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Ogólne Warunki Sprzeda"y 

Termo!Organika!Sp.!z!o.o.!z!siedzib#!w!Krakowie 

Definicje: 

Kupuj#cy kontrahent!TO!nabywaj"cy!Towar!od!TO 

OWS  Ogólne!Warunki!Sprzeda&y 

Strony  "cznie!TO!i!Kupuj"cy 

TO Termo!Organika!Sp.!z!o.o.!z!siedzib"!w!Krakowie,!ul.!Boles awa!Prusa 33, 30-117!Kraków,!wpisana!
do! rejestru! przedsi'biorców! Krajowego! Rejestru! S"dowego! przez! S"d! Rejonowy! dla! Krakowa! � 

#ródmie$cia! w! Krakowie,! XI! Wydzia ! Gospodarczy! KRS! pod! numerem! 45149,! NIP! 6792571223,!
REGON 357033260  

Towar towar znajduj"cy!si'!w!ofercie handlowej TO i b'd"cy!przedmiotem!Umowy 

Umowa umowa!sprzeda&y!Towaru!zawarta!pomi'dzy!TO!a!Kupuj"cym,!wraz!z za "cznikami!stanowi"cymi!
jej!integraln"!cz'$(,!w!tym!OWS 

Zamówienie zamówienie! z o&one! przez! Kupuj"cego! z! zachowaniem! wymogów! okre$lonych! w! Umowie,  

w tym zawartych w OWS 

 

§1  Postanowienia!ogólne 

1. OWS! reguluj"! ogólne! zasady! wspó pracy! i! zawierania! Umów! pomi'dzy! TO! a Kupuj"cym,! w! tym! prawa,!
obowi"zki!oraz!zakres!odpowiedzialno$ci!Stron.! 

2. Niniejsze!OWS!maj"!zastosowanie!do!wszystkich!Umów!zawieranych przez TO i stanowi"!ich!integraln"!cz'$(,!
chyba! &e! TO! i! Kupuj"cy! postanowi"! odmiennie! w Umowie! lub! odr'bnym! porozumieniu,! zawartym! w! formie!
pisemnej!pod!rygorem!niewa&no$ci.! 

3. Poprzez!z o&enie!Zamówienia!Kupuj"cy!o$wiadcza,!&e!zna!i!akceptuje!niniejsze OWS. 

, nieb d cy konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
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4. W! razie! niewa&no$ci! lub! bezskuteczno$ci! któregokolwiek! z! postanowie%! OWS,! pozosta e! postanowienia! OWS!
pozostaj"! w! mocy! i! b'd"! wykonywane! w! zakresie! dozwolonym! przez! obowi"zuj"ce! przepisy! prawa.! 
W! takim! przypadku! Strony! do "cz"! wszelkich! stara%,! aby! zast"pi(! takie! niewa&ne! lub! bezskuteczne!
postanowienie! regulacj",! która! w zakresie! dozwolonym! przez! obowi"zuj"ce! przepisy! prawa! pozwoli! na!
zrealizowanie zamierzonego celu. 

5. W!przypadku,!gdy!którekolwiek!z!postanowie%!OWS!oka&e!si'!sprzeczne!z!dokumentami!innymi!ni&!Umowa!lub!
odr'bne! porozumienie,! o! którym! mowa! w! ust'pie! 2,! w! tym! przyk adowo! z! ogólnymi! warunkami! umów!
obowi"zuj"cymi!u!Kupuj"cego,!wówczas!pierwsze%stwo!maj"!niniejsze!OWS. 

6. Niniejsze! OWS! maj"! zastosowanie! jedynie! w! stosunkach! pomi'dzy! przedsi'biorcami w rozumieniu  

art. 431 kodeksu cywilnego. 

 

§2  Zamówienie!i!zawarcie!Umowy 

1. Zawarcie! Umowy! nast'puje! ka&dorazowo! poprzez! z o&enie! Zamówienia! przez! Kupuj"cego! oraz! potwierdzenie!
przyj'cia!Zamówienia!do!realizacji!przez!TO.!Powy&sze!nie!wyklucza!zawarcia!przez!Strony!odr'bnego!kontraktu!
sporz"dzonego! w! formie! pisemnej! pod! rygorem! niewa&no$ci,! zawieraj"cego! postanowienia! stanowi"ce!
rozwini'cie!b"d)!modyfikacj'!postanowie%!zawartych!w!niniejszych!OWS. 

