
 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 

PRODUKTÓW i USŁUG ALURON Sp. z o.o. 
 
 

I. Zakres stosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy 
1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki sprzedaży i dostawy produktów i usług objętych 

ofertą handlową Aluron Spółka z o.o., dalej zwanej Sprzedającym.  
2. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy stanowią integralną część odpowiednio potwierdzenia 

zamówienia, faktury pro-forma, faktury sprzedaży lub umowy określającej warunki współpracy 
stron, w zależności od rodzaju dokumentu przyjętego przez strony.  

3. Akceptacja przez Kupującego potwierdzenia zamówienia lub faktury pro-forma lub faktury 
sprzedaży stanowi akceptację niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy, z 
wyłączeniem tych postanowień, które strony na piśmie uzgodniły inaczej.  

4. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy są publikowane na stronie internetowej Sprzedającego 
       www aluron.eu.  
5. Definicje: przez produkty: rozumie się oferowane przez Sprzedającego katalogowe, 

cennikowe i indywidualne wyroby stanowiące przedmiot sprzedaży lub dostawy na rzecz 
Kupującego; przez usługi: rozumie się oferowane przez Sprzedającego katalogowe, 
cennikowe i indywidualne prace wykonane przez Sprzedającego z materiału powierzonego 
przez Kupującego.  

6. Postanowienia umowy odmienne od postanowień Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy 
mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.  

 
II. Wymiana informacji dotyczących dostawy i sprzedaży produktów  

1. Wszelkie informacje, zawiadomienia, zamówienia, potwierdzenia oraz zgłoszenia i wezwania 
dokonywane przez strony wymagają zachowania formy pisemnej. Sprzedający dopuszcza 
elektroniczną formę przekazywania informacji przez Kupującego po uprzednim pisemnym 
autoryzowaniu elektronicznych adresów emailowych Kupującego.  

2. Wymiana informacji dotyczy w szczególności:  
a) cenników na produkty, planowanych zmian cen oraz terminów wprowadzenia nowych 

cenników,  
b) wprowadzenia oraz zmian katalogów z produktami,  
c) aktualizacji oprogramowania,  
d) informacji technicznych i handlowych o nowościach lub zmianach w zakresie 

produktów,  
e) procedur reklamacyjnych.  

Wymiana informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dokonywana w postaci 
elektronicznej, w formie informacji i plików umieszczonych w autoryzowanej strefie strony                  
www aluron.eu, które mają także odzwierciedlenie w informacjach wysyłanych drogą e-mail do 
Kupującego. Informacje te zostaną wysyłane z adresu zawierającego domenę aluron.eu lub 
aluron.pl. Pozostałe informacje dotyczące dostawy i sprzedaży produktów, w tym:  

a) potwierdzenia zamówień,  
b) oferty i wyceny materiałowe,  
c) faktury,  
d) uzgodnienia dodatkowe,  
e) wezwania, mogą być wysyłane z indywidualnych adresów pracowników 

Sprzedającego należących do domeny aluron.eu. lub aluron.pl  
3. W przypadku podjęcia przez strony stałej współpracy handlowej Sprzedający zobowiązuje się 

w celu usprawnienia wzajemnej wymiany informacji do:  
                   a)   umożliwienia Kupującemu, po uprzednim podpisaniu przez Kupującego oświadczenia  
                          o zachowaniu poufności informacji, dostępu do autoryzowanej strefy strony  
                          www aluron.eu poprzez nadanie indywidualnych danych dostępu (login i hasło),  
                   b)   umieszczania w wyżej wymienionej lokalizacji wszelkich informacji istotnych dla      
                          współpracy z Kupującym, w tym: cenników, katalogów, aktualizacji oprogramowania 
                          wspomagającego projektowanie, informacji technicznych i handlowych nowościach 
                          lub zmianach w zakresie produktów lub cen, oraz promocjach.   

4. Wszelkie zmiany informacji zawartych w autoryzowanej strefie strony www.aluron.eu wchodzą 
w życie z dniem wskazanym przez Sprzedającego.  
 
 



 
III. Oferty i umowy sprzedaży i dostawy produktów lub usług  

1. Wszelkie umowy i oferty w rozumieniu art.66 KC są wiążące dla Sprzedającego po ich 
podpisaniu przez osoby umocowane do działania w imieniu Sprzedającego zgodnie z zasadą 
reprezentacji ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców lub przez uprawnionych pełnomocników.  

2. Termin związania ofertą, wyceną materiałową lub zawarty w innych dokumentach 
opracowanych przez Sprzedającego będzie określony każdorazowo w ich treści. W przypadku 
braku wskazania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, warunki określone w 
ofercie, wycenie lub innym dokumencie wiążą Sprzedającego jeżeli złożone w obecności 
drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 
zostały przyjęte niezwłocznie; złożone w inny sposób przestają wiązać z upływem czasu, w 
którym Sprzedający mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez 
nieuzasadnionego opóźnienia.  

 
 
IV. Ceny za produkty lub usługi  

1. Ceny są cenami netto i ustalane są zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu potwierdzenia 
zamówienia przez Sprzedającego. Do cen netto Sprzedający dolicza podatek VAT w 
wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny po potwierdzeniu zamówienia w przypadku 
ustawowych zmian form opodatkowania towarów i usług, a w szczególności zmiany wysokości 
podatku VAT.  

3. Ceny zawierają koszty opakowania produktów według standardów stosowanych przez 
Sprzedającego. Sposób oraz koszty standardowego opakowania określone są w cenniku 
Sprzedającego. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany 
sposobu opakowania lub zwiększenia ceny w przypadku poniesienia dodatkowych kosztów 
niestandardowego opakowania.  

4. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, to ceny rozumiane są jako ceny z magazynów 
Sprzedającego znajdujących się w Zawierciu, Opolu lub Poznaniu.  

5. Cennik obejmuje wyłącznie standardowy zakres usług i produktów katalogowych. Wszelkie 
nie objęte cennikiem produkty i usługi podlegają indywidualnej kalkulacji ceny. Aktualne 
cenniki są dostępne w strefie autoryzowanej Sprzedającego.  

 
V. Zamówienia i ich realizacja  

1. Wszelkie zamówienia wymagają zachowania formy pisemnej i pisemnego potwierdzenia 
warunków zamówienia przez Sprzedającego.  

2. Kupujący jest zobowiązany podać w zamówieniu emailowy zwrotny adres korespondencyjny 
w celu umożliwienia uzgodnienia warunków realizacji zamówienia  

3. Sprzedający zobowiązