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Warunki sprzeda ży  
firmy ATG AgrarTechnikGeräte GmbH, 

 A-4060 Leonding, Gaumberg 6 
(Stan na dzie ń 25.05.2012r.) 

obowi ązujące w kraju i zagranic ą 
 
I. Wstęp 
1. Transakcje sprzedaży firmy ATG AgrarTechnikGeräte GmbH, A-4060 Leonding, Gaumberg 6, dalej 
nazywanej „ATG”, odbywają się wyłącznie na podstawie poniższych warunków, nawet jeśli nie wspomnia-
no o nich wyraźnie podczas negocjacji ustnych lub telefonicznych. Ustalenia odbiegające od tych warun-
kach dla swojej ważności wymagają wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez ATG. 
2. Tym samym jednoznacznie odrzuca się ewentualne warunki zakupu kupującego/zleceniodawcy, nazy-
wanych dalej „partnerami handlowymi”, które nie mają charakteru wiążącego dla ATG także w sytuacji, 
jeśli ATG nie odrzuci ich ponownie w trakcie zawierania umowy.  
 
II. Zawarcie umowy 
1. Zlecenie uznaje się za ostatecznie przyjęte i nieodwołalne wraz z wpłynięciem do partnera handlowego 
pisemnego potwierdzenia zlecenia lub faktury za usługę do wykonania. Zmiany i uzupełnienia umowy dla 
swej ważności wymagają potwierdzenia w formie pisemnej, w e-mailu lub faksem. 
2. Partner handlowy jest związany potwierdzeniem zlecenia przez ATG. ATG wobec uzasadnionych wąt-
pliwości co do wypłacalności jest uprawniona do wstrzymania dostawy do momentu pełnej zapłaty ceny 
zakupu lub do odstąpienia od umowy. 
 
III. Ceny 
1. Przy braku wyraźnego odmiennego oznaczenia lub ustalenia wszystkie ceny rozumie się jako ceny 
netto w walucie określonej w potwierdzeniu zlecenia, za wyjątkiem opakowania, przeładunku i ubezpie-
czenia transportu oraz podatków lub innych opłat. Wymienione koszty dodatkowe rozlicza się dodatkowo. 
Umowę ubezpieczenia transportu zawiera się tylko na wyraźne życzenie i na koszt kupującego. 
2. Wszelkie ryzyko kursu walutowego ponosi partner handlowy. 
 
IV. Wysyłka i przej ście ryzyka 
1. Wszystkie towary uznaje się za sprzedane loco fabryka, chyba że ustalono inaczej. 
2. Po przekazaniu przedmiotu dostawy przewoźnikowi lub spedytorowi dostawę uznaje się za zrealizowa-
ną. Wszelkie dostawy są realizowane na ryzyko partnera handlowego, także w przypadku dostawy franko 
fracht. 
3. W pozostałym zakresie obowiązują warunki INCOTERMS1 w wersji obowiązującej w dniu zawierania 
umowy. 
 
V. Dostawa 
1. Wszelkie informacje o terminach dostawy i czasach dostawy należy traktować jako orientacyjne. Czas 
dostawy nalicza się od daty potwierdzenia zlecenia, pod warunkiem, że partner handlowy dostarczył ATG 
wszystkie dokumenty i informacje. 
2. ATG jest uprawniona do realizacji dostaw cząstkowych lub dostaw we wcześniejszym terminie, które 
zostaną rozliczone na oddzielnej fakturze. 
3. Działania siły wyższej, do których zalicza się także niedobór surowców i sił roboczych, uprawniają ATG 
do wydłużenia okresu dostawy o czas trwania utrudnienia z doliczeniem odpowiedniego czasu rozruchu 
lub odstąpienia od umowy z powodu jeszcze niezrealizowanej części zlecenia, co nie uprawnia partnera 
handlowego do roszczeń odszkodowawczych jakiegokolwiek rodzaju. 
4. Jeśli opóźnienie dostawy wynika z zawinienia ATG, wówczas partner handlowy może zażądać realizacji 
zlecenia lub odstąpić od umowy po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego trwającego cztery 
tygodnie. We wszystkich przypadkach oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną. We 
wszystkich przypadkach partner handlowy ma prawo zwrotu wpłaconych zaliczek w pełnej wysokości, 

                                                 
1 INCOTERMS to szereg dobrowolnych zasad do interpretacji przyjętych w handlu sformułowań w handlu między-
narodowym. 
 



 Strona 2 z 3

jednak bez odsetek. Za roszczenia odszkodowawcze w szerszym zakresie ATG odpowiada tylko zgodnie 
z prawem austriackim. 
 
VI. Płatno ść 
1. Partner handlowy nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu roszczeń gwarancyjnych, 
nieuznanych sądowo lub innych roszczeń wzajemnych nieuznanych przez ATG. 
2. Wobec zwłoki partnera handlowego w dokonywaniu ustalonych płatności, ATG może  
a) odroczyć w czasie wykonanie własnych zobowiązań umownych lub 
b) ATG po nieotrzymaniu drugiej raty przy płatnościach cząstkowych jest uprawniona do postawienia płat-
ności w stan natychmiastowej wymagalności i wypłaty z przekazanych akceptów,  
c) od daty wymagalności naliczać odsetki za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych od podstawy 
odsetkowej Europejskiego Banku Centralnego,  
d) odstąpić od umowy po wcześniejszym wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego. 
  
