OGÓLNE WARUNKI UMÓW
stosowane przez
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SCANBET sp. z o.o.
z siedzibą w Chociwlu

I. Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Niniejsze ogólne warunki umów (OWU) stosowane są we wszelkich
umowach zawieranych z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym
„SCANBET” spółka z o. o. (dalej przywoływaną jako SCANBET lub
Sprzedawca) z siedzibą w Chociwlu, ul. Fabryczna 1, 72-130 Chociwel, akta
rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod
numerem KRS nr 0000148193, NIP 955-12-64-828, kapitał zakładowy
200.880 zł.
Niniejsze OWU mogą zostać zmienione przez SCANBET. Przez zmianę
rozumie się zarówno wprowadzenie zmian do już istniejących OWU, jak
również uchylenie ich i wprowadzenie nowych OWU. Zmiany obowiązują
Kupującego od dnia doręczenia ich Kupującemu lub od dnia opublikowania
ich na stronie internetowej SCANBET – www.scanbet.com.pl (w zależności
co nastąpiło wcześniej). Zmienione OWU mają zastosowanie do zamówień
złożonych przez Kupującego po dacie doręczenia mu zmienionych OWU lub
od dnia opublikowania ich na stronie internetowej SCANBET (w zależności
co nastąpiło wcześniej).
OWU mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami zakupu u
Kupującego.
Składając zamówienie lub przyjmując ofertę SCANBET, Kupujący w pełni
akceptuje OWU, chyba że Strony postanowią inaczej w formie pisemnej lub
za pośrednictwem poczty e-mail – pod rygorem nieważności.
Jeżeli Kupujący otrzymał OWU przy jednym zamówieniu, uważa się, że
akceptuje je również do wszystkich następnych umów i zamówień, aż do
czasu doręczenia mu przez Sprzedawcę nowych OWU.
Inne oferty, wzorce, dokumenty, katalogi techniczne oraz materiały
reklamowe SCANBET nie mają charakteru wiążącego. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo zmiany zawartych w tych dokumentach informacji, a w
szczególności parametrów technicznych.

II. Zawarcie umowy
7.
8.

Do zawarcia umowy dochodzi, gdy Kupujący złoży zamówienie, a SCANBET
zamówienie potwierdzi.
W wypadku, gdy Kupujący otrzymał od SCANBET ofertę zawarcia umowy,
przyjmuje się, że oferta jest ważna przez 7 dni, o ile w ofercie nie wskazano
inaczej.

III. Ceny i płatności
9.
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Wszystkie ceny są cenami netto, które zostaną powiększone o podatek od
towarów i usług stosownie do obowiązujących przepisów.
Jeżeli odbiorca spóźniać się będzie z płatnościami, SCANBET naliczać będzie
odsetki umowne za opóźnienie w wysokości 1,5 stopy odsetek ustawowych.
Dopuszczalne jest dochodzenie uzupełniającego odszkodowania, o ile
szkoda spowodowana opóźnieniami w płatnościach przewyższa należne
odsetki.
Niezależnie od odsetek Kupujący zwróci SCANBET w pełnym wymiarze
udokumentowane koszty windykacji wierzytelności (np. koszty obsługi
prawnej w tym zakresie).
Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu płatności dokonywanej przez
Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy.
SCANBET może odmówić wyprodukowania lub wydania towarów, jeżeli
Kupujący pozostaje w opóźnieniu z płatnościami lub opóźnić dostawę do
momentu uiszczenia wszystkich należności, nie ponosząc przy tym
odpowiedzialności za opóźnienie i inne koszty poniesione z tego tytułu przez
Kupującego.
W każdym przypadku, w razie powzięcia przez SCANBET wiarygodnej
informacji o istotnym pogorszeniu sytuacji finansowej Kupującego lub
zagrożeniu Kupującego niewypłacalnością, SCANBET może uzależnić
dostawę od dokonania przez Kupującego przedpłaty, zaliczki lub złożenia
innego zabezpieczenia.
Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku
do SCANBET z wierzytelnościami SCANBET w stosunku do Kupującego z
tytułu umów sprzedaży.
Złożenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności i
cenę za sprzedawany towar.
Własność towaru przechodzi na Kupującego dopiero po zapłacie całej ceny.

