
 

Talis Polska Sp. z o.o. KRS 0000140485 - Sąd Rejonowy Deutche Bank Polska S.A. Talis-Polska Sp. Z o.o.  
ul. Plebiscytowa 3 w Katowicach Nr: 92 1880 0009 0000 0031 0006 5008 
41-600 Świętochłowice Kapitał zakładowy 161 520, 00 PLN  
Tel.: (+48 32) 770 5 000 NIP: 522-000-59-30 
Fax: (+48 32) 770 4 773 Regon: P-010169636 
e-mail: office@talis.com.pl  
Web: www.talis-polska.com 

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TALIS Polska Sp. z o.o. 
 
 
 
Postanowienia Ogólne 
Dostawa wszelkich produktów przez TALIS Polska Sp. z o.o. (w dalszej części zwanego 
Sprzedawcą" lub „TALIS”) do podmiotu (w dalszej części zwanego "Kupującym”) nastąpi zgodnie z 
poniższymi warunkami, chyba, że Strony postanowią inaczej na piśmie. 
 
Cena i warunki dostawy 
1. Zawarte w cenniku ceny nie uwzględniają podatku VAT. 
2. Jeżeli ceny podane są w EUR, zostają one przeliczone na złotówki, według kursu sprzedaży walut 

w NBP, z dnia wystawienia faktury. 
3. Podane ceny są ustalone jako Ex Works (loco magazyn sprzedawcy), nie zawierają kosztów 

transportu ani opakowań. 
4. Przy jednorazowej dostawie powyżej równowartości 5.000,00 EUR towar dostarczany jest pod 

wskazany przez Nabywcę adres w kraju, na koszt dostawcy. Poniżej tej kwoty towar jest do 
odbioru w magazynie w Świętochłowicach, lub wysyłany pod wskazany adres poprzez firmę 
spedycyjną, na koszt odbiorcy. Zasada nie dotyczy dostawy rur. * 

5. Dostarczane przez nas towary pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia przez 
Nabywcę zapłaty za ten towar. 

6. Nabywca ma obowiązek starannego przeprowadzenia odbioru ilościowego i jakościowego. 
Wszelkie ewentualne braki winny być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego, 
sporządzonego najpóźniej w dniu odbioru towarów i podpisanego przez osobę upoważnioną do 
obioru oraz Przewoźnika i/lub przedstawiciela Sprzedawcy. W przypadku braków ilościowych, 
protokół winien wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a 
dokumentem WZ i/lub listem przewozowym. Podpisane dokumenty WZ lub listy przewozowe 
bez dodatkowych adnotacji, stanowią dowód wydania Produktów bez braków ilościowych i 
uszkodzeń. 

7. Pozostałe warunki dostawy, np. terminy dostaw, są ustalane indywidualnie z Nabywcą. 
 
Warunki płatności 
1. O ile zapis oferty nie stanowi inaczej - w przypadku pierwszego zamówienia Sprzedawca wymaga 

przedpłaty przelewem bankowym lub innego zabezpieczenia, np. gwarancją bankową. 
2. Przy kolejnych dostawach, warunki i termin płatności są każdorazowo podawany w ofercie lub 

negocjowane odrębnie i przyjmowane przez Nabywcę przez złożenie zamówienia. 
3. W przypadku stwierdzenia utraty zdolności kredytowej odbiorcy lub nieterminowego płacenia 

zaległych faktur, może nastąpić wstrzymanie dostaw, z wyłączeniem wszelkiej 
odpowiedzialności Sprzedawcy z tym związanej. 
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4. Sprzedaż z płatnością odroczoną możliwa tylko do wysokości uzyskanego przez Państwa firmę 
limitu kredytowego w COFACE. 

 
Warunki gwarancji 
1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane towary na okres 12 miesięcy, licząc od daty 

dokonania zakupu oraz rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Udzielona 
gwarancja dotyczy braku wad materiałowych oraz zgodności towaru z warunkami technicznymi.  

2. Gwarancję na towary udziela się pod warunkiem właściwego ich składowania oraz 
zamontowania i eksploatacji zgodnej z zasadami sztuki instalacyjno-budowlanej, jak i instrukcji 
montażu. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku wadliwego 
transportu, magazynowania i nieprofesjonalnego montażu lub użytkowania, niezgodnego z 
przeznaczeniem. 

4. Dłuższy okres gwarancji udzielony może być na podstawie indywidualnych negocjacji z Nabywcą.  
5. Jeżeli Nabywca wbudował produkt z możliwymi do stwierdzenia wadami, Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności związanej z odkryciem, rozbiórką ułożonych powierzchni i ewentualną 
naprawą lub wymianą innych elementów z tym związanych. 

6. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Nabywcy jest 
ograniczona do rzeczywistej straty, nie więcej jednak, niż do wysokości wartości zamówienia. 

7. Firma może świadczyć również serwis pogwarancyjny, na zasadach ustalonych indywidualnie z 
Nabywcą i za dodatkową opłatą. 

 
Postanowienia końcowe 
1. Dopuszcza się ustalenie indywidualnych warunków sprzedaży i dostawy na bazie negocjacji z 

Nabywcą. 
2. Niniejsze O.W.S. podlegają publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy lub w katalogach. 


