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I. Zakres obowiązywania
Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów i usługi montażowe,
zawartych pomiędzy Elling Refractory Solutions GmbH, zwaną dalej e-r-s, a klientem.
Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych z klientami
komercyjnymi, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione. Odmienne warunki klienta,
które nie zostały wyraźnie zaakceptowane przez e-r-s, nie są wiążące dla e-r-s, nawet jeśli e-r-s nie
sprzeciwi się im w sposób jednoznaczny. Poniższe warunki obowiązują również wtedy, gdy e-r-s
zrealizuje zamówienie bez zastrzeżeń, wiedząc o sprzecznych lub odbiegających od nich warunkach
klienta.
Wszystkie uzgodnienia zawierane pomiędzy klientem a e-r-s w celu realizacji zleceń są sporządzane na
piśmie w zawieranych w tym celu umowach.
II. Oferta i zawarcie umowy
Zlecenie przetwarzane jest dopiero po otrzymaniu pisemnego zamówienia, z którego musi jednoznacznie
wynikać odbiorca faktury. Zlecenia ustne nie są akceptowane. Jeżeli uzgodniono kilka etapów płatności,
wartość żadnego z nich jako pozycji jednostkowej nie może przekroczyć limitu ubezpieczenia kredytu
towarowego. Etapy płatności należy uzgodnić w taki sposób, aby pomiędzy poszczególnymi etapami, w
wyniku uzgodnionych terminów płatności, również nie doszło do przekroczenia limitu. Jeśli w wyniku
postępu prac budowlanych lub innych okoliczności okaże się, że limit został przekroczony, zleceniodawca
dokonywać będzie płatności ratalnych.
Jeśli nie dojdzie do porozumienia w tej sprawie, zleceniobiorca ma prawo zawiesić wykonywanie prac na
koszt zleceniodawcy do czasu wpływu kolejnej płatności.

Zamówienie klienta, które należy zakwalifikować jako propozycję zawarcia umowy, e-r-s może przyjąć w
ciągu dwóch tygodni poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia zlecenia bez zastrzeżeń.

Oferty złożone przez e-r-s są niewiążące i niezobowiązujące, o ile nie zostały wyraźnie określone jako
wiążące.
Uwzględniając wielkość zlecenia i jego realizację, e-r-s zastrzega sobie prawo do żądania od klienta
stosownych zaliczek lub płatności ratalnych, oraz do uzależnienia od ich dokonania świadczenia dalszych
usług własnych.
e-r-s zastrzega sobie prawo własności do wszystkich ilustracji, rysunków, obliczeń, planów, jak również
wszystkich innych dokumentów, które przedkłada klientowi w ramach zlecenia. Są one objęte prawem
autorskim e-r-s oraz w stosownych przypadkach, innymi prawami ochronnymi. Klient może przekazywać
te dokumenty osobom trzecim tylko za pisemną zgodą e-r-s, niezależnie od tego, czy są one oznaczone
jako poufne, czy nie.
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III. Warunki płatności
Ceny e-r-s obowiązują w EURO ex works wraz z podatkiem VAT w ustawowej wysokości, chyba że
uzgodniono inaczej. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.
Nasze należności z tytułu dostaw i usług są na bieżąco cedowane na Deutsche Factoring Bank. Spłaty
zadłużenia można dokonać tylko na podstawie przelewu na rachunek w Bremer Landesbank.
Faktury są płatne bez potrąceń i kosztów niezwłocznie po otrzymaniu faktury przez klienta, chyba że w
potwierdzeniu przyjęcia zlecenia określono inny termin płatności.
W przypadku zwłoki w płatności stosuje się przepisy ustawowe.
W przypadku niewykonania lub zwłoki w realizacji płatności, e-r-s ma prawo wstrzymać się z
dokumentacją wykonanych prac lub dokonanych dostaw do czasu wykonania przez zleceniodawcę jego
zobowiązań.
Klient ma prawo do kompensaty, również w przypadku stwierdzenia wad lub roszczeń wzajemnych, tylko
jeśli roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, uznane przez e-r-s lub są niepodważalne.
Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie
wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