IV. Dokumentacja techniczna i produkcja
18. Jeżeli po zbudowaniu formy dojdzie z powodów niezależnych od SCANBET
do wstrzymania betonowania, naliczać się będzie postojowe w wysokości
10% wartości wstrzymanego elementu dziennie za każdą formę. Kupujący
zostanie poinformowany o takiej sytuacji.
19. Jeżeli po wyprodukowaniu prefabrykatu zostanie stwierdzony błąd powstały
z przyczyn, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność (np. błąd w
dokumentacji technicznej), to wówczas Kupujący pokryje wartość
prefabrykatu plus koszt jego utylizacji, ustalony ryczałtowo na 22% jego
wartości, chyba że Kupujący sam przejmie na siebie utylizację tego
prefabrykatu lub wykorzysta go w inny sposób.
20. SCANBET nie bierze odpowiedzialności za przydatność, poprawność i
kompletność dostarczonej mu dokumentacji technicznej ani za skutki
wykonania produktów lub prac według błędnej dokumentacji.
21. SCANBET nie ma obowiązku powiadamiania Kupującego o poszczególnych
fazach produkcji.

V. Reklamacje i jakość towarów
22. SCANBET udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości produktów. Gwarancja
rozpoczyna się wraz z wyprodukowaniem zamówionego towaru. Jest to
jedyny reżim odpowiedzialności za wady fizyczne. Wyłącza się w
szczególności stosowanie rękojmi za wady fizyczne.
23. SCANBET zapewnia, że sprzedawane przez niego towary są zgodne z
normami ujętymi w rozdziale VIII poniżej.
24. Wady nieistotne, tj. takie, które nie powodują, że towar nie może być
zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowią podstawy do odmowy
odbioru towaru.
25. Z tytułu gwarancji SCANBET:
a.
Usunie wadę – jeśli wada nadaje się do usunięcia i usunięcie jej
jest technologicznie oraz ekonomicznie uzasadnione.
b. Obniży cenę wadliwego produktu proporcjonalnie do stopnia
jego wadliwości – gdy produkt nadaje się do umówionego użytku
a wada nie nadaje się do usunięcia lub jej usunięcie nie jest
technologicznie lub ekonomicznie uzasadnione.
c.
Wymieni wadliwy produkt na nowy – gdy nie nadaje się on do
umówionego użytku a usunięcie wady nie jest możliwe albo nie
jest technologicznie lub ekonomicznie uzasadnione.
26. Realizacja uprawnień wskazanych w pkt 25 powyżej nastąpi w terminie 30
dni od dnia wpływu reklamacji do SCANBET, chyba że jest to technologicznie
niemożliwe – wówczas realizacja w/w uprawnień nastąpi w najszybszym
możliwym terminie. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest udostępnienie
wyrobu w stanie takim, w jakim ujawniła się wada, wraz ze szczegółowym
opisem problemu technicznego, dokumentami wyrobu i dokumentem
zakupu.
27. SCANBET przysługuje prawo do usunięcia lub zlecenia usunięcia
ewentualnych usterek. Niezapewnienie SCANBET realnej możliwości
usunięcia usterek przez Kupującego, powoduje, iż nie możne on obciążać
SCANBET żadnymi kosztami związanymi z usterkami. Kupujący wspierać
będzie bezpłatnie SCANBET przy załatwianiu formalności związanych z
usuwaniem usterek; dotyczy to w szczególności kontaktów z inwestorem,
lokatorami lub użytkownikami obiektów budowlanych.
28. Za wszelkie szkody i koszty wynikłe lub związane z wadliwością produktu
SCANBET odpowiada do wysokości ceny wadliwych produktów, z
zastrzeżeniem pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy umyślnej
SCANBET.
29. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie sytuacje, gdy
wada towaru powstała i została zgłoszona w okresie ważności gwarancji
oraz gdy wada powstała z winy SCANBET, z przyczyny tkwiącej w sprzedanej
rzeczy.
30. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów powstałe po ich
połączeniu z innymi rzeczami.
31. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za odcień towarów oraz inne
właściwości fizyczne elementów betonowych dostarczonych podczas
kolejnej dostawy, które ze względu na zastosowane składniki oraz upływ
czasu mogą nie być identyczne z odcieniem lub z właściwościami wcześniej
dostarczonych towarów. Gwarancją nie jest objęta powłoka malarska
produktu.
32. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a.
Zastosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
b. Braku nadzoru osoby uprawnionej podczas montażu produktu;
c.
Uszkodzenia mechanicznego produktu;
d. Samowolnego dokonywania napraw, przeróbek lub zmian
konstrukcyjnych produktu;
e. Niewłaściwego przechowywania lub transportu produktu;
f.
Gdy zaistniały inne przyczyny skutkujące wystąpieniem wad,
niezależne od SCANBET, w szczególności jeśli przyczyny te
doprowadziły do trwałych zmian jakościowych produktu.
33. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia produktu
powstałe na skutek zdarzeń losowych: pożaru, powodzi, wyładowań
elektrycznych, wojny, zamieszek, wypadków, itp.

