OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY
spółki pod firmą
Esselte Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach (26-900) przy ul. Przemysłowej 11A,
KRS 0000032572; NIP 8120005317; REGON 670014990 (dalej jako „Esselte Polska”)
1.

Oferta handlowa Esselte Polska skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że sprzedaż
towarów wskazanych w ofertach handlowych oraz cennikach nie jest realizowana na rzecz konsumentów.
2. Esselte Polska przyjmuje od swoich kontrahentów zamówienia sporządzone w formie pisemnej i przekazane
za pośrednictwem: poczty email, EDI. W treści zamówienia należy co najmniej określić pełną nazwę i adres
zamawiającego wraz z numerem NIP i numerem KRS, lub wskazaniem, iż Zamawiający działa na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, imię, nazwisko i funkcję
osoby składającej zamówienie, precyzyjne podanie nazwy zamawianego towaru wraz z numerem
identyfikacyjnym Esselte Polska, ilością zamawianego towaru w odpowiednich jednostkach miary dla
zamawianego oraz wskazać adres poczty elektronicznej, na który przesłana zostanie przez Esselte Polska
faktura sprzedaży.
3. Każe zamówienie realizowane jest w minimalnym opakowaniach zbiorczych, np. segregator No.1 kod
811350 – minimalna jednostka sprzedaży wynosi 10 sztuk, tj. 1 karton.
4. Złożone zamówienia towarów mogą być anulowane nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed terminem
dostawy tych towarów. Esselte Polska może obciążyć kupującego kosztami poniesionymi przez Esselte
Polska w związku z anulowaniem zamówienia. Taka sama zasada ma zastosowanie w przypadku dokonania
przez kupującego zmiany terminu dostarczenia towarów.
5. Pozycje niedostępne i tym samym niedostarczone we wskazanym w zamówieniu terminie dostawy
obejmowane są „procedurą backorderów”. Zgodnie z tą procedurą pozycje niedostarczone zamawiającemu
zostaną dołączone do kolejnych dostaw, niezwłocznie po dostarczeniu ich do magazynu Esselte Polska, jeśli
klient wcześniej wyraził zgodę na zastosowanie procedury backorderów
6. Podane przez Esselte Polska terminy dostawy są jedynie szacunkowe, co oznacza, że rzeczywisty czas
dostawy towaru może być inny niż planowany. Kupującemu nie przysługują w stosunku do Esselte Polska
roszczenia z tytułu dostawy towaru w innym, niż planowanym terminie.
7. Esselte Polska do każdej dostawy dołącza dokument „wz”, zaś faktura dokumentująca dostawę wysyłana
jest na wskazany przez zamawiającego adres mailowy. W przypadku wymogu otrzymania oryginału faktury
w wersji papierowej, wysyłana jest ona za pośrednictwem Poczty Polskiej.
8. Esselte Polska zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji danego zamówienia w szczególności w sytuacji:
1)
niedokonania płatności w umówionym terminie,
2)
przekroczenia limitu kredytowego,
3)
negatywnej weryfikacji zamawiającego poprzez centralną jednostkę certyfikacyjną Acco
Brands (procedura przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz sprzedaży do
krajów objętych sankcjami gospodarczymi).
9. Esselte Polska z tytułu zrealizowania przez kupującego określonego obrotu netto w danym okresie
rozliczeniowym, może przyznać kupującemu rabat. Szczegółowe zasady określania wysokości i warunków
uzyskania rabatu określi umowa zawarta pomiędzy Esselte Polska a kupującym. Ustalenia rabatowe
obejmują okres nieprzekraczający roku kalendarzowego. Podstawą ustalenia wysokości rabatu jest obrót
netto za okres rozliczeniowy ustalony w systemie Esselte Polska. Rabaty „potransakcyjne” wypłacane będą
na podstawie faktury korygującej wystawianej przez Esselte Polska.
10. Oprócz rabatu, o którym mowa w pkt.9 powyżej, kupujący może otrzymać wynagrodzenie celem pokrycia
poniesionych przez niego kosztów wykonanych usług marketingowych. Wynagrodzenie, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, wypłacane będzie na podstawie faktury wystawionej przez kupującego, po uzyskaniu
zgody ze Strony Esselte Polska. Esselte Polska zapłaci za uzgodnione, należne kupującemu wynagrodzenie
za usługi marketingowe w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania faktury od kupującego. W przypadku,
gdy kupujący nie wystawi faktury za usługi marketingowe w terminach uzgodnionych z Esselte Polska, takie
postępowanie uznane zostanie za rezygnację kupującego z tego wynagrodzenia. Jeżeli kupujący nie zapłaci
Esselte Polska za towary dostarczone zgodnie z ustalonymi warunkami, rabaty i wynagrodzenie określone
w niniejszym dokumencie nie będą należne. Esselte Polska ma prawo w dowolnym momencie
przeprowadzić audyt procedur i/lub zażądać dowodów od kupującego dotyczących usług marketingowych.