2. Zamówienia!s"!sk adane!przez!Kupuj"cego!b"d)!w!formie!pisemnej!w!drodze!dor'czenia!orygina u!Zamówienia!
TO,!b"d)!w!formie!wiadomo$ci!e-mail!wys anej!za!po$rednictwem!poczty!elektronicznej,!b"d)!w!drodze!wys ania!
faksu.! Zamówienie! powinno! by(! ka&dorazowo! podpisane! przez! osob'! uprawnion"! do! z o&enia! Zamówienia! w 

imieniu!i!na!rzecz!Kupuj"cego,!a!je&eli!Zamówienie!nie!jest!sk adane!w!formie!pisemnej,!winno!zosta(!wys ane!z!
autoryzowanego adresu e-mail lub autoryzowanego numeru faksu.  

3. Kupuj"cy!zobowi"zany!jest!dor'czy(!TO!najpó)niej!przed!z o&eniem!przez!Kupuj"cego pierwszego!Zamówienia!
dokument! zawieraj"cy! enumeratywne! wskazanie! osób! wy "cznie! uprawnionych! do! sk adania! Zamówie%! ze!
strony! Kupuj"cego! oraz! zawieraj"cy! wskazanie! autoryzowanego! adresu! *adresów+! e-mail i/lub autoryzowany 

numer! *numery+! faksu,! z! których! Zamówienia! mog"! by(! skutecznie! wysy ane.! Dokument,! o! którym! mowa! w!
zdaniu!poprzedzaj"cym,!winien!by(!sporz"dzony!w!formie!pisemnej!i!podpisany!przez!osob'!*osoby+!uprawnion"!
do! reprezentacji! Kupuj"cego.! Kupuj"cy! obowi"zany! jest! na! bie&"co! zg asza(! TO! zmiany w zakresie danych 

osób,! adresów! e-mailowych! oraz! numerów! faksu,! pod! rygorem! odmowy! przyj'cia! przez! TO! z o&onego!
Zamówienia. 

4. Przyj'cie!Zamówienia!przez!TO!nast'puje!b"d)!w!formie!pisemnej,!b"d)!w!drodze!wys ania!wiadomo$ci!e-mail, 

b"d)!w!drodze!wys ania!faksu na autoryzowany adres e-mail!lub!numer!faksu!wskazany!w!dokumencie,!o!którym!
mowa! w! ust'pie! 3! powy&ej,! a! tak&e! telefonicznie,! przy! czym! wybór! formy! potwierdzenia! nale&y! do! TO.!
Zamówienie!nie!b'dzie!wi"&"ce!dla!TO,!je&eli!nie!zostanie!przyj'te!przez!TO!w!sposób!wskazany!powy&ej.!Brak!
odpowiedzi! ze! strony! TO! na! Zamówienie! z o&one! przez! Kupuj"cego! w &adnym! razie! nie! jest! rozumiany! jako!
przyj'cie! Zamówienia.! Umow'! uwa&a! si'! za zawart"! w! chwili! potwierdzenia! przez! TO! Zamówienia! zgodnie! z!
warunkami i postanowieniami!okre$lonymi!w!potwierdzeniu!Zamówienia.! 
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5. Zamówienie!dla!swej!skuteczno$ci!powinno!zawiera(: 

a) dane!Kupuj"cego,!w!tym!wskazanie!firmy!i!siedziby!Kupuj"cego, 

b) dok adny!adres!miejsca!roz adunku!*nazwa!ulicy,!numer!budynku,!kod!pocztowy!oraz!miejscowo$(+, 

c) zezwolenie! na! wjazd! *wyjazd+! do! *z+! miejsca! roz adunku,! je&eli! takowe! jest! wymagane! dla! wskazanego! 
w! Zamówieniu! miejsca! roz adunku,! w! szczególno$ci! je&eli! w! miejscu! roz adunku! obowi"zuj"! zakazy! 
lub! ograniczenia! ruchu! pojazdów! lub! miejsce! to! stanowi! stref'! specjaln",! w! której! obowi"zuj"! 
ograniczenia w ruchu, 

d) oznaczenie! nazwy! gatunkowej! *typu+! zamawianego! towaru! wed ug! aktualnej! oferty! produktowej!
obowi"zuj"cej!w!TO, 

e) ilo$(!poszczególnych!typów!Towarów, 

f) sugerowan"!dat'!sprzeda&y, 

g) imi'! i! nazwisko! oraz! seri' i! numer! dowodu! osobistego! osoby! upowa&nionej! do! odbioru! Towaru,  

je&eli!miejscem!roz adunku!jest!inne!miejsce!ni&!siedziba!Kupuj"cego,!z!zastrze&eniem!§!4!ust'p!5!OWS. 