VII. Zastrze żenie własno ści 
1. Dostarczone maszyny i akcesoria aż do dokonania pełnej płatności (wraz z odsetkami i kosztami) po-
zostaje nieograniczoną własnością ATG. Do tego czasu partner handlowy ponosi koszty właściwego 
utrzymania (konserwacji i naprawy). Przed pełną płatnością wykluczone są zastawienia lub przeniesienia 
własności w celu zabezpieczenia własności. Partner handlowy niezwłocznie poinformuje ATG o zastawie-
niach za sprawą podmiotów trzecich. 
2. Produkty dostarczone przez ATG partner handlowy może przerobić i/lub sprzedaż w ramach prawidło-
wej działalności gospodarczej. Przy powiązaniu lub pomieszaniu towaru zastrzeżonego z innymi rzeczami 
ATG jest współwłaścicielem nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego w wartości innej 
rzeczy w chwili powiązania lub pomieszania. 
3. W przypadku nienależytego spełnienia przez partnera handlowego swoich zobowiązań z umowy ATG 
jest zawsze uprawniona do odebrania swojej własności na koszt partnera handlowego, do którego wyda-
nia partner handlowy się zobowiązuje. 
 
VIII. Gwarancja, odszkodowanie 
1. W odróżnieniu do § 377 kodeksu przedsiębiorców przesyłkę należy niezwłocznie sprawdzić podczas 
przekazania partnerowi handlowemu, jego kurierowi lub przewoźnikowi ze starannością pożądaną w §§ 
377, 378 kodeksu przedsiębiorców i § 347 kodeksu przedsiębiorców, a stwierdzane wady zanotować na 
potwierdzeniu przyjęcia, potwierdzeniu odbioru przesyłki lub liście przewozowym z wykluczeniem jakich-
kolwiek roszczeń.  
Brak możliwości kontroli zaraz po przekazaniu przesyłki należy odnotować na potwierdzeniu przyjęcia, 
potwierdzeniu odbioru przesyłki lub liście przewozowym z wykluczeniem jakichkolwiek roszczeń, a w od-
powiednim okresie 3 dni od dostawy w pisemnej reklamacji szczegółowo poinformować partnera handlo-
wego o wadach stwierdzonych w trakcie późniejszej kontroli. 
2. Jeśli partner handlowy wykaże, że dostawa była wadliwa, wówczas partnerowi handlowemu przysługu-
je tylko prawo do bezpłatnej naprawy lub dostawy części zamiennych w odpowiednim czasie. 
3. Odpowiedzialność za roszczenia z tytułu odszkodowania jest regulowana tylko prawem austriackim. 
4. Wysokość kwoty odszkodowania jest ograniczona wartością zlecenia. 
5. Roszczeń z tytułu rękojmi należy dochodzić sądowo w ciągu sześciu miesięcy od daty przekazania; w 
przypadku zwłoki wszelkie roszczenia uznaje się za wykluczone. 
6. Zgodnie z § 933b austriackiego kodeksu cywilnego prawa kupującego do regresu są wykluczone. 
7. Z gwarancji wykluczone są części podlegające zużyciu i akcesoria oraz naprawy na skutek nieautory-
zowanych, niefachowych ingerencji osób trzecich. 
 
IX. Odpowiedzialno ść cywilna za produkt 
1. Partner handlowy zobowiązuje się do dokładnego przestrzegania przekazanej instrukcji obsługi wraz z 
warunkami bezpieczeństwa. Partner handlowy posiada wiedzę, że nieprzestrzeganie lub postępowanie 
wbrew instrukcjom obsługi i wskazówkom bezpieczeństwa powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności 
zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.  
2. W przypadku odsprzedaży partner handlowy zobowiązuje się do dokonania ustaleń odnośnie tych sa-
mych warunków i wykluczeń odpowiedzialności z każdym kolejnym przejmującym towar i w przypadku 
naruszenia tego zobowiązania zobowiązuje się, że ATG nie poniesie szkód powstałych w związku z naru-
szeniem obowiązku. 
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X. Wybór prawa 
1. Stosunki umowne firmy ATG AgrarTechnikGeräte GmbH, A-4060 Leonding, Gaumb erg 6 regulują 
wyłącznie postanowienia prawa austriackiego z wykluczeniem norm odsyłających. Zasada dotyczy także 
transakcji eksportowych, niezależnie od postanowień kraju kupującego lub komisanta.  
2. Jeśli wbrew dokonanemu poniżej wyborowi siedziby sądu miałoby dojść do sporu prawnego pomiędzy 
stronami umowy w kraju kupującego i poszczególne postanowienia niniejszej umowy nie mogły zostać 
zastosowane ze względu na ordre public, wówczas skuteczność pozostałych postanowień niniejszej 
umowy pozostaje niezmieniona. 
3. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów 
nie znajdują zastosowania. 
 
XI. Siedziba s ądu 
Jeśli partnerzy umowy nie dokonali żadnego prawnie skutecznego zapisu arbitrażowego za wyłączną 
sądową właściwość miejscową uznaje się właściwy przedmiotowo sąd w Linz/Górna Austria. ATG jest 
jednak uprawniona do składania pozwów przeciwko partnerowi handlowemu w każdym innym sądzie 
zgodnie z własnym wyborem, którego właściwość wynika z prawa krajowego lub międzynarodowego. 
 
XII. Ochrona konsumentów 
1. Niniejsze warunki umowy obowiązują przedsiębiorców w sposób nieograniczony zgodnie z § 343 ko-
deksu przedsiębiorców. 
2. W zakresie sprzedaży do użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie konsumentów powyższe wa-
runki obowiązują tylko w zakresie, którego nie wykluczają warunki określone w ustawie o ochronie kon-
sumentów. 
3. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków handlowych stanie się nieważne lub niesku-
teczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W przypadku nieskuteczności jednej z klauzul 
niniejszej umowy strony umowy są zgodne, co do jej zastąpienia innym skutecznym postanowieniem, 
którego sens i cel są najbliższe postanowieniu nieskutecznemu. 


