapłaty przez INTERFIT (w przypadku przelewu na konto jest to 
chwila zaksięgowania środków nakoncie INTERFIT). W razie braku 
dostępności towaru  na magazynie INTERFIT lub magazynie producenta 
Kupujący otrzymuje informację od INTERFIT o przewidywanym 
czasie realizacji zamówienia. Termin dostawy określony przez 
INTERFIT w potwierdzeniu zamówienia jest wyłącznie terminem 
rozsądnie planowanym przez INTERFIT. Z uwagi na powyższe zmiana 
terminu dostawy, nie może być interpretowana jako nienależyte 
wykonanie zawartej umowy. INTERFIT podejmować będzie starania, 
aby każdorazowo informować Kupującego o zmianie planowanego 
terminu dostawy. Termin dostawy ulega przedłużeniu w przypadku 
wystąpienia siły wyższej o czas jej trwania. Kupujący nie może odstąpić  
od umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania  

 
w przypadku dokonania błędnego jego zdaniem zamówienia.  
Odbioru towaru z magazynu (EXW) może dokonać tylko 
upoważniona przez Kupującego osoba i tylko w przypadku 
wcześniejszego potwierdzenia takiej możliwości przez INTERFIT.  
W przypadku przesyłki kurierskiej towar będzie wysłany na wyraźnie 
wskazany adres wysyłki w zamówieniu wraz ze wskazaniem 
osoby upoważnionej do potwierdzenia odbioru towaru w miejscu 
przeznaczenia. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki  
w czasie transportu będą rozpatrywane wyłącznie po przesłaniu 
protokołu spisanego przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera. 
Reklamacje ilościowe należy zgłaszać w terminie do 3 dni roboczych 
od daty odbioru przesyłki, po tym czasie nie będą one rozpatrywane.  
Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na 
Kupującego z chwilą odbioru towaru. W przypadku zwłoki z odbiorem 
towaru Kupujący może zostać obciążony przez INTERFIT kosztami 
składowania.

V. Zwrot towaru
Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie w uzasadnionych 
przypadkach i jedynie po ówczesnym uzgodnieniu z INTERFIT 
potwierdzonym pisemną akceptacją Sprzedającego. Zwrotowi 
podlega towar nieużywany, kompletny, w oryginalnym opakowaniu. 
Przedmiotem zwrotu może być jedynie towar znajdujący się  
w standardowej ofercie handlowej INTERFIT w momencie zgłoszenia 
przez Kupującego żądania zwrotu towaru. Koszty dostawy oraz 
inne koszty transakcji nie podlegają zwrotowi. Wszelkie koszty 
towarzyszące zwrotowi towaru ponosi Kupujący. INTERFIT 
zastrzega sobie prawo do pomniejszenia faktury korygującej 
o ustaloną wcześniej z Kupującym część wartości tytułem kosztów 
manipulacyjnych. INTERFIT wyklucza możliwość zwrotu towaru 
poprzez przesyłkę za pobraniem.

VI. Zastrzeżenie prawa własności
Wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty 
i towary do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty za 
nie, pozostają własnością INTERFIT. Prawo własności 
i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich 
produktów, nie wyłącza dochodzenia przez INTERFIT roszczeń  
z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.

VII. Gwarancja
Każde sprzedawane urządzenie jest objęte gwarancją 
udzieloną przez jego producenta na podstawie wystawionej 
faktury. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe  
z zastosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 
zaleceniami producenta lub powstałe na skutek nieprawidłowego 
montażu lub użytkowania.  W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić przedstawiciela 
INTERFIT o zaistniałym fakcie. Odpowiedzialność INTERFIT na zasadach 
rękojmi jest wyłączona. Podmiotem upoważnionym przez gwaranta  
do realizacji roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jest 
INTERFIT. Warunki, a w szczególności okres udzielonej gwarancji oraz 
zastrzeżenie, co do prawa dokonania przez INTERFIT wyboru sposobu, 
w jaki zgłoszona w ramach udzielonej gwarancji wada zostanie usunięta, 
zawarte są w treści karty gwarancyjnej lub umowy współpracy 
(oferty). W przypadku powstania szkody z tytułu niewykonania  
i/lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży odpowiedzialność 
INTERFIT z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Górną granicę 
odszkodowania z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania 
umowy sprzedaży stanowi cena sprzedaży danego urządzenia.

VIII. Sąd
W przypadku powstawania sporów wynikających z zawartej umowy 
sprzedaży spory będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy sąd 
powszechny.