34. Kupujący zobowiązany jest zbadać towary niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne pozostające w związku z ilością, jak
również widocznymi wadami towarów winny być zgłoszone przez
Kupującego w momencie odbioru towaru poprzez odpowiedni zapis na
dokumencie WZ. Należy opisać stan otrzymanego towaru wraz ze
wskazaniem charakteru, miejsc uszkodzeń, ilości braków, a stan ten musi
zostać potwierdzony przez kierowcę podczas dostawy.
35. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wad lub uszkodzeń ukrytych, których
stwierdzenie nie jest możliwe w momencie odbioru, powinno nastąpić w
terminie 3 dni od daty wykrycia uszkodzenia lub wady lub najszybszej daty,
w której przy zachowaniu należytej staranności wada lub uszkodzenie winny
były zostać wykryte, lecz nie później niż w ciągu miesiąca od daty dostawy
wadliwego produktu. Kupujący zgłasza reklamacje pisemnie listem
poleconym lub pocztą elektroniczną na adres serwis@scanbet.com.pl.
36. Niedotrzymanie przez Kupującego terminów zgłoszenia reklamacyjnego
powoduje, że Kupujący traci uprawnienia z gwarancji.
37. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia analizy oraz
oględzin pełnej ilości reklamowanego towaru.
38. SCANBET ma prawo wstrzymać się z rozpatrzeniem reklamacji do czasu
uregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności, w tym
wymagalnych należności za reklamowane towary.
39. W przypadku braku zwrotu reklamowanych towarów do SCANBET na
Kupującego przechodzi odpowiedzialność za utylizację tych towarów.
40. Wszystkie działania reklamacyjne i odpowiedzialność SCANBET związana z
dostarczonym towarem ograniczają się wyłącznie do terenu
Rzeczypospolitej Polskiej.
41. W przypadku niezasadnej reklamacji lub bezzasadnego wezwania serwisu
SCANBET koszty poniesione przez SCANBET w związku z rozpatrzeniem
takiej reklamacji lub w związku z bezzasadnym wezwaniem serwisu
SCANBET ponosi Kupujący.
42. SCANBET oferuje odpłatne wykonywanie napraw w przypadkach nie
objętych gwarancją oraz po upływie okresu gwarancyjnego.

VI. Ograniczona odpowiedzialność Sprzedawcy
43. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
zastosowaniem sprzedawanych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
44. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek
nieprawidłowego montażu lub użytkowania towaru.
45. SCANBET nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieprawidłowym magazynowaniem towaru, oraz za skutki używania
nieodpowiednich materiałów instalacyjno-montażowych, które mogą wejść
w reakcję chemiczną z elementami towaru SCANBET.
46. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane przez
działania osób trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania
atmosferyczne.
47. Poza roszczeniami i uprawnieniami wyraźnie wskazanymi w OWU lub
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, Kupującemu nie
przysługują względem SCANBET jakiekolwiek dalej idące roszczenia
wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego, ani roszczenia oparte na innych
podstawach prawnych.
48. Górną granicą odpowiedzialności SCANBET za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania jest cena za towary, które zostały zamówione.
SCANBET nie odpowiada za utracone korzyści. Powyższe ograniczenia
odpowiedzialności wskazane w niniejszym rozdziale VI nie ograniczają
pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej SCANBET za szkody wyrządzone
Kupującemu z winy umyślnej SCANBET.