IV. Terminy dostaw i wykonania usług
O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa następuje loco fabryka Klötze.
Czasy lub terminy dostaw, które nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące, uznaje się za niewiążące.
Czas dostawy podany przez e-r-s liczony jest dopiero po wyjaśnieniu kwestii technicznych i spełnieniu
przez klienta wszystkich ciążących na nim obowiązków w sposób prawidłowy i terminowy.
e-r-s ponosi odpowiedzialność wobec klienta w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi zgodnie z
przepisami ustawowymi, jeśli opóźnienie to wynika z naruszenia umowy w następstwie działania
umyślnego lub rażącego niedbalstwa po stronie e-r-s, jej przedstawiciela lub podwykonawcy. Jeśli
opóźnienie w wykonaniu usługi nie jest spowodowane naruszeniem umowy w następstwie działania
umyślnego lub rażącego niedbalstwa po stronie e-r-s, to odpowiedzialność e-r-s ogranicza się do
przewidywalnej, typowej szkody.
Jeśli e-r-s, w tym jej przedstawiciele lub podwykonawcy, odpowiada za zawinione naruszenie istotnego
zobowiązania umownego, e-r-s ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, z
zastrzeżeniem, że również w tym przypadku odpowiedzialność za szkody ogranicza się do
przewidywalnej, typowej szkody.
Jakakolwiek dalsza odpowiedzialność za zawinione przez e-r-s opóźnienie w wykonaniu usługi, jest
wykluczona. Poza tym, roszczenia i prawa ustawowe klienta, przysługujące mu ew. oprócz roszczenia
odszkodowawczego z tytułu zawinionego przez e-r-s opóźnienia w wykonaniu usługi, pozostają
nienaruszone.
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e-r-s jest w każdej chwili uprawniona do dokonywania dostaw i usług częściowych, jeśli jest to dla klienta
akceptowalne.
Jeśli klient nie dokona odbioru, e-r-s jest uprawniona do żądania odszkodowania za powstałą szkodę oraz
zwrotu wszelkich dodatkowych kosztów. To samo dotyczy przypadku, gdy klient w sposób zawiniony
naruszy obowiązek współpracy. Wraz z wystąpieniem zwłoki w odbiorze lub zwłoki dłużnika, ryzyko
przypadkowego pogorszenia i przypadkowej utraty przechodzi na klienta.

V. Przeniesienie ryzyka - wysyłka/pakowanie
Załadunek i wysyłka odbywają się bez ubezpieczenia na ryzyko klienta. e-r-s dołoży wszelkich starań, aby
uwzględnić życzenia i interesy klienta w odniesieniu do sposobu i metody wysyłki; jeśli ze względu na
wytyczne klienta powstaną dodatkowe koszty, poniesie je klient - nawet jeśli uzgodniono dostawę
bezpłatną.
Jeśli wysyłka nastąpi później na życzenie lub z winy klienta, e-r-s przechowa towar na koszt i ryzyko
klienta. W tym przypadku zgłoszenie gotowości do wysyłki jest równoważne z wysyłką.
e-r-s zastrzega sobie prawo do realizacji nadwyżkowych lub zaniżonych dostaw do wysokości plus/minus
10% całkowitej ilości zwyczajowo przyjętej w transakcjach handlowych, jeśli klient został poinformowany
o tych odchyleniach i o ile są one akceptowalne z punktu widzenia interesu klienta. Fakturowana będzie
rzeczywista ilość dostawy po uzgodnionej cenie.
Przy zamówieniu określonej ilości towaru mogą wystąpić następujące odchylenia.
b.a.
poniżej 20 sztuk do 2 sztuk
b.b.
od 20 do 100 sztuk do 5%
b.c.
od 100 do 1000 sztuk do 3 %
b.d.
ponad 1000 sztuk do 2 %