6. Je&eli! dla! wykonania! zgodnego! z! obowi"zuj"cymi! przepisami! prawa! lub! przepisami! wewn'trznymi dojazdu do 

miejsca!roz adunku!lub!wyjazdu!z!tego!miejsca!konieczne!jest!okazanie!jakiegokolwiek!dokumentu!*prywatnego!
b"d)! urz'dowego+,! Kupuj"cy! obowi"zany! jest! dor'czy(! TO! orygina ! tego! dokumentu! najpó)niej! przed!
rozpocz'ciem! dojazdu! do! miejsca! roz adunku! *lub! wyjazdu! z! tego! miejsca+.! Je&eli! Kupuj"cy! nie! przeka&e! TO!
zezwolenia na wjazd (wyjazd), kierowca jest uprawniony do przerwania transportu i powrotu wraz z Towarem do 

miejsca! wysy ki! Towaru.! Kupuj"cy! obowi"zany! jest! naprawi(! TO! wszelkie! szkody! powsta e! wskutek!
niedor'czenia!TO!wymaganego!zezwolenia,!o!którym!mowa!w!zdaniu!poprzedzaj"cym,!w!tym!koszty!poniesione!
w zwi"zku!z!realizacj"!transportu. 

7. Wskazana! przez! Kupuj"cego! data! realizacji! Zamówienia! jest! wi"&"ca! dla! stron,! je&eli! zostanie! potwierdzona 

przez!TO!w!potwierdzeniu!przyj'cia!Zamówienia,!o!którym!mowa!w!ust'pie!4!powy&ej.! 

8. Minimalna! ilo$(! Towaru,! jaka! jest! wymagana! dla! celów! skutecznego! z o&enia! Zamówienia! przez! Kupuj"cego!
oraz! dla! jego! przyj'cia! i! realizacji! przez! TO! musi! uwzgl'dnia(! minimum! logistyczne! obowi"zuj"ce! w! TO,! 
chyba!&e!TO!postanowi!inaczej. 

9. Kupuj"cy!mo&e!anulowa(!w!ca o$ci!z o&one!Zamówienie!pomimo!jego!potwierdzenia!przez!TO,!a&!do!momentu!
rozpocz'cia! przez! TO! dostawy! zamówionego! Towaru,! z! tym! jednak&e! zastrze&eniem,! &e! TO! mo&e w takim 

przypadku! obci"&y(! Kupuj"cego! kosztami! zwi"zanymi! z! przygotowaniem! Zamówienia,! w! tym! kosztami!
za adunku.! Przez! rozpocz'cie! dostawy! zamówionego! Towaru! rozumie! si'! opuszczenie! przez! za adowany!
samochód!wykonuj"cy!transport! terenu!zak adu!produkcyjnego!TO.!Ka&da!inna!zmiana!z o&onego!Zamówienia!
mo&e! by(! dokonana! przez! Kupuj"cego! nie! pó)niej! ni&! w! ci"gu! czterech! godzin! od! momentu! skutecznego!
z o&enia!Zamówienia.!W!uzasadnionych!przypadkach!TO!mo&e!wyrazi(!zgod'!na!dokonanie!zmiany!Zamówienia!
w terminie pó)niejszym!ni&!okre$lony!w!zdaniu!poprzedzaj"cym. 

10. TO!nie!ponosi!odpowiedzialno$ci!za!jakiekolwiek!b 'dy!zawarte!w!tre$ci!z o&onego!Zamówienia. 
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§3  Cena 

1. O!ile!Strony!nie!uzgodni y!inaczej,!obowi"zuj"!ceny!za!Towary!obowi"zuj"ce!dla!Kupuj"cego!na!dzie%!realizacji 

Zamówienia,!z!tym!zastrze&eniem,!&e!do!tych!cen!jest!doliczany!podatek!od!towarów!i!us ug.!! 

2. Ceny na Towary!b'd"ce!p ytami!styropianowymi s"!wprowadzane!przez!TO!w!danym!miesi"cu!nie!pó)niej!ni&! 
do!szóstego!dnia miesi"ca!i/lub w czasie danego!miesi"ca!i!obowi"zuj"!pocz"wszy!od!dnia,!w!którym!Ceny!na!
Towary!s"!wprowadzane!przez!TO!zgodnie!z!dat"!wprowadzenia!Cen!umieszczon"!w!cenniku. Aktualny cennik 

na! Towary! b'd"ce! p ytami! styropianowymi jest! przekazywany! Kupuj"cemu! za! po$rednictwem! Dyrektorów!
Regionalnych TO. 

3. Ceny! za! Towary! obejmuj"! koszty! transportu! do! miejsca! wskazanego! przez! Kupuj"cego,! znajduj"cego! si'! na!
terenie Rzeczypospolitej Polskiej tylko w przypadku gdy realizowane zamówienie! jest! wi'ksze ni&! minimum!
logistyczne! obowi"zuj"ce! w! TO! w! dniu! realizacji! zamówienia.! Ceny! nie! obejmuj"! kosztów!roz adunku! Towaru,!
przewozu!Towaru!w! inne!miejsce!ni&!wskazane!w!Zamówieniu!ani!ewentualnych!kosztów!przestoju!w!miejscu!
roz adunku!trwaj"cego!d u&ej!ni&!4!godziny.! 