VII. Odbiór towaru
49. Jeśli Kupujący po zawarciu umowy przesunie termin odbioru towaru,
wówczas SCANBET ma prawo, ale nie obowiązek, zaakceptować nowy
termin odbioru. Dla oświadczeń obu Stron wystarczająca jest forma faksowa
lub e-mailowa. SCANBET ma prawo uzależnić zgodę na zmianę terminu
odbioru towaru od pokrycia przez Kupującego kosztów ich magazynowania
w dodatkowym okresie wynikającym ze zmiany terminu odbioru towarów.
50. Terminy realizacji dostawy mogą ulec wydłużeniu jeśli wynika to z
następujących okoliczności:
a.
nieprzestrzegania przez Kupującego niniejszych OWU,
b. opóźnienia w przekazywaniu przez Kupującego informacji
potrzebnych do wykonania zamówienia przez SCANBET,
c.
opóźnienia ze strony dostawców SCANBET, na które SCANBET
nie miał wpływu lub jego wpływ był ograniczony,
d. uszkodzenia towaru podczas transportu lub przeładunku,
e. opóźnienia spowodowanego jakimkolwiek nieprzewidywalnym
zdarzeniem, w tym siłą wyższą.
51. W razie opóźnienia w dostawie spowodowanego którymkolwiek z
przypadków określonych powyżej, Kupującemu nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy, odmowy przyjęcia towaru lub też wystąpienia na tej
podstawie z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko SCANBET.

52. Wszelkie koszty i ryzyka, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru,
przechodzą na nabywcę z chwilą postawienia towaru do jego dyspozycji w
siedzibie Kupującego lub innym uzgodnionym miejscu.
53. Rozładunek i ryzyko oraz koszty z nim związane ciążą na Kupującym.
54. Jeżeli odbiór towaru nie nastąpi w uzgodnionym terminie, po upływie 7 dni,
bez wyznaczania dodatkowego terminu, SCANBET będzie uprawniony do:
a.
domagania się wykonania umowy i zapłaty ceny, tak jakby towar
był odebrany, oraz naliczania zryczałtowanych kosztów
magazynowania (przechowania) w wysokości 5% wartości
towaru za każdy rozpoczęty tydzień albo;
b. odstąpienia od umowy w części dotyczącej nieodebranego
towaru mocą oświadczenia złożonego w terminie kolejnych 14
dni i domagania się zapłaty kary umownej w wysokości 20 %
ceny nieodebranego towaru netto.
55. Ewentualne odstąpienie od umowy nie pozbawia SCANBET prawa do
żądania zapłaty zryczałtowanych kosztów magazynowania towaru.
Magazynowanie towaru odbywa się na ryzyko Kupującego.
56. Jeżeli dojazd do miejsca dostawy jest ograniczony lub utrudniony, Kupujący
jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie SCANBET i do
udostępnienia SCANBET odpowiedniego zezwolenia, które umożliwi
SCANBET bezkolizyjny dojazd do miejsca dostawy, bez naruszania przepisów
o ruchu drogowym. W przypadku gdy transport zamówionego towaru
oczekuje na rozładunek lub jego ukończenie dłużej niż 3 godziny, za każdą
kolejną rozpoczętą godzinę oczekiwania Kupujący zapłaci karę umowną w
wysokości 500 zł.
57. Stojaki i uchwyty transportowe są własnością SCANBET. Kupujący powinien
umożliwić SCANBET odebranie stojaków i uchwytów transportowych w
ciągu najpóźniej 30 dni od dnia ich dostawy.
58. Kupujący zobowiązuje się do dbania o stan techniczny stojaków i uchwytów
transportowych i odpowiada za uszkodzenia powstałe z jego winy.
59. Stojaki i uchwyty transportowe są odbierane przez SCANBET na własny
koszt w uzgodnionym terminie z siedziby lub zakładu produkcyjnego
Kupującego bądź innego uzgodnionego pomiędzy Stronami miejsca.
Kupujący jest zobowiązany do bezpłatnego załadunku stojaków i uchwytów
transportowych na samochód SCANBET.
60. Jeżeli kupujący nie zwróci w umówionym terminie stojaków lub uchwytów
transportowych, bądź uniemożliwi ich odbiór przez SCANBET, wówczas
SCANBET obciąży Kupującego kwotą równą kosztom zakupu stojaków lub
uchwytów transportowych, nie mniejszą niż 2000 zł netto za stojak i 100 zł
netto za uchwyt.