VI. Gwarancja/odpowiedzialność
e-r-s ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy w następujący sposób:
Wszystkie części lub usługi, które wykażą wadę fizyczną w okresie przedawnienia - niezależnie od czasu
eksploatacji - podlegają bezpłatnej naprawie, wymianie lub ponownej dostawie wedle wyboru klienta, o
ile przyczyna wady istniała już w momencie przejścia ryzyka.
Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy ulegają przedawnieniu po upływie 12 miesięcy od
momentu przekazania rzeczy. Przepis ten nie ma zastosowania, jeśli ustawa, np. zgodnie z §§ 438 ust 1
pkt. 2, 479 ust. 1 i 634a ust. 1 pkt. 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny) przewiduje dłuższe okresy oraz w
przypadkach narażenia życia, ciała lub zdrowia w wyniku umyślnego lub wynikającego z rażącego
niedbalstwa naruszenia obowiązku przez e-r-s i podstępnego zatajenia wady. Przepisy ustawowe
dotyczące zawieszenia biegu przedawnienia, wstrzymania i wznowienia biegu terminów pozostają
nienaruszone.
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia dostawcy o wadach fizycznych
rzeczy, § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy).
W przypadku stwierdzenia wad, płatności klienta mogą zostać wstrzymane w rozsądnym zakresie w
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stosunku do zaistniałych wad fizycznych rzeczy. Klient ma prawo do wstrzymania zapłaty tylko wtedy,
gdy zgłoszono wady, których istnienie jest niepodważalne. Jeśli zgłoszenie wad było nieuzasadnione, e-rs ma prawo żądać od klienta zwrotu poniesionych kosztów.
Przedtem klient winien zapewnić sposobność realizacji dodatkowego świadczenia w rozsądnym terminie.
Jeśli w rozumieniu § 440 zdanie 2 BGB dodatkowe świadczenie nie powiedzie się, to klient ma prawo
odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie.
Roszczenia z tytułu wad nie mają zastosowania w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej
jakości, nieznacznego pogorszenia użyteczności, naturalnego zużycia lub uszkodzeń powstałych po
przeniesieniu ryzyka na skutek nieprawidłowego lub niedbałego traktowania, nadmiernego obciążenia,
nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, wadliwych prac budowlanych, nieodpowiedniego
podłoża budowlanego lub powstałych na skutek szczególnych wpływów zewnętrznych, które nie są
przewidziane w umowie, a także w przypadku niepowtarzalnych błędów oprogramowania. Jeśli klient lub
osoby trzecie przeprowadzą niewłaściwe modyfikacje lub prace naprawcze, nie przysługują z ich tytułu
żadne roszczenia z tytułu wad i ich skutków.
Roszczenia klienta z tytułu wydatków poniesionych w celu wykonania dodatkowego świadczenia, w
szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, są wykluczone, jeśli wydatki te
wzrosną, z powodu późniejszego przeniesienia przedmiotu dostawy w inne miejsce niż siedziba klienta,
chyba że przeniesienie to jest zgodne z jego przeznaczeniem.
Roszczenia regresowe klienta wobec e-r-s zgodnie z § 478 BGB (roszczenie regresowe przedsiębiorcy)
występują tylko, jeśli klient nie dokonał ze swoim odbiorcą żadnych uzgodnień, które wykraczałyby poza
ustawowe roszczenia z tytułu wad.
W pozostałych przypadkach w zakresie roszczeń odszkodowawczych zastosowanie ma sekcja VII.
(Pozostałe roszczenia odszkodowawcze). Dalsze roszczenia klienta wobec e-r-s i jego przedstawicieli z
tytułu wady fizycznej lub roszczenia inne niż uregulowane w niniejszej sekcji są wykluczone.