4. TO! ma! prawo! obci"&y(! Kupuj"cego! ró&nic"! w! kosztach! transportu,! je&eli! na! skutek! wskazania! w! Zamówieniu!
b 'dnego!adresu!sprzeda&y!konieczne!by o!przetransportowanie! towaru!w! inne!miejsce,!przy!czym!miarodajne!
s"!ceny!za!transport!obowi"zuj"ce!w!TO!dla!danej!us ugi!przewozu. 

5. TO!ma!prawo!obci"&y(!Kupuj"cego!wszelkimi!kosztami!realizacji!Zamówienia,!które!nie!zosta o!dostarczone!do!
skutku!z!przyczyn!wskazanych!w!§!2!ust'p!6!OWS. 

§4 Dostawa  

1. Wydanie! Towaru! nast'puje! z! chwil"! rozpocz'cia! jego! roz adunku! w!miejscu! i! terminie! zaakceptowanym!przez!
TO!w!potwierdzeniu!przyj'cia!Zamówienia.!Kupuj"cy!zobowi"zany!jest!do!niezw ocznego!roz adowania!Towaru!
na!w asny!koszt!i!w asnym!staraniem.!Z!chwil"!rozpocz'cia!roz adunku!niebezpiecze%stwo!przypadkowej utraty 

i uszkodzenia!Towaru!przechodzi!na!Kupuj"cego.! 

2. Po!zako%czeniu!roz adunku,!Kupuj"cy!lub!osoba!przez!niego!upowa&niona,!o!której!mowa!w!§!2!ust'p!3!lit.!g+!
OWS,!potwierdzaj"!odbiór!Towaru!przez!z o&enie!podpisu!na!dokumentach!przewozowych.  

3. Kupuj"cy! zobowi"zany! jest! do! zbadania! Towaru! w! momencie! jego! odbioru.! Je&eli! Kupuj"cy! stwierdzi!
uszkodzenia! Towaru! lub! odchylenia! ilo$ciowe! w! stosunku! do! zamówienia,! powinien! to! zaznaczy(! na!
dokumentach przewozowych. 

4. Je&eli!Kupuj"cy!nie!zg osi!zastrze&e%!co!do!stanu!dostarczonego!Towaru,!w! tym! jego! ilo$ci,!domniemywa!si',! 
&e!Towar!jest!zgodny!z!dokumentami!przewozowymi!i!znajduje!si'!w!stanie!wolnym!od!wad. 

5. Je&eli!adres!roz adunku!Towaru!jest!inny!ni&!adres!siedziby!Kupuj"cego,!Kupuj"cy!zobowi"zany!jest wskaza(!w!
Zamówieniu! dane! osoby! upowa&nionej! do! odbioru! Towaru,! o! której! mowa! w! §! 2! ust'p! 3! lit.! g+! OWS.! 
W przypadku braku! wskazania! powy&szych! danych,! je&eli! dokumenty! przewozowe! zostan"! podpisane! przez!
któr"kolwiek!osob'!odbieraj"c"!Towar!w!miejscu!roz adunku,!Kupuj"cy!nie!mo&e!podnosi(!zarzutu,!&e!Towar!nie!
zosta !dostarczony!lub!&e!odebra a!go!osoba!nieuprawniona. 
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§5 Termin!realizacji!zamówienia 

1. Zamówienie!uwa&a!si'!za!zrealizowane!w!terminie,!je&eli!Towar!zostanie!dostarczony!do!Kupuj"cego!w!terminie 

wskazanym!w!potwierdzeniu!przyj'cia!Zamówienia.! 

2. TO! nie! ponosi! odpowiedzialno$ci! za! nieterminowe! dostarczenie! Towaru! z! przyczyn! le&"cych! po! stronie!
Przewo)nika. 

3. TO! zastrzega! sobie! mo&liwo$(! zmiany! terminu! sprzeda&y! w! wyj"tkowo! uzasadnionych! przypadkach,! 
w!szczególno$ci!w!razie!wyst"pienia!zdarzenia!si y!wy&szej!lub!innych!nieprzewidywalnych!okoliczno$ci,!w!tym!
okoliczno$ci! le&"cych! po! stronie! Przewo)nika.! TO! niezw ocznie! poinformuje! Kupuj"cego! o! zaistnia ej!
przeszkodzie! telefonicznie,! faksem! lub! za! po$rednictwem! poczty! elektronicznej.! Wyst"pienie! powy&szych!
okoliczno$ci! zwalnia! TO! z! odpowiedzialno$ci! za! nieterminow"! realizacj'! Zamówienia,! w tym TO nie ponosi 

odpowiedzialno$ci!za!ewentualne!dodatkowe!koszty!powsta e!z!tego!tytu u!po!stronie!Kupuj"cego. 