VIII. Ogólne warunki techniczne
61. Ściany.
A. Tolerancje długości, wysokości, grubości, i wymiarów przekątnych
Wymiary
0-0,5m

0,5-3,0m

>3,0-6,0m

>6,0-10,0m

>10,0m

± 8 mm

± 14mm

± 16mm

± 18mm

± 20mm

B. Tolerancje dotyczące umiejscowienia otworów
w pionie
w poziomie
± 10 mm
± 10 mm
C. Tolerancje dotyczące płaskości powierzchni
Odległość punktów pomiarowych
Klasa
0,2m
3,0m
A
2 mm
5 mm
B
4 mm
10 mm
A - powierzchnia od szalunku, B- pozostałe powierzchnie
D. Tolerancje usytuowania elementów wbudowanych
Rodzaj
Odchylenie
Odchylenie
Odchylenie od
od osi
na długości
powierzchni
Akcesoria
+ 5 mm
± 10 mm
± 20 mm
liniowe
- 8 mm
Marki, okucia
+ 5 mm
± 10 mm
± 10 mm
- 8 mm
62. Prętowe elementy konstrukcyjne.
A. Tolerancja długości
Długość L

± (10+L/1000)≤40

B. Tolerancja wymiarów poprzecznych
L ≤ 150 mm
+10mm, -5mm
L = 400 mm
+15 mm, -15mm
L ≥ 2500 mm
+30 mm, -30mm
Wartości pośrednie otrzymujemy przez interpolację

C. Odchyłka kątowa „δ” przekrojów końcowych
±δ
h/100 ≥ 5 mm

D. Płaskość powierzchni

D. Boczne wygięcie „ε” każdej z powierzchni głównych
±ε
L / 700

E. Skośność

E. Skośność „θ” centralnej płaszczyzny pionowej
±θ

66. Powierzchnie – postanowienia ogólne.

F. Wypukłość „ν” w płaszczyźnie poziomej
±ν

L / 700

H. Tolerancje dotyczące umiejscowienia otworów
w pionie
w poziomie
± 10 mm
± 10 mm
63. Schody.

+10mm, -5mm
+15 mm, -15mm

B. Tolerancje dotyczące płaskości powierzchni
L = długość liniału
Δd = d1 – d2
Δd ≤ (2 + L/500)
C. Tolerancje dotyczące umiejscowienia otworów
w pionie
w poziomie
± 10 mm
± 10 mm
D. Tolerancje usytuowania elementów wbudowanych
Rodzaj
Odchylenie
Odchylenie
Odchylenie od
od osi
na długości
powierzchni
Akcesoria
+ 5 mm
± 10 mm
± 20 mm
liniowe
- 8 mm
Marki, okucia
+ 5 mm
± 10 mm
± 10 mm
- 8 mm
64. Stropy.
A. Tolerancje wymiarowe
Długość
Szerokość
± 20 mm
+5 mm, -10 mm

Grubość
+10 mm, -5mm

B. Prostoliniowość krawędzi
± (5+L/1000)
C. Usytuowanie otworów i wycięć
± 30mm
D. Tolerancje usytuowania elementów wbudowanych
Rodzaj
Odchylenie
Odchylenie
Odchylenie od
od osi
na długości
powierzchni
Akcesoria
+ 5 mm
± 10 mm
± 20 mm
linowe
- 8 mm
Marki, okucia
+ 5 mm
± 10 mm
± 10 mm
- 8 mm
65. Balkony.
A. Tolerancje wymiarowe
Długość
± 12 mm

Szerokość
± 12 mm

± 12 mm

L / 700

G. Tolerancje usytuowania elementów wbudowanych
Rodzaj
Odchylenie
Odchylenie
Odchylenie od
od osi
na długości
powierzchni
Akcesoria
+ 5 mm
± 10 mm
± 20 mm
liniowe
- 8 mm
Marki, okucia
+ 5 mm
± 10 mm
± 10 mm
- 8 mm