Kupujący udostępni wszelkie dokumenty, informacje jakich Esselte Polska będzie w uzasadniony sposób
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wymagać oraz udzieli oczekiwanej przez Esselte Polska pomocy. Esselte Polska może dokonać cesji
wierzytelności bez zgody kupującego.
Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz podmiotów świadczących usługi
transportowe.
Ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów przechodzi na kupującego w momencie zrealizowania ich dostawy.
Prawo własności zakupionych towarów przechodzi na kupującego po zapłacie na rzecz Esselte Polska całej
ceny sprzedaży.. Dopóki własność zakupionych towarów nie przejdzie na kupującego, jest zobowiązany:
a)
przechowywać towary, nie niszczyć ani nie zasłaniać żadnych znaków identyfikacyjnych
znajdujących się na towarach i na ich;
b)
utrzymywać towary w niezmienionym stanie i ilości;
c)
przekazywać Esselte Polska informacje dotyczące tych towarów, jakich Esselte Polska
może wymagać;
d)
powiadomić Esselte Polska o swojej niewypłacalności; kupujący w takim przypadku
zapewni, że towary będą mogły być zidentyfikowane poprzez odniesienie do
odpowiednich numerów faktur lub zamówień.
Kupujący może w ramach swojej działalności gospodarczej może sprzedawać towary, w stosunku do których
zastrzeżone zostało prawo własności na rzecz Esselte Polska lub używać tych w ramach swojej działalności
gospodarczej. Jeżeli jednak kupujący odsprzeda te towary przed dokonaniem zapłaty ceny:
a)
dokonuje tego jako zleceniodawca, a nie jako agent Esselte Polska;
b)
prawo własności towarów przechodzi z Esselte Polska na kupującego bezpośrednio
przed momentem odsprzedaży przez Dystrybutora;
c)
wpływy z takiej sprzedaży towarów będą pozostawać w dyspozycji kupującego na
zasadzie powiernictwa na rzecz Esselte Polska i zostaną wypłacone Esselte Polska przez
kupującego niezwłocznie na żądanie Esselte Polska.
Przed przejściem prawa własności towarów na kupującego, w przypadku gdy kupujący stanie się
niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, prawo
kupującego do odsprzedaży towarów lub używania ich w zwykłym toku swojej działalności gospodarczej
wygasa.
Esselte Polska do czasu przejścia prawa własności nabytych towarów na rzecz kupującego może zażądać od
kupującego dostarczenia towarów będących w jego posiadaniu, które nie zostały odsprzedane lub
nieodwołalnie włączone do innego produktu.
Kupujący do czasu przejścia prawa własności nabytych towarów na rzecz kupującego nie będzie obciążać,
ani cedować swoich praw w odniesieniu do zakupionych towarów
Termin płatności za zakupione towary jest liczony od dnia doręczenia faktury.
Kupujący towar ma obowiązek sprawdzenia dostarczonego towaru i w przypadku stwierdzenia szkody lub
ubytku zgłoszenia jej do przewoźnika na dedykowanym formularzu z kopią do Esselte Polska. Do każdego
zgłoszenia reklamacji należy dołączyć dokumentację zdjęciową.
Zwrot zareklamowanego towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Esselte Polska.
Taki zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko kupującego.
W przypadku dostawy towaru na europaletach, kupujący ma obowiązek zwrócić europalety nie później niż
w terminie 30-tu dni roboczych od dniach ich dostawy lub wyraża zgodę na obciążenie kosztem palet.
Reklamacje do dostaw – w przypadku rozbieżności ilościowych zamawiający ma obowiązek zgłosić ten fakt
do Esselte Polska w ciągu 2 dni roboczych od daty dostawy.
Każde sprzedawane przez Esselte Polska urządzenie może zostać objęte gwarancją udzieloną przez jego
producenta. W przypadku gdy do danego urządzenia jego producent dołącza kartę gwarancyjną, okres
udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna swój bieg od dnia sprzedaży urządzenia ostatecznemu
użytkownikowi. Odpowiedzialność Esselte Polska z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Odpowiedzialność Esselte Polska z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich oraz odpowiedzialność z
wszelkich innych tytułów niż poniesiona szkoda rzeczywista jest wyłączona. Odpowiedzialność Esselte
Polska ograniczona jest także w ten w sposób, że łączna suma wypłaconych przez Esselte Polska na rzecz
kupującego odszkodowań w przypadku każdej kolejnej transakcji zawartej w oparciu o niniejsze Ogólne
Warunki Sprzedaży I Współpracy nie może być wyższa od ceny nabytych w ramach tej transakcji przez
kupującego towarów. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Esselte Polska nie ma zastosowania w
przypadkach, gdy ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej jest niedopuszczalne na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

25. Esselte Polska oraz kupujący nie będą odpowiedzialni za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań wynikających z Umowy z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie o nadzwyczajnym
charakterze, niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia przy
dochowaniu należytej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy. Jeżeli siła wyższa
spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy przez Stronę przez okres
przekraczający jeden (1) miesiąc, strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki
rozwiązania Umowy.
26. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży I Współpracy będą miały zastosowanie
przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zarząd Esselte Polska Sp. z o.o.
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