 

§6  P atno$% 

1. Zap ata! za! otrzymany! Towar! b'dzie! dokonywana! na! podstawie! faktury! VAT,! w! drodze! przelewu! na! rachunek!
bankowy wskazany w fakturze. 

2. Kupuj"cy! zobowi"zuje! si'! do! terminowego! regulowania! zobowi"za%! wobec! TO,! zgodnie! z! terminami! p atno$ci!
ka&dorazowo!wskazanymi w fakturach VAT. 

3. Zap ata!nast'puje!z!chwil"!uznania!rachunku!bankowego!TO. 

4. Do!czasu!zap aty,!Towar!stanowi!w asno$(!TO!i!mo&e!by(!odebrany!przez!TO,!je&eli!Kupuj"cy!zalega!z!zap at"!
nale&no$ci!mimo!wystosowania!przez!TO!do!Kupuj"cego!pisemnego!wezwania!do!zap aty!wraz!z wyznaczeniem 

terminu!dodatkowego!na!uregulowanie!nale&no$ci. 

5. W!przypadku,!gdy!Kupuj"cy!opó)nia!si'!z!zap at",!TO!jest!uprawniona!do: 

a) naliczania!odsetek!ustawowych!za!ka&dy!dzie%!opó)nienia, 

b) wstrzymania! realizacji! kolejnych! zamówie%! do! czasu! uiszczenia! zaleg ych! nale&no$ci! lub! ustanowienia! 
na jej rzecz stosownego zabezpieczenia, 

c) postawienia! w! stan! natychmiastowej! wymagalno$ci! wszystkich! wierzytelno$ci! o zap at'! ceny,! 
w!tym!równie&!tych,!których!termin!p atno$ci!jeszcze!nie!up yn" .  

6. Kupuj"cy! nie! mo&e! dokonywa(! potr"ce%! nale&no$ci! TO! z! tytu u! zap aty! ceny! z! w asnymi! wierzytelno$ciami!
przys uguj"cymi! mu! wobec! TO! z! jakiegokolwiek! tytu u,! chyba! &e! uzyska! uprzedni"! zgod'! TO,! wyra&on"! na!
pi$mie!pod!rygorem!niewa&no$ci. 

7. Zg oszenie!reklamacji!nie!uprawnia!Kupuj"cego!do!wstrzymania!si'!z!zap at"!za!Towar!lub!jego!cz'$(. 
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§7! Reklamacje 

1. TO! o$wiadcza,! &e! wszystkie! parametry! sprzedawanego! i! dostarczanego! Towaru! odpowiadaj"! wymaganiom!
jako$ciowym! okre$lonym! w! odpowiednich! deklaracjach: Deklaracjach! W a$ciwo$ci! U&ytkowych! w! przypadku!
Towaru wyprodukowanego zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi  

i! oznakowanego! znakiem! CE! lub! Deklaracjami! Zgodno$ci! w! przypadku! Towaru! wyprodukowanego! zgodnie! z!
krajowymi przepisami i oznakowanego znakiem budowlanym B.! TO! zastrzega! jednocze$nie,! &e! Towar! jest!
przeznaczony!do!sprzeda&y!wy "cznie!na!terytorium Rzeczypospolitej!Polskiej,!w!zwi"zku!z!czym!TO!nie!ponosi!
odpowiedzialno$ci! za! zgodno$(! Towaru! z! wymogami! jako$ciowymi! obowi"zuj"cymi! poza! terytorium!
Rzeczypospolitej Polskiej, ani!za!zgodno$(!z!wewn'trznymi!przepisami!lub!normami!krajowymi,!które!obowi"zuj"!
w!innych!pa%stwach!cz onkowskich!Unii!Europejskiej!oraz!krajach!niezrzeszonych!w!Unii!Europejskiej. Sprzeda&!
b"d)! jakiekolwiek! wywiezienie! Towarów! poza! granice! Rzeczypospolitej! Polskiej! nast'puje! na! wy "czne! ryzyko!
podmiotu! tego! dokonuj"cego,! a! TO! jest zwolniona! z! wszelkiej! odpowiedzialno$ci! z! tytu u! ewentualnego! braku!
zgodno$ci! Towaru! z jakimikolwiek! normami! b"d)! przepisami! obowi"zuj"cymi! poza! terytorium! Rzeczypospolitej!
Polskiej. 

2. TO! ponosi! odpowiedzialno$(!z! tytu u! r'kojmi!w! ci"gu! roku!od! dnia! odbioru Towaru! przez!Kupuj"cego, ale nie 

d u&ej!ni&!termin!przydatno$ci!Towaru!do!stosowania,!je$li!zosta !okre$lony.  

3. Odpowiedzialno$(! TO! za! wady! fizyczne! obejmuje! jedynie! wady! wynik e! z przyczyn! tkwi"cych! uprzednio! w!
sprzedanym Towarze. TO nie odpowiada za wady fizyczne!Towaru!powsta e!po!przej$ciu!ryzyka!na!Kupuj"cego. 

