
1. Definicje

Sprzedający/NEXWELL – Nexwell
Kupujący – Strona składająca Zamówienie.
Zamówienie – Wykaz Towarów zamawianych przez 

Kupującego przesłany do NEXWELL drogą listow-
ną, lub elektroniczną, telefoniczną.

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – Oświadczenie 
NEXWELL o przyjęciu Zamówienia lub faktura 
pro forma.

Umowa – Umowa Sprzedaży Towarów zawarta 
pomiędzy NEXWELL a Kupującym na zasadach 
określonych w niniejszych Warunkach.

Warunki – Niniejsze Warunki Sprzedaży NEXWELL.
Towary – Sprzęt lub usługi objęte Zamówieniem.

...............................................................................................................
2. UWagi ogóLNE

a) NEXWELL zastrzega sobie prawo zmian Warunków. 
Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wyłączenia w zakresie 
postanowień niniejszych Warunków będą wiążące 
dla stron pod warunkiem ich wprowadzenia lub 
zaakceptowania przez NEXWELL na piśmie. Zawarcie 
Umowy następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia 
przez NEXWELL . Oświadczenie NEXWELL o przyjęciu 
Zamówienia wyrażane jest w formie pisemnej tj. 
listem, lub w drodze elektronicznej (Potwierdzenie 
Przyjęcia Zamówienia lub faktura pro forma). Do za-
warcia Umowy może dojść również w drodze bezwa-
runkowego potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia 
oferty złożonej przez NEXWELL. Dla ustalenia zakresu 
świadczeń NEXWELL miarodajna jest treść Potwier-
dzenia Przyjęcia Zamówienia, faktury pro-forma lub 
treść oferty NEXWELL. W chwili zawarcia umowy, 
Kupujący akceptuje ,, Ogólne Warunki Umowy Gwa-
rancyjnej”. 

b) NEXWELL publikuje OWSN na stronie internetowej 
www.nexwell.eu, udostępniając tym samym Warunki 
Kupującemu przed zawarciem Umowy. Kupujący ma 
możliwość skopiowania OWS ze strony internetowej 
Sprzedającego, ich przechowywania oraz odtwarza-
nia. 

............................................................................................................... 
3. ZaSady SPrZEdaży 
 
a) Towary są dostarczane przez NEXWELL na wskaza-
ny przez Kupującego adres za naliczeniem dodat-
kowej opłaty transportowej. Kupujący zobowiązuje 
się zgłosić przewoźnikowi oraz NEXWELL wszelkie 
uszkodzenia opakowania zbiorczego/urządzenia/szkła 
przed potwierdzeniem odbioru dostawy (protokół 
spisany przy kurierze). Kupujący zobowiązuje się 
do ilościowego i jakościowego (za wyjątkiem wad 
ukrytych) odbioru towaru w ciągu 3 dni roboczych 
od daty otrzymania przesyłki. Złożenie reklamacji nie 
uprawnia do wstrzymania zapłaty za Towar lub jego 

część.
b) Ryzyko związane z Towarami (w szczególności 
ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru) 
przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy lub kiedy 
zostaną one przekazane przewoźnikowi Kupującego.
 
c) Prawo własności Towarów przechodzi na Kupujące-
go z chwilą zapłaty na rzecz NEXWELL ceny sprzedaży 
Towarów oraz wszelkich dodatkowych opłat przewi-
dzianych Umową, w całości. Do tej chwili NEXWELL 
przysługiwać będzie wyłączne i nieograniczone prawo 
do rozporządzania Towarami. Tak długo jak prawo 
własności Towarów przysługuje NEXWELL Kupujący 
nie będzie uprawniony do zastawiania lub ustanawia-
nia innych obciążeń w stosunku do Towarów.
 
d) Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesy-
łanie drogą elektroniczna na wskazany przez siebie 
adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów 
rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury 
proforma, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT 
korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza 
zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawia-
nia i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur 
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania 
oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub 
organowi kontroli skarbowej. 

............................................................................................................... 
4. CENy 
 
NEXWELL zastrzega sobie prawo do zmian cen 
Towarów, które wynikają z konieczności odzwiercie-
dlenia zmian kursów wymiany walut, cen robocizny, 
materiałów, podatków, ubezpieczenia, kosztów trans-
portu lub innych kosztów niezależnych od NEXWELL, 
w okresie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia 
lecz przed datą przesłania Kupującemu Potwierdzenia 
Przyjęcia Zamówienia. Nowe warunki cenowe zosta-
ną określone w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia 
lub fakturze pro forma i staną się wiążące dla Kupują-
cego z chwilą dostarczenia Kupującemu Potwierdze-
nia Przyjęcia Zamówienia lub faktury pro forma. 

