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&1 WARUNKI DOSTAW 

1. W razie nieokreślenia w umowie sprzedaży w odmienny sposób warunków dostawy, Produkty winny 

być odebrane przez Kontrahenta na jego własny koszt i ryzyko z punktu handlowego Elektro-Hurt 

wskazanego w umowie lub ofercie.  

2. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia Produktu przechodzi na Kontrahenta 

w momencie jego wydania, a w przypadku dostarczenia na adres wskazany przez Kontrahenta w 

momencie przystąpienia do czynności rozładunkowych przez Kontrahenta. O ile w umowie lub ofercie 

nie zastrzeżono inaczej, Elektro-Hurt nie jest zobowiązany do rozładunku/załadunku Produktów/ 

opakowań zwrotnych. Szkody powstałe podczas rozładunku/załadunku obciążają Kontrahenta, nawet 

jeśli rozładunku/załadunku dokonuje fizycznie kierowca Elektro-Hurt (lub przewoźnika 

zaaranżowanego przez Elektro-Hurt) na prośbę Kontrahenta. 

3. Kontrahent ma prawo dokonywać reklamacji ilościowych odnośnie Produktów wyłącznie w 

momencie jego odbioru. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym zakresie podczas czynności odbiorowych 

wyklucza możliwość późniejszego powoływania się przez Kontrahenta na braki ilościowe. 

 4. Postanowienia zawarte w pkt 3 stosuje się odpowiednio również do wad produktów widocznych 

„gołym okiem”, w szczególności wad opakowań (w tym zbiorczych) lub wad będących skutkiem 

niewłaściwego przewozu Produktów (takie jak stłuczenia, zadrapania, pęknięcia).  

5. Sprzedający może jednostronnie zmienić ustalony już termin realizacji dostawy w przypadku:  

a) zgłoszenia takiej potrzeby przez Kontrahenta,  

b) opóźnienia w dostawie Produktów, którego dopuścił się podwykonawca Sprzedającego lub 

producent albo importer Produktów, 

 c) zadziałania siły wyższej, przy czym w szczególności za siłę wyższą uznaje się takie zdarzenia jak: 

powodzie, trzęsienia ziemi, strajki, wojny, ataki terrorystyczne, epidemie, pandemie, a także zjawiska 

o charakterze lokalnym takie jak pożar, katastrofa drogowa itp. W przypadku wystąpienia okoliczności 

będącej siłą wyższą lub okoliczności stanowiących skutki jej wystąpienia lub działania, w tym 

gospodarcze, logistyczne, kadrowe, prawne, Elektro-Hurt  zachowuje prawo do zmiany terminu 

dostawy towarów. Termin dostawy może ulec przesunięciu z powodu okoliczności niezależnych od 

Elektro-Hurt , a spowodowanych lub będących skutkiem zaistnienia siły wyższej, w tym miedzy innymi 

skutkiem zaistnienia pandemii SARS-CoV-2, w tym także opóźnień powstałych z tych przyczyn po 

stronie producentów lub dostawców Elektro-Hurt, jeżeli miały wpływ na możliwości terminowej 

realizacji dostawy przez Elektro-Hurt. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności i ich wpływu na 
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możliwość zrealizowania dostawy, Elektro-Hurt  poinformuje Klienta o konieczności przesunięcia 

terminu dostawy niezwłocznie po otrzymaniu  informacji na ten temat. W takim przypadku Klient nie 

ma prawa odstąpić od Umowy, a odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonane lub 

nieterminowe wykonanie Umowy przez Elektro-Hurt jest wyłączona. 

 d) wymuszonego zatrzymania lub opóźnienia realizacji dostawy na wniosek służb państwowych, 

 e) wystąpienia opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez Kontrahenta, 

 f) pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami.  

6. W przypadkach wskazanych w pkt 5 lit a), e) lub f) Sprzedający obciąży Kontrahenta kosztami 

magazynowania produktu ponad ustalony początkowo termin realizacji dostawy opłatą w  wysokości 

0,35 % wartości produktów za każdy dzień magazynowania. Jeśli opóźnienie w odbiorze produktu 

przekracza dwa tygodnie lub przez ten okres Kontrahent odmawia przyjęcia produktu, Sprzedającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części. W przypadku odstąpienia od umowy 

Kontrahent zapłaci Elektro-Hurt  karę umowną w wysokości 20% wysokości ceny brutto przewidzianej 

w Umowie.  

7. Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania dostawy w przypadku przekroczenia bądź anulowania 

przyznanego Kontrahentowi limitu kredytowego. W takim wypadku dostawa zostanie opóźniona o 

ilość dni jaka upłynęła od daty przekroczenia limitu kredytowego do daty osiągnięcia stanu zobowiązań 

Kontrahenta poniżej ustalonego limitu kredytowego lub jego przywrócenia. 