VII. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze
Roszczenia odszkodowawcze i zwrot wydatków poniesionych przez klienta (zwane dalej „roszczeniami
odszkodowawczymi"), niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności z tytułu naruszenia
obowiązków umownych i czynów niedozwolonych, są wykluczone. Odpowiedzialność za usługi
montażowe uregulowana w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostawy i Sprzedaży pozostaje przy tym
nienaruszona.
Nie dotyczy to przypadków obowiązkowej odpowiedzialności, np. zgodnie z niemiecką ustawą o
odpowiedzialności za produkt, przypadków umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, z tytułu
narażenia życia, ciała lub zdrowia, lub z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Roszczenie
odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych) jest
jednak ograniczone do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, chyba że doszło do umyślnego lub
rażącego niedbalstwa lub narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia. Nie oznacza to odwrócenia
ciężaru dowodu na niekorzyść klienta.
Jeśli zgodnie z sekcją VII przysługują klientowi roszczenia odszkodowawcze, ulegają one przedawnieniu
wraz z upływem terminu przedawnienia obowiązującego dla roszczeń z tytułu wad fizycznych rzeczy
zgodnie z sekcją VI. W przypadku roszczeń odszkodowawczych na podstawie ustawy o odpowiedzialności
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za produkt zastosowanie mają ustawowe przepisy o przedawnieniu.

VIII. Zastrzeżenie własności
Do czasu uregulowania wszelkich należności, przysługujących e-r-s od klienta obecnie lub w przyszłości,
dostarczony towar (towar zastrzeżony) pozostaje własnością e-r-s. W przypadku niezgodnego z umową
postępowania klienta, np. zwłoki w płatności, po bezskutecznym upływie kolejnego wyznaczonego
terminu płatności, e-r-s ma prawo do odebrania towaru zastrzeżonego. Odebranie towaru zastrzeżonego
nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Odstąpienie od umowy zgłaszane jest oddzielnie. e-r-s
ma wówczas prawo do spieniężenia towaru zastrzeżonego. Dochód ze spieniężenia służy wówczas do
kompensacji kwot należnych od klienta, przy czym e-r-s jest uprawniona do rozliczenia i potrącenia z
dochodu rozsądnej kwoty z tytułu dodatkowych nakładów związanych ze spieniężeniem.
Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem zastrzeżonym i stosownego
ubezpieczenia go na własny koszt od ognia, wody i kradzieży zgodnie z ceną zakupu. Ewentualnie
konieczne prace konserwacyjne i przeglądowe klient przeprowadzi na własny koszt i w odpowiednim
czasie.
Klient ma prawo do zgodnej z przepisami sprzedaży i/lub wykorzystania towaru zastrzeżonego w
transakcjach handlowych, o ile nie zalega z zapłatą. Oddawanie towaru zastrzeżonego w zastaw lub
przekazywanie w ramach zabezpieczenia jest niedozwolone. Klient odstępuje już teraz na rzecz e-r-s w
pełnym zakresie wszystkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innej podstawy prawnej w
odniesieniu do towarów zastrzeżonych jako zabezpieczenie. e-r-s niniejszym przyjmuje odstąpione
roszczenia. W sposób odwołalny upoważnia ona klienta do ściągnięcia we własnym imieniu na jej
rachunek odstąpionych należności. Upoważnienie do ściągania należności może zostać odwołane w
każdej chwili, jeśli klient nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych.
Obróbka lub przekształcenie towaru zastrzeżonego przez klienta odbywa się w każdym przypadku na
rzecz e-r-s. Jeśli towar zastrzeżony zostanie przetworzony z innymi przedmiotami nienależącymi do e-r-s,
e-r-s nabywa prawo do współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego (kwota
końcowa faktury) do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.
Do nowego przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia zastosowanie mają te same postanowienia,
co wobec towaru zastrzeżonego. W przypadku nierozłącznego zmieszania towaru zastrzeżonego z innymi
przedmiotami nienależącymi do e-r-s, nabywa ona prawa współwłasności do nowego przedmiotu w
stosunku wartości towaru zastrzeżonego (kwota końcowa faktury) do innych zmieszanych przedmiotów
w momencie zmieszania. Jeśli w wyniku zmieszania przedmiot klienta należy uznać za przedmiot główny,
to klient i e-r-s zgadzają się co do tego, że klient przekaże e-r-s proporcjonalną współwłasność tego
przedmiotu; e-r-s niniejszym akceptuje to przekazanie. Klient przechowuje dla nas powstałą własność lub
współwłasność przedmiotu.
W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego, w szczególności w przypadku zajęcia
mienia, klient wskaże zastrzeżenie własności e-r-s i niezwłocznie poinformuje e-r-s, aby mogła
wyegzekwować swoje prawa własności. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić e-r-s kosztów
sądowych lub pozasądowych powstałych w tym kontekście, klient zobowiązany jest do poniesienia tych
kosztów.
e-r-s zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących jej zabezpieczeń w zakresie, w jakim możliwa
Ogólne Warunki Dostawy i sprzedaży e-r-s GmbH - Stan na 02/2020