............................................................................................................... 
5. WyCofaNiE ZamóWiENia / roZWiąZaNiE 
UmoWy 
 
a) W przypadku wykonania przez Sprzedającego 
umowy jedynie w części, Kupujący może odstąpić od 
umowy jedynie co do jej niewykonanej części. 
 
b) Sprzedający może odstąpić od umowy w przypad-
ku braku zapłaty przez Kupującego całości lub części 
ceny za towar.
 
c) Konsument, który zawarł umowę na odległość 

ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania 
przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni liczonym od 
dnia wydania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy 
na odległość nie dotyczy produktów wykonywanych 
na indywidualne zamówienie (w tym produktów za-
wierających indywidualny grawerunek zdefiniowany 
przez klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie do Sprzedającego oświadczenia przed 
jego upływem. Prawo to dotyczy jedynie sprzedaży 
konsumenckiej.
 
d) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wy-
łącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni komplet-
ny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone 
oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, świadczą-
cym o innym wykorzystaniu produktu niż tylko do 
celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystania 
z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar 
należy odesłać na własny koszt na adres siedziby 
Sprzedającego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć 
pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz 
numer konta do zwrotu zapłaty.
 
e) W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania towaru 
Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli 
towar spełnia wymagania wymienione w pkt. 4 ni-
niejszego paragrafu, zostanie wystawiona faktura 
korygująca. Po otrzymaniu podpisanej faktury korygu-
jącej Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane 
konto Kupującego w terminie do 30 dni. 

............................................................................................................... 
6. doSTaWa 
 
a) Okres realizacji dostawy uzależniony jest od daty 
wystawienia Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub 
faktury pro forma oraz spełnienia przez Kupującego 
wszystkich warunków, w tym technicznych oraz han-
dlowych, uzgodnionych przy przyjęciu Zamówienia.
 
b) Daty dostawy określone są przez NEXWELL 
w sposób przybliżony, zgodnie z najlepszą wiedzą 
i oszacowaniem Sprzedającego i nie mają charakteru 
wiążącego. Niestosowanie się przez NEXWELL do tak 
wskazanych dat dostaw nie rodzi odpowiedzialności 
NEXWELL. NEXWELL poinformuje Kupującego o zmia-
nie terminu dostawy oraz o przyczynie opóźnienia.
 
c) NEXWELL nie będzie odpowiedzialny za opóźnienia 
powstałe bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn 
niezależnych od NEXWELL lub jej dostawców, w szcze-
gólności z powodu zrządzeń siły wyższej, działań lub 
zaniechań Kupującego lub strony trzeciej, przeszkód 
w transporcie, niedoborów siły roboczej lub mate-
riałów, wadliwych lub niekompletnych dostaw mate-
riałów zamówionych u dostawcy, przerw w dostawie 
energii elektrycznej lub innych utrudnień 
w produkcji we własnej fabryce lub u dostawcy 

O G Ó L N E  WA R U N K I  S P R Z E D A Ż Y  N E X W E L L 
( O W S N )

Niniejsze Warunki Sprzedaży NEXWELL mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów pomiędzy NEXWELL a Kupującym, 
o ile nie postanowiono inaczej. Jakiekolwiek zastrzeżenia wniesione przez Kupującego na piśmie lub zgłoszone w inny sposób nie będę 
wiążące, o ile nie zostaną zaakceptowane przez NEXWELL na piśmie. Przyjmuje się, że Kupujący składając Zamówienie na zakup Towarów 

NEXWELL akceptuje postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Nexwell
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NEXWELL.
 
d) Kupujący zobowiązany jest dostarczyć NEXWELL 
informacje dotyczące miejsca dostawy.
 
e) W razie zaistnienia sytuacji odbioru osobistego 
przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną 
do odbioru uznaje się, że Towary zostały Kupującemu 
wydane i Kupujący przyjął na siebie ryzyko przypad-
kowej utraty lub uszkodzenia Towarów. 

