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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KDO Jasiewicz Spółka Jawna 
 

I - POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
- Ogólne Warunki Sprzedaży KDO Jasiewicz Sp. J. (OWS KDO) stosuje się przy sprzedaży towarów i 
usług oferowanych przez firmę KDO na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym z 
działalnością gospodarczą . 
- Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży KDO są dostępne na stronie www.kdo.com.pl 
- Niezależnie od tego czy Kupujący przesłał swoje Warunki Zakupu/Zamówienia, pierwszeństwo mają 
OWS KDO. 
- Wszelkie zmiany do postanowień OWS KDO zaproponowane przez Kupującego przy składaniu 
zamówienia wymagają pisemnej zgody KDO pod rygorem nieważności.  
- Wzajemne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone przez KDO na piśmie, mają 
pierwszeństwo przed postanowieniami OWS KDO.  
- Ogólne Warunki Sprzedaży KDO stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży i obowiązują w 
pełnym zakresie jeżeli nie ustalono w umowie inaczej. 
 
II - TWORZENIE UMOWY 
 
- Informacje podane w katalogach, folderach, reklamach oraz ofertach KDO nie pociągają za sobą 
żadnych zobowiązań, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.  
- Zamówienie może być składane przez zamawiającego ustnie lub pisemnie.  
- Zamówienie Kupującego nie wiąże KDO, a brak odpowiedzi nie oznacza przyjęcia do realizacji. 
- Za zawarcie umowy pomiędzy KDO a Kupującym uznaje się potwierdzenie zamówienia przez KDO .  
- W każdym przypadku KDO ma prawo zażądać wpłacenia zaliczki. Zaliczka jest rozliczana przy 
odbiorze towaru, zaś w przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego zostaje przez KDO 
zatrzymana tytułem pokrycia kosztów poniesionych na realizację zamówienia, 
- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. 
 

III-TRANSPORT 
 
- Towary dostarczane są w opakowaniach producenta.  
- Jeżeli istnieje taka potrzeba, KDO stosuje opakowania dodatkowe. 
- KDO będzie odbierał opakowania, na wyraźne życzenie kupującego i na jego koszt. 
- Jeżeli kupujący nie wskaże na zamówieniu sposoby dostawy, KDO realizuje ją wybraną przez siebie 
spedycją. 
- KDO nie odpowiada za straty, szkody lub koszty (pośrednie i bezpośrednie) wynikające z tytułu 
błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem spedytora. 
- W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym 
terminie, KDO  ma prawo odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu klientowi.  
 
IV-ZWROTY 
 
- Zwroty towarów przez Kupującego mogą być realizowane po uzyskaniu pisemnej zgody KDO.  
- Zwrócone towary nie mogą być uszkodzone i muszą być w oryginalnych opakowaniach.  
- Koszty transportu zwracanych towarów oraz ryzyko uszkodzenia ponosi zwracający towar.  
 

V – DOSTAWY 
 
- Jeżeli nie uzgodniono inaczej, sprzedaż towaru odbywa się na bazie dostawy z magazynu EXW.  
- Jeżeli nie ma innych uzgodnień, przejścia ryzyka z KDO na Kupującego następuje:  
1. przy sprzedaży na warunkach „magazyn KDO”, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,  
2. przy sprzedaży na warunkach „dostawa do klienta” z chwilą przejęcia towaru przez Kupującego. 
- KDO jest upoważniony do zrealizowania dostawy towaru w kilku partiach lub z wyprzedzeniem.   
- Terminy w umowach są orientacyjne i KDO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw.  
- KDO jest zobowiązana do ubezpieczenia wysyłki, jeżeli zostało tak uzgodnione na piśmie.  

http://www.kdo.com.pl/
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- Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność asortymentu 
dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki 
oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i 
KDO w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie. 
- Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez jego zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń 
bezzwłocznie po zbadaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.  
- Wszelkie roszczenia dotyczące zakupionego towaru powinny być składane pisemnie w czasie nie 
dłuższym niż 3 dni od dostawy. Po upływie tego terminu Kupującemu nie przysługują żadne 
roszczenia wobec KDO poza roszczeniami wynikającymi z udzielonej gwarancji jakościowej. 
 

VI - ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA 
 
- KDO jako dystrybutor towarów nie odpowiada za jakość dostarczonych towarów. 
- Reklamacje wymagają formy pisemnej i są przekazywane przez KDO do producenta towarów.  
- KDO zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do chwili pełnego zapłacenia 
należności za odebrany towar oraz innych należności, wynikających z umowy sprzedaży bez względu 
na miejsce jego składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.  
 

VII – ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ 
 
- Zamawiający nie może anulować wiążącego zamówienia bez zgody KDO.  
- Wniosek o anulowanie zamówienia musi mieć formę pisemną.  
- KDO zastrzega sobie prawo odmowy wniosku o anulowanie zamówienia. 
 

VIII - WARUNKI PŁATNOŚCI I CENY  
 
- Jeżeli nie było innych ustaleń, towar jest fakturowany po cenach aktualnie obowiązujących w KDO.  
- Do ceny jest doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
- Ceny towarów są cenami umownym i jeżeli nie było innych ustaleń, KDO ma prawo zmiany cen. 
- Reklamacja nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłacenia za towar w ustalonym terminie.  
- Faktury są płatne dla każdej wysyłki nawet w przypadku wysyłek częściowych.  
- Jeżeli nie uzgodniono inaczej, sprzedaż towarów rozumiana jest jako płatna w ciągu 14 dni.  
- Termin płatności jest liczony od dnia wystawienia faktury. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie 
została uregulowana w wyznaczonym terminie, KDO jest uprawniony do naliczania odsetek 
ustawowych i żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień. 
- Nie uregulowanie należności w uzgodnionym terminie upoważnia KDO do dochodzenia swoich praw 
przed sądem, przerwania dostaw towarów z już przyjętych zamówień i wypowiedzenia umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 
 
IX – SPORY 
 
- W sprawach spornych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego prawa polskiego.  
- Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych 
postanowień.  
- Dla sporów wynikających z realizacji OWS KDO i umowy sprzedaży właściwy jest sąd siedziby KDO.  
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