8. W razie nieokreślenia w umowie sprzedaży w sposób odmienny warunków dostawy, koszt 

dostawy/odbioru będzie liczony wg cennika dostępnego w złączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych 

Warunków Sprzedaży, który to cennik będzie podlegał aktualizacji każdego roku kalendarzowego do 

końca stycznia danego roku kalendarzowego, którego dotyczy cennik. 

9.Kupujący jest zobowiązany do odbioru i rozładunku/ załadunku  towarów/ opakowań zwrotnych  w 

ciągu 1 godziny od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący 

nie dokonał rozładunku/załadunku  we wskazanym wyżej czasie, ponosi on związane z tym koszty 

przestoju pojazdu  w wysokości  50 zł netto  za każdą rozpoczętą godzinę. 

10.Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku/załadunku w przypadku zaistnienia 

zagrożenia uszkodzenia pojazdu, uszkodzenia przewożonych towarów lub wyrządzenia szkody. 

W takim przypadku przewoźnik może zażądać od Kupującego (Odbiorcy) pisemnego oświadczenia o 

wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za 

uszkodzenie pojazdu, przewożonych towarów i inne szkody. 
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11.Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe alternatywne miejsce rozładunku towarów lub części.  W 

przypadku, gdy dostarczenie towarów do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie 

drogi transportu lub istotną jej zmianę wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego 

wg pkt 8. 

12.Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania 

towaru Kupującemu lub jego przewoźnikowi. 

 

 

&2 WARUNKI OBROTU OPAKOWANIAMI 

1. Wszystkie opakowania zwrotne, a w szczególności bębny kablowe są ewidencjonowane i podlegają 

ogólnym zasadom obrotu towarowego, tzn. są fakturowane Kontrahentom odbierającym opakowania 

na takich samych zasadach jak towary kupowane w Elektro-Hurt.   

2. Elektro-Hurt nie wypożycza opakowań zwrotnych.  

3. Koszt opakowania jest liczony wg wewnętrznego cennika obowiązującego w Elektro-Hurt.  

5. Kontrahent ma prawo zwrócić opakowania zwrotne na swój koszt do Elektro-Hurt  na następujących 

warunkach:  

• Elektro-Hurt  będzie przyjmować wyłącznie opakowania przez siebie wcześniej wydane w oparciu o 

prowadzoną ewidencję sprzedaży oraz wg numerów opakowań,  

• zwrot opakowań  (bębny szpule) możliwy jest w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury 

sprzedaży, 

• zwrot opakowań  (palety) możliwy jest w terminie do 40  dni od daty wystawienia faktury sprzedaży, 

 

 • zwrotu opakowania należy dokonać do oddziału  Elektro-Hurt, w którym zostało ono zakupione lub 

magazynu centralnego znajdującego się w  Gnieźnie,   

• koszt zwrotu opakowań do Elektro-Hurt  ponosi kontrahent. Istnieje możliwość odbioru opakowań 

zwrotnych od kontrahenta na zasadach określonych w paragrafie 1   pkt.  8  z  ustaleniem 

indywidulanym terminie  odbioru.  
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• zwrot opakowań odbywa się na podstawie sporządzonej przez Kontrahenta listy opakowań 

dostarczonych do oddziału  Elektro-Hurt,  

 • zwracane opakowania muszą być pełnowartościowe, sprawne i nie nosić śladów uszkodzeń lub 

zbutwienia,  

• uszkodzenie opakowania stwierdzone przy przyjęciu do Elektro-Hurt  dyskwalifikuje prawo do zwrotu 

tego opakowania,  

• uszkodzenia opakowań zwrotnych dostarczonych przez Elektro-Hurt  należy zgłosić w ciągu trzech 

dni roboczych od daty dostawy na adres Transport@elektro-hurt.gniezno.pl wraz z załączoną 

dokumentacją zdjęciową,  

• opakowania dostarczone do oddziałów Elektro-Hurt po dopuszczalnym terminie zwrotu, 

niepełnowartościowe lub niezakupione w Elektro-Hurt,  Kontrahent ma prawo odebrać na swój koszt 

w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia. Po upływie powyższego terminu opakowania takie 

zostaną zutylizowane, a koszty utylizacji obciążą Kontrahenta.,  

6. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowości zwracanych przez Kontrahenta opakowań zwrotnych 

wg podpunktów zawartych w pkt. 5, Elektro- Hurt  wystawi Klientowi korektę faktury na prawidłowo 

zwrócone opakowania. 

 

 


