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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

ATEST sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  

§ 1 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do  wszystkich umów 

sprzedaży, zawieranych pomiędzy Atest sp. z o.o. a Kupującym. 

2. OWS stanowią integralną część oferty składanej przez Atest sp. z o.o., a akceptacja 

oferty oznacza akceptację OWS. Zawarcie umowy, na warunkach innych niż określone 

w OWS wymaga wyraźnego uzgodnienia pomiędzy stronami. W takim przypadku, 

w razie sprzeczności pomiędzy zapisami OWS a zawartej umowy, decyduje treść 

umowy. 

3. Akceptacja oferty Atest sp. z o.o. wyłącza zastosowanie warunków handlowych 

stosowanych przez Kupującego (np. ogólne warunki zakupu, regulaminy), nawet jeżeli 

nie zostały one wyraźnie zanegowane przez Atest. W szczególności Atest sp. z o.o. 

zastrzega, iż przyjęcie zamówienia Kupującego do realizacji, nie oznacza milczącej 

akceptacji warunków handlowych stosowanych przez Kupującego.    

§ 2 

1. Materiały reklamowe, cenniki, informacje zamieszczone na stronie internetowej 

Atest sp. z o.o., nie stanowią oferty Atest sp. z o.o. w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Zawarcie umowy wymaga wyraźnej akceptacji oferty Atest sp. z o.o. przez 

Kupującego. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest podać:  

a. Swoją pełną nazwę, 

b. Numer NIP,  

c. Dokładną nazwę zamawianego towaru,  

d. Ilość zamawianego towaru,  

e. Adres dostawy lub miejsce odbioru towaru,  

f. Numer i datę oferty Atest sp. z o.o. 

3. Zamówienia składać należy: 

a. Pisemnie na adres: Atest sp. z o.o., ul. Malików 146b, 25-639 Kielce , 

b. Drogą elektroniczną na adres e- mail  atest@atest.pl,  

c. Faksem nr 41 366 15 06, 

wedle wyboru Kupującego. 

4. Atest sp. z o.o. potwierdzi odbiór zamówienia w terminie 24 godzin od jego 

otrzymania. W przeciągu 5 dni od otrzymania zamówienia Atest sp. z o.o. 

poinformuje Kupującego o planowanym terminie realizacji zamówienia.  

5. W przypadku złożenia zamówienia bez uprzedniego otrzymania oferty, Atest sp. z o.o. 

niezwłocznie prześle Klientowi ofertę zawierającą cenę i termin realizacji.  
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6. Anulowanie przyjętego do realizacji zamówienia jest możliwe tylko w ustaleniu 

z Atest sp. z o.o., która zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego 

już poniesionymi, rzeczywistymi kosztami realizacji anulowanego zamówienia.  

 

§ 3 

1. Towar może zostać, wedle wyboru Kupującego: 

a. Postawiony do odbioru w Siedzibie Atest sp. z o.o. – w takim przypadku ryzyko 

utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania 

towaru.  

b. Przesłany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany 

w zamówieniu. Termin wysyłki zostanie wskazany zgodnie z § 2 ust. 4 OWS –

w takim przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego 

w momencie odbioru przesyłki. 

c. Dostarczony transportem własnym Atest sp. z o.o.  

2. Jeżeli towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, jego stan należy 

sprawdzić przy odbiorze przesyłki. Przyjęcie uszkodzonego towaru bez zastrzeżeń 

może doprowadzić do oddalenia późniejszej reklamacji (np. w razie stwierdzenia 

uszkodzeń mechanicznych, które nie podlegają gwarancji).  

3. W razie opóźnienia lub braku możliwości wykonania dostawy spowodowanej 

działaniem Kupującego, Atest sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia 

Kupującego poniesionymi kosztami dodatkowego przechowania i transportu towaru. 

 

§ 4 

1. Atest sp. z o.o. wystawi fakturę VAT za zakupiony towar, po otrzymaniu 

potwierdzenia że towar został dostarczony pod adres wskazany w zamówieniu.  

2. Kupujący dokonuje płatności przelewem, w terminie wskazanym na fakturze 

na rachunek bankowy Atest sp. z o.o. wskazany na fakturze.  

3. Jeżeli w wyniku wpłaty na inny należący do Atest sp. z o.o. rachunek bankowy 

(np. rachunek prowadzony w innej walucie), pełna cena sprzedaży nie zostanie 

osiągnięta (np. z powodu przeliczenia kursu albo prowizji bankowych), Kupujący 

jest zobowiązany dopłacić brakującą część ceny sprzedaży.  

4. W razie opóźnienia w płatności, Atest sp. z o.o. może naliczyć odsetki za opóźnienie 

w transakcjach handlowych.  

5. Za dzień płatności strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Atest sp. z o.o.  

6. Atest sp. z o.o. zastrzega sobie własność sprzedawanego towaru do momentu 

uregulowania przez Kupującego pełnej ceny sprzedaży.    
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§ 5 

1. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej. Link do treści karty 

gwarancyjnej zawarty będzie w ofercie.  Karta gwarancyjna zawiera także informacje 

o procedurze reklamacyjnej.  

2. Strony wyłączają rękojmię w stosunkach pomiędzy Atest sp. z o.o., a Kupującym nie 

będącym konsumentem. 

3. Odpowiedzialność Atest sp. z o.o. ograniczona jest do szkody rzeczywistej, 

z wyłączeniem szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści i do kwoty nie przekraczającej 

ceny zakupu towaru.  

4. W razie otrzymania gwarancji na zakupiony towar zarówno od Atest sp. z o.o. jak również 

producenta towaru, zaleca się przed złożeniem reklamacji kontakt z Atest sp. z o.o. celem 

uzgodnienia najlepszego sposobu realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Kupującego. 

§ 6 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle zawartej umowy sprzedaży, strony postanawiają 

oddać pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Kielcach.  

2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży 

okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność 

i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują 

się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron 

w sposób skuteczny. 