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży
elling Refractory Solutions GmbH (e-r-s GmbH)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wartość zabezpieczeń przekracza wysokość zabezpieczanych należności o ponad 10%, przy czym wybór
zabezpieczeń do zwolnienia pozostaje w jej gestii.

IX. Usługi montażowe
1. Usługi budowlane z zakresu zabudowy ogniotrwałej to usługi budowlane o szczególnym charakterze.
Są to usługi częściowe, których realizacja całościowa jest warunkiem koniecznym dla działania całej
instalacji.
2. Dostępne metody konstrukcyjne w zabudowie ogniotrwałej są tylko w niewielkim stopniu objęte
normami DIN. Wykładzina instalacji jest elementem zużywalnym, zależnym od eksploatacji instalacji.
3. Oferty i usługi kontraktowe są realizowane zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi i bazują
na informacjach przekazanych przez klienta, w szczególności w odniesieniu do następujących punktów:
a. Inżynieria procesowa
b. Temperatura pracy
c. Medium
d. Szczególne obciążenia szczytowe w okresie eksploatacji
e. Procedury uruchamiania i zatrzymywania
4. Instalacje wykonywane są przez wykwalifikowanych monterów w oparciu o oferty techniczne e-r-s.
5. Prace dodatkowe i koszty montażu obliczane są zgodnie z dokumentami wykonawczymi. Zmiany
zlecone przez klienta, wymagające dodatkowej pracy, będą rozliczane oddzielnie.
5.1 Koszty obejmują:
a. Wynagrodzenie monterów w normalnych godzinach pracy
b. Koszty podróży monterów
c. Przypadające diety i noclegi
5.2 W przypadku prac montażowych za cenę ryczałtową obowiązują następujące warunki, które klient
zobowiązany jest zapewnić:
a. Teren budowy jest swobodnie dostępny, bez przeszkód powodowanych pracami innych
wykonawców.
Jeśli monterzy zmuszeni są do transportu materiałów na terenie budowy z powodu
utrudnionych warunków, to poświęcony temu czas rozliczany jest według stawek
godzinowych.
b. Energia elektryczna oraz woda o jakości wody pitnej muszą być dostępne i dostarczane
nieodpłatnie.
c. Zastosowanie dodatkowych rusztowań lub pojazdów do podnoszenia wymaga szczególnych
uzgodnień.
5.3 Koszty nie obejmują:
a. Kosztów późniejszych zmian, zarówno materiałowych, jak i wynikających z dodatkowego
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nakładu czasu
b. Dodatkowych prac nieujętych w pierwotnej ofercie.
5.4 W przypadku opóźnień/przerw w realizacji projektu niezawinionych przez e-r-s, e-r-s zastrzega sobie
prawo do przerwania pracy i wznowienia jej w ciągu co najwyżej 10 dni.
Dotyczy to zarówno opóźnień w rozpoczęciu, jak i przerw w realizacji projektu.