............................................................................................................... 
7. PłaTNość 
 
a) Wszelkie płatności będą dokonywane przez 
Kupującego na rzecz NEXWELL zgodnie z Potwier-
dzeniem Przyjęcia Zamówienia lub fakturą pro forma 
w złotych polskich, EURO, USD przelewem bankowym 
na konto bankowe NEXWELL w wysokości określonej 
w fakturze, bez żadnych kosztów dla NEXWELL, opłat 
za pobraniem lub jakichkolwiek innych odliczeń, 
i w zgodności z warunkami płatności określonymi 
w Zamówieniu.
 
b) W razie opóźnienia Kupującego w dokonaniu 
płatności z tytułu Umowy na rzecz NEXWELL, za każdy 
dzień opóźnienia zostaną naliczone odsetki w wyso-
kości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych, 
od kwoty należnej do zapłaty. W razie opóźnienia 
płatności NEXWELL jest ponadto uprawniona do 
wstrzymania i anulowania pozostałych dostaw Towa-
rów do Kupującego.
 
c) Przez dokonanie zapłaty rozumie się zaksięgowanie 
należności z tytułu Umowy na rachunku bankowym 
NEXWELL.
 
d) Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania po-
trąceń lub wstrzymywania płatności kwot należnych 
do zapłaty NEXWELL bez jej zgody. 

............................................................................................................... 
8. CESja 
 
a) Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków 
wynikających z transakcji bez uprzedniej zgody NE-
XWELL wyrażonej w formie pisemnej, której to zgody 
nie można bezpodstawnie odmówić.
 
b) NEXWELL może dokonać cesji całości lub części 
praw i obowiązków wynikających z Umowy na 
dowolny podmiot zależny, podmiot stowarzyszony 
i podmiot będący jej następcą prawnym. 

c) NEXWELL ma wówczas obowiązek zawiadomienia 
Kupującego na piśmie o takiej cesji.
 
d) NEXWELL może również przekazać wykonanie 
dowolnego zobowiązania wynikającego z transakcji 
podmiotowi zależnemu, podmiotowi stowarzyszone-
mu, podmiotowi będącemu jej następcą prawnym 
lub innemu podmiotowi powiązanemu ze NEXWELL. 
Niezależnie od powyższego, NEXWELL zastrzega sobie 
prawo sprzedaży, cesji bądź innego rozporządzenia 
wierzytelnościami z tytułu sprzedaży Towaru do 
Kupującego w Polsce. 

...............................................................................................................
9. ZamiENNość 
 
Jeśli, z uwagi na warunki, jakiekolwiek Towary wy-
mienione w Zamówieniu będą niedostępne, zostaną 
dostarczone zamienniki uważane przez NEXWELL za 

odpowiednie, a w przypadku braku odpowiednich za-
mienników, po wysłaniu Kupującemu zawiadomienia 
(niezależnie czy nastąpiło to przed lub po akceptacji 
Zamówienia), zobowiązania NEXWELL w kwestii tych 
zamienników zostaną zawieszone do czasu gdy nie-
dostępne Towary lub odpowiednie zamienniki będę 
mogły być dostarczone z uwzględnieniem odpowied-
niej zmiany cen. 

...............................................................................................................
10. rySUNKi i TEKSTy 
 
Wszelkie informacje handlowe i/lub techniczne, 
dane, specyfikacje, rysunki, teksty i inne dokumenty 
dostarczone przez NEXWELL Kupującemu z związku 
z Umową pozostaną wyłączną własnością NEXWELL, 
a Umowa w żadnych okolicznościach nie będzie 
interpretowana jako przeniesienie obecnych lub przy-
szłych praw własności intelektualnej lub podobnych 
praw przez NEXWELL na Kupującego. Klient zobowią-
zuje się traktować wyżej wymienione informacje jako 
poufne do wyłącznego korzystania przez Kupującego 
jedynie w związku z realizacją Umowy. 

...............................................................................................................
11. ZmiaNy 
 
a) W miarę posiadanych możliwości technicznych NE-
XWELL może na wniosek Kupującego dokonać zmiany 
zamówionego Towaru. Ewentualne dodatkowe koszty 
takiej zmiany będzie ponosił Kupujący. Ponadto, 
w przypadku gdy przedmiotowa zmiana powodo-
wać będzie wydłużenie okresu projektowania lub 
produkcji zamówionego Towaru, termin jego dostawy 
ulegnie stosownemu przesunięciu.
 
b) NEXWELL zastrzega sobie prawo do dokonywania 
zmian w swoich towarach bez zawiadomienia, w tym 
towarów już zamówionych, przy założeniu, że nie zo-
staną zmienione żadne z uzgodnionych z Kupującym 
szczegóły techniczne mające wpływ na funkcjonal-
ność Towaru. 