4. Reklamacje!ilo$ciowe!powinny!by(!zg aszane!TO!przez!Kupuj"cego!niezw ocznie,!nie!pó)niej!ni&!w!ci"gu!3!dni!
roboczych!od!dnia!odbioru!Towaru,!z!zastrze&eniem!postanowie%!§!4!ust'p!3!i!4!OWS. 

5. Reklamacje! jako$ciowe,! mo&liwe! do! stwierdzenia! w! chwili! odbioru! Towaru,! powinny! by(! zg aszane! TO! przez!
Kupuj"cego!niezw ocznie,!nie!pó)niej!ni&!w!ci"gu!3!dni!roboczych!od!dnia!odbioru!Towaru.!Pozosta e!reklamacje!
jako$ciowe!winny!by(!zg aszane!w!ci"gu!7!dni!roboczych!od!dnia!ujawnienia!si'!wady. 

6. Podpisanie! przez! Kupuj"cego! lub! osob'! przez! niego! upowa&nion"! dokumentów! przewozowych! bez! &adnej!
adnotacji!stanowi!dowód!przyj'cia!Towaru!bez!zastrze&e%!dotycz"cych!odchyle%!ilo$ciowych,!uszkodze%!Towaru!
oraz!wad!jako$ciowych!mo&liwych!do!stwierdzenia!w!momencie!sprzeda&y. 

7. Reklamacje! b'd"! zg aszane! w! formie! pisemnej,! za! po$rednictwem! poczty! elektronicznej! na! druku! TO,! który!
znajduje! si'! na! stronie! internetowej! https://termoorganika.pl/ .  Aby! zg oszenie! reklamacyjne! by o! dokonane!
skutecznie,!powinno!zosta(!wys ane!na!adres!reklamacja@termoorganika.pl oraz!zawiera(!wskazanie!wszystkich!
danych!wymaganych!w!druku!TO,!o!którym!mowa!w!zdaniu!poprzedzaj"cym,!w!tym: 
a) nazw'!reklamowanego!Towaru, 
b) ilo$(!reklamowanego!Towaru, 
c) opis reklamowanej cechy, 

d) dane!pozwalaj"ce!na!identyfikacj'!zamówienia!Kupuj"cego. 
e) dowód!zakupu!*co!najmniej!numer+, 
f) numer partii, 

g) opis roszczenia klienta. 
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8. Na potrzeby post'powania!reklamacyjnego!Kupuj"cy!zobowi"zuje!si'!zabezpieczy(!reklamowany!Towar!wraz!z!
ca "! dokumentacj"! sprzeda&y! oraz! umo&liwi(! przedstawicielowi! TO! zbadanie! reklamowanego! Towaru! pod!
wzgl'dem!ilo$ciowym!i jako$ciowym!w!terminie!ustalonym!pomi'dzy!TO!a!Kupuj"cym.!Je&eli!Strony!nie!dojd"!do!
porozumienia!co!do!ustalenia!terminu!zbadania!reklamowanego!Towaru,!TO!ma!prawo!wyznaczy(!Kupuj"cemu!
jednostronnie!wi"&"cy!termin!zbadania!Towaru.! 

9. Dope nienie!obowi"zków!opisanych!w!ust'pach!7 i 8!powy&ej,!w!tym!umo&liwienie TO zbadania reklamowanego 

Towaru, stanowi warunek rozpatrzenia reklamacji.  

10. TO zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia stosownej wizji lokalnej w terminie ustalonym zgodnie z ust'pem!
8!powy&ej. 

11. Reklamacja! zostanie! rozpoznana! bez! zb'dnej! zw oki,! jednak! w! terminie! niezb'dnym! do! w a$ciwej! weryfikacji!
roszczenia. 

12. W!przypadku!stwierdzenia!wady!fizycznej!Towaru,!odpowiedzialno$(!TO!z tytu u!r'kojmi!ogranicza!si'!wy "cznie!
do! obowi"zku! wymiany! Towaru! wadliwego! na! tak"! sam"! ilo$(! Towaru! wolnego! od! wad.! Kupuj"cy! nie! jest!
uprawniony!do!zg aszania!innych!roszcze%,!w tym!roszcze%!o!obni&enie!ceny!sprzeda&y,! jak!równie&!nie!mo&e!
odst"pi( od!Umowy.!Po!dokonaniu!wymiany!Towaru!na!nowy,!termin!wykonania!uprawnie%,!okre$lony!w ust'pie!
2!powy&ej,!nie!biegnie!na!nowo.! 