X. Gwarancja/odpowiedzialność za usługi montażowe
Zgodnie z § 13 pkt. 4 VOB/2 (ogólne warunki umów o wykonanie usług budowlanych) termin
przedawnienia roszczeń z tytułu wad dla części instalacji spalania mających kontakt z ogniem i izolujących
spaliny wynosi jeden rok. Okres ten rozpoczyna się w chwili odbioru.
Jeśli odbiór w pełni zrealizowanej usługi opóźnia się z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy, bieg
okresu przedawnienia rozpoczyna się wraz z pierwszym rozgrzaniem, nie później jednak niż dwa miesiące
od daty wezwania do odbioru.
e-r-s jako zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania zgodnie z § 13 pkt. 7 ust. 3 zdanie 1
VOB/B tylko w ramach świadczonej przez siebie usługi budowlanej. Za wykraczające poza ten zakres
szkody odpowiada tylko wtedy, gdy wada została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego
niedbalstwa.
Normalne zużycie i takie zmiany zewnętrzne, które są nieistotne dla eksploatacji instalacji, jak również
szkody wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z instalacją przez klienta lub osoby trzecie w trakcie
suszenia, uruchamiania, przestoju lub w trakcie eksploatacji instalacji nie są przedmiotem roszczeń z
tytułu wad.
W przypadku roszczeń z tytułu wad, klient zobowiązany jest udowodnić, że przestrzegane były warunki
eksploatacji, opisane w umowie.

XI. Niewykonanie zobowiązań
1.
Jeśli klient nie wykona, wykona nieterminowo lub niewłaściwie swoje zobowiązania, e-r-s
zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich zleceń i umów ze skutkiem natychmiastowym poprzez
pisemne powiadomienie klienta. e-r-s jest do tego uprawniona, jeśli:

a. sytuacja finansowa klienta pogorszy się na tyle trwale w wyniku jego niewypłacalności, że
zagrożone będą roszczenia o wynagrodzenie e-r-s ze stosunku umownego,

b. klient nie wypełni swoich zobowiązań, wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków
Dostawy i Sprzedaży i nie zrealizuje ich mimo kolejnego żądania wraz z wyznaczeniem nowego
terminu przez e-r-s.
c. klient nie dokona płatności na podstawie faktury zgodnie z obowiązującymi warunkami
płatności lub nastąpi zmiana bezpośredniej lub pośredniej własności klienta, jeżeli w ramach
niniejszej umowy taka zmiana będzie szkodliwa dla interesów e-r-s. Anulowanie zleceń lub
umów zgodnie z niniejszym paragrafem obowiązuje dodatkowo i nie oznacza wyłączenia lub
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zmniejszenia innych praw, przysługujących e-r-s zgodnie z prawem.

XII. Siła wyższa
Siłę wyższą definiuje się jako takie okoliczności i zdarzenia, którym nie można zapobiec mimo troskliwego
i starannego zarządzania przedsiębiorstwem. Działanie dowolnej siły wyższej, nieprzewidywalne
zakłócenia w pracy, komunikacji lub wysyłce, szkody spowodowane pożarem, powodzie,
nieprzewidywalne strajki, problemy energetyczne, niedobory surowców, epidemie, dekrety urzędowe,
konfiskaty, aresztowania lub inne przeszkody, o ile nie są zawinione przez e-r-s, a które ograniczają,
opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają produkcję, wysyłkę, odbiór lub eksploatację, zwalniają trwale i
stosownie do skali zakłócenia z obowiązku dostawy lub odbioru.

XIII. Oświadczenie gwarancyjne
Porady udzielane przez lub w imieniu e-r-s przez jej pracowników w zakresie jakości, składu, obsługi i
właściwości towarów lub świadczonych usług uznaje się za gwarancję tylko wtedy, gdy zostały one
uzgodnione na piśmie.
XIIII. Prawo właściwe/sąd właściwy
1.
Stosunki prawne pomiędzy stronami w odniesieniu do wszystkich umów opartych na niniejszych
Ogólnych Warunkach Dostawy i Sprzedaży podlegają prawu niemieckiemu.

2.

Dla wszystkich sporów wynikających z umów pomiędzy stronami, także w odniesieniu do
skuteczności tych umów lub niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy i Sprzedaży, sądem
właściwym jest sąd właściwy dla miasta Klötze.
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