...............................................................................................................
12. gWaraNCja 
 
Warunki gwarancji dostępne są w dokumencie ,, 
Ogólne Warunki Umowy Gwarancyjnej” opublikowa-
ne na stronie www.nexwell.eu. 

...............................................................................................................
13. LiCENCjE 
 
Kupujący będzie odpowiadał za uzyskanie i utrzy-
manie w mocy wszelkich zatwierdzonych licencji 
importowych oraz dostarczenie wszelkich informacji 
niezbędnych do uzyskania wymaganych licencji 
eksportowych. Jednak, w przypadku gdy NEXWELL 
nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań lub ich 
części na mocy Umowy, na skutek nieudzielenia ze-
zwolenia na eksport, licencji lub akceptacji przez Rząd 
Stanów Zjednoczonych Ameryki lub inny odpowiedni 
organ lub władze, wówczas NEXWELL nie będzie 
traktowana tak, jakby nie wywiązała się ze swoich zo-
bowiązań, a Umowa będzie uważana za nieważną od 
początku bez zobowiązań dla którejkolwiek ze stron. 

...............................................................................................................
14. Siła WyżSZa 
 
NEXWELL nie ponosi odpowiedzialności za niewy-
konanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące 
bezpośrednim następstwem okoliczności, które 

stanowią przejaw działania siły wyższej. Siłę wyższą 
stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne 
od woli stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy 
w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, 
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły 
wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe np. 
pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany itd.; 
b) akty władzy państwowej np. stany wojenne, stany 
wyjątkowe, embarga, blokady; c) działania wojenne, 
akty sabotażu, d) strajki, lokauty, e) zamieszki, f) 
działania władz ustawodawczych lub wykonawczych, 
g) nieprzewidywalna poważna szkoda dotycząca 
urządzeń lub wyposażenia NEXWELL, która istotnie 
wpływa na zdolności produkcyjne NEXWELL, h) złe 
warunki atmosferyczne oraz i) zakłócenia telekomu-
nikacyjne itp. 

...............................................................................................................
15. PoSTaNoWiENia dodaTKoWE 
 
a) NEXWELL współpracuje z projektantami/tech-
nologami/instalatorami opracowującymi szczegó-
łowe wymagania techniczne i nie udziela im praw 
wyłączności. Ich zadaniem jest promocja i sprzedaż 
i montaż produktów NEXWELL, w tym również reko-
mendowanie szczegółowych rozwiązań dostosowa-
nych do potrzeb konkretnego klienta. Projektanci/
Technolodzy/Instalatorzy opracowujący szczegółowe 
wymagania techniczne mają pełną niezależność w 
zakresie doboru optymalnego sprzętu dla potrzeb 
danego przetargu, projektu czy umowy.
 
b) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nie-
zgodne z oczekiwaniami efekty pracy dostarczonych 
towarów w połączeniu z innymi podzespołami,urzą-
dzeniami, czujnikami chyba, że Sprzedający zagwa-
rantował to w sposób szczególny w formie pisemnej.
 
c)Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za montaż, 
instalację i obsługę zakupionego Towaru.
 
d) NEXWELL nie ponosi odpowiedzialności za błędną 
lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych 
technicznych zawartych w katalogach, prospektach 
oraz innych materiałach dotyczących Towarów. 
Propozycje, porady i wskazania, inne niż zawarte 
w katalogach, prospektach i materiałach NEXWELL, 
będą wykorzystywane przez Kupującego na jego 
własną odpowiedzialność.
 
e) Odpowiedzialność NEXWELL z tytułu rękojmi jest 
wyłączona za wyjątkiem sprzedaży 
z udziałem konsumentów.
 
f) Ogólne warunki zawierania umów Kupującego, 
odmienne od niniejszych Warunków, nie są dla 
NEXWELL wiążące chyba, że NEXWELL jednoznacznie 
w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich obowiązywa-
nie.
 
g) W razie, gdy którekolwiek z postanowień Warun-
ków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, 
nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych 
postanowień Warunków, a takie nieważne postano-
wienia zostaną zastąpione postanowieniami, które 
w najbliższy sposób odpowiadają temu samemu 
zamiarowi.
 
h) Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją 
umowy zawartej na podstawie niniejszych OWSN roz-
strzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Sprzedającego.