A. Tolerancja wymiarów
L ≤ 150 mm
L ≥ 400 mm

± 8 mm

Grubość
+10 mm, -5mm

B. Prostoliniowość krawędzi
± (5+L/1000)
C. Tolerancje dotyczące umiejscowienia otworów
Akcesoria
Otwory, wybrania
± 10 mm
± 20 mm

66.1. Dopuszczalna ilość porów powierzchniowych o średnicy „d” w granicach
2mm < d < 15mm to ok. 2250mm2 na powierzchnię 500mm x 500mm.
66.2. Zaczyn cementowy o drobnym kruszywie wychodzący ze styków elementów
szalunkowych dopuszczalny do ok. 10mm szerokości i ok. 5mm głębokości.
66.3. Przesunięcie styków elementów dopuszczone do ok. 5mm.
66.4. Wysokość pozostających gratów dopuszczalna do ok. 5mm.
66.5. Odcisk ramy elementu szalunkowego dopuszczalny. Dopuszczalne rysy
normowe do 0,3mm.
66.6. Powierzchnia bez tłustych plam, nie łuszcząca się. Dopuszczalne różnice w
kolorze wynikające z właściwości surowców.
66.7. Dopuszcza się szpachlowanie i przecierki mające na celu podniesienie
estetyki elementów, usuniecie większych porów i raków oraz naprawę
drobnych uszkodzeń. Generalnie przyjmuje się, że elementy
prefabrykowane wymagają przygotowania pod malowanie przez
Zamawiającego.
66.8. W wypadku elementów z betonu architektonicznego wzór faktury oraz
barwę ustala się indywidualnie na podstawie wykonanego wzornika.
66.9. Jednolitość barwy ocenia się z odległości umożliwiającej objęcie wzrokiem
całego budynku

IX. Postanowienia dodatkowe i końcowe
67. Wykonane przez SCANBET cenniki, rysunki, makiety i szkice wraz z wynikami
ewentualnie przeprowadzonych badań technicznych pozostają własnością
SCANBET i nie mogą być udostępnione osobom trzecim bez zgody SCANBET.
68. Jeśli za zgodą SCANBET dojdzie do anulowania lub zmiany zamówienia przez
Kupującego w trakcie procesu produkcji, towary na obecnym w danej chwili
etapie produkcji, zostaną przekazane do dyspozycji Kupującego, który
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz SCANBET za ten towar w wysokości
wskazanej w wystawionej przez SCANBET fakturze. Wysokość ta będzie
wynikać z ceny zamówionych towarów pomniejszonej o oszczędności
SCANBET powstałe na skutek braku konieczności zakończenia procesu
produkcji danych towarów.
69. Uzgodnienie kar umownych lub zryczałtowanych kosztów nie pozbawia
SCANBET możliwości dochodzenia uzupełniającego odszkodowania
(roszczenia), jeśli szkoda (wydatek itd.) jest wyższa od kary lub
zryczałtowanych kosztów.
70. Spory wynikłe lub związane z zawarciem, realizacją lub zakończeniem
niniejszej umowy rozstrzygać będzie wybrany przez powoda sąd
powszechny w Poznaniu lub Szczecinie. Zawarcie, realizacja oraz
rozwiązanie niniejszej umowy oraz wszelkie spory z nią związane podlegać
będą prawu polskiemu – z wyłączeniem zapisów ewentualnych umów i
konwencji międzynarodowych, w tym Konwencji Narodów Zjednoczonych z
11 kwietnia 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
71. Wszelka korespondencja pomiędzy SCANBET a Kupującym związana z
zawarciem lub wykonaniem zamówień składanych przez Kupującego będzie
dokonywana w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej – pod rygorem nieważności. Strony zobowiązane są do
informowania się nawzajem o zmianie adresu. W przeciwnym przypadku
korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uważa się za doręczoną w
terminie 14 dni od daty pierwszego awizo.
72. Niniejsze OWU nie mają zastosowania do konsumentów i nie ograniczają
jakichkolwiek praw przysługujących konsumentom.
73. Niniejsze OWU w w/w treści obowiązują od dnia 01 stycznia 2018 r.