13. TO! nie! odpowiada! za! wady! powsta e! w! wyniku! uszkodze%! mechanicznych,! niew a$ciwego! roz adunku,!
sk adowania,! przechowywania! i! u&ytkowania! Towaru! przez! Kupuj"cego,! a! tak&e! za! wady! wynikaj"ce!
z normalnego! zu&ycia! Towaru! oraz! powsta e! na! skutek! dzia ania! si y! wy&szej,! w! tym! powsta ych! wskutek!
nadzwyczajnych!czynników!atmosferycznych. 

14. W! pozosta ym! zakresie,! nieuregulowanym! umow"! lub! OWS,! znajduj"! zastosowanie! przepisy! 
kodeksu cywilnego o!r'kojmi. 

 

§8! Gwarancja 

1. Gwarancja! dotyczy! jedynie! zgodno$ci! jako$ci! oraz! cech! u&ytkowych! Towaru! TO! z jego zadeklarowanymi 

warto$ciami!w!Deklaracjach!W a$ciwo$ci!U&ytkowych!i/lub!w!Deklaracjach!Zgodno$ci. 

2. Gwarancja! nie! obejmuje! wszelkich! wad! zwi"zanych! b"d)! wynikaj"cych! z nieprawid owo$ci! monta&u,!
nieprzestrzegania zasad sztuki budowlanej,!niew a$ciwego!przechowywania lub kontaktu Towaru z agresywnymi 

czynnikami, w tym! w! szczególno$ci! z rozpuszczalnikami organicznymi;! lub! u&ycia! Towaru! niezgodnie! z! jego!
zalecanym zastosowaniem. 
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§9! Odpowiedzialno$% 

1. Odpowiedzialno$(!TO!z tytu u!niewykonania!lub!nienale&ytego!wykonania!zobowi"zania!wynikaj"cego!z!Umowy!
ograniczona!jest!wy "cznie!do!szkody!rzeczywistej,!b'd"cej!nast'pstwem!zawinionego!dzia ania!lub!zaniechania!
TO!i!nie!mo&e!przekracza(!warto$ci!niewykonanego!lub!nienale&ycie!wykonanego!Zamówienia.! 

2. TO!nie!odpowiada!za!jakiekolwiek!szkody!po$rednie!i!nast'pcze,!w!tym!straty!powsta e!w wyniku!niew a$ciwego!
zastosowania! Towarów! oraz! b 'dów! projektowych! i wykonawczych! powsta ych! przy! zastosowaniu! Towarów,! 
a!tak&e!szkody!b'd"ce!nast'pstwem!dzia ania!si y!wy&szej. 

 

§10! Postanowienia!ko&cowe 

1. Wszelkie! spory! mog"ce! wynika(! z! realizacji! Umowy,! której! tre$(! kszta tuj"! postanowienia! niniejszych! OWS,! 
b'd"!w!miar'!mo&liwo$ci!rozstrzygane!na!drodze!polubownej,!a dopiero w ostateczno$ci!na!drodze!s"dowej. 

2. Wszystkie!sprawy!skierowane!na!drog'!s"dow"!rozstrzygane!b'd"!przez!s"d!miejscowo!w a$ciwy!dla!siedziby!
TO. 

3. Wszelkie! o$wiadczenia,! zawiadomienia! oraz! zg oszenia! b'd"! dokonywane! w! formie! pisemnej! pod! rygorem!
niewa&no$ci,!chyba!&e!niniejsze!OWS!lub!Umowa!zezwalaj"!wprost!na!dokonywanie!czynno$ci!w!innej!formie. 

4. Bez!uzyskania!uprzedniej!pisemnej!zgody!TO,!Kupuj"cemu!nie!przys uguje!prawo!cesji! jakichkolwiek!praw!ani!
obowi"zków!wynikaj"cych!z!zawartej!Umowy. 

5. Strony! obowi"zane! s"! przestrzega(! poufno$ci! danych! i! informacji! oraz! dokumentów! zwi"zanych! z! realizacj"!
Zamówienia! oraz! wzajemnymi! relacjami! pomi'dzy! Stronami,! chyba! &e! obowi"zek! ujawnienia! tych! danych,!
informacji! lub! dokumentów! wynika! z postanowie%! Umowy! lub! z! obowi"zuj"cych! przepisów! prawa.! 
Strony!zapewniaj",!aby!ich!pracownicy,!wspó pracownicy,!agenci,!przedstawiciele!oraz!kontrahenci!przestrzegali!
tych! samych! wymogów! dotycz"cych! poufno$ci,! je&eli! osoby! te! równie&! posiadaj"! dost'p! do! przedmiotowych!
danych,!informacji!lub!dokumentów. 

6. W sprawach nieuregulowanych! niniejszymi! OWS,! zastosowanie! znajduj"! odpowiednie! przepisy! 
kodeksu cywilnego. 

7. OWS!wchodz"!w!&ycie!i!obowi"zuj"!pocz"wszy!od!dnia!11 sierpnia 2017 roku. 

 



 ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE 
 
P-04.1, wydanie 05-2018 

Termo Organika Sp. z o.o., ul. B.Prusa 33, 30-117 Kraków, tel. 12 427-07-40, fax 12 427-27-21 

NIP: 679-25-71-223   REGON: 357033260     BDO: 000003881    KRS: 0000045149 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 4 000 000 PLN opłacony w całości      www.termoorganika.pl, e-mail reklamacja@termoorganika.pl 

Numer:       

Zgłaszający:       

Adres dostawy:       Data dostawy:       

Miejsce rozładunku:       Data rozładunku:       

Osoba kontaktowa:         Dystrybutor  Wykonawca  Inwestor  

tel.:       e-mail:       

Nazwa wyrobu:       

Data produkcji:       Nr partii towaru:       

Zakład produkcyjny:       Nr dok. WZ:       

Nr faktury/data wystawienia:       Nr zamówienia:       

Dostarczona ilość:         opak.  palet  szt.   kg  m3 

Reklamowana ilość:         opak.  palet  szt.   kg  m3 

 

Powód reklamacji:  - Jakość wyrobów (w przypadku reklamacji systemu 

ociepleń należy wypełnić zał. 1) 
 - Uszkodzenia transportowe 

 - Pomyłka ilościowa  - Pomyłka w asortymencie  - Nieterminowa dostawa  - Inny 

Opis:       

 (więcej szczegółów reklamacji można umieścić w polu: „Szczegółowy opis reklamacji”) 

Załączniki:   zdjęcia  film  próbki towaru  próbki wyrobu zainstalowanego 

Informacje o nawiązanym kontakcie: 

Kontakt  Ustalenia 

Dystrybutor        

Wykonawca        

Inwestor        

Szczegółowy opis reklamacji: 

      

Oczekiwania Zgłaszającego: 

 wymiana towaru  uzupełnienie dostawy  Inne, jakie: 

      

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Termo Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bolesława Prusa 33, kod 
pocztowy: 30-117 („Termo Organika”). Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: e-mail iod@termoorganika.pl, tel. 12 427 07 40. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi niniejszego zgłoszenia przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej 
niż do czasu przedawnienia roszczeń i mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Termo Organiką. Podanie przez 
Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego. 
Mają Państwo prawo do żądania od Termo Organiki: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 
Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku uznania, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza Państwa prawa. 

data, imię, nazwisko, podpis reklamującego:       

data, imię, nazwisko, podpis kierowcy:       
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ZAŁĄCZNIK 1 

Proszę wypełnić ten załącznik w przypadku reklamacji elementów systemu ociepleń Termo Organika. 

Przygotowanie podłoża: 

Miejsce:   na zewnątrz  wewnątrz 

Podłoże 
  

  warstwa zbrojona na EPS  cegła ceramiczna  gazobeton  bloczki betonowe 
  cegły silikatowe  ściana betonowa  płyta OSB  płyta g-k 

  stary tynk, jaki:       

  inne, jakie:       

Opis przygotowania podłoża:       

Gruntowanie podłoża:   tak  nie(dołączyć dowód zakupu w przypadku gruntowania gruntami Termo Organika) 

Jeśli tak to jakim preparatem:       

Opis gruntowania podłoża (ilość warstw, jak nanoszone, przerwy technologiczne, itp.): 

      

Warunki wykonania: 

Data dostawy w miejsce zastosowania:       Data aplikacji:       

Prace wykonywano w godzinach:       Powierzchnia całkowita (m2):       

Temperatura otoczenia:       podłoża:       wody:       proszku/masy:       

Wiatr:   słaby  średni  silny Zachmurzenie:  brak  słabe  średnie  pełne 

Opady atmosferyczne:   brak  deszcz  śnieg  małe  średnie  silne 

Podłoże 
  warstwa zbrojona na EPS  cegła ceramiczna  gazobeton  bloczki betonowe 
  cegły silikatowe  ściana betonowa  płyta OSB  płyta g-k 

Siatka osłonowa na rusztowaniach:   tak  nie 

Załączniki:   zdjęcia  film  próbki towaru  próbki wyrobu zainstalowanego 

Adres zastosowania:       

Osoba/firma wbudowująca:       

Osoba kontaktowa:       

tel.:       e-mail:       

Sposób składowania: 

  na paletach,  palety ofoliowane, towar zabezpieczony przed:  deszczem  słońcem, 
  pod wiatą,  w pomieszczeniu ogrzewanym,  w pomieszczeniu nieogrzewanym 

Uwagi:       

Powód reklamacji (opis reklamowanych parametrów, właściwości, itp.): 

      

Oczekiwania Klienta: 

 wymiana towaru  uzupełnienie dostawy  Inne, jakie:  

      

data, imię, nazwisko, podpis reklamującego:       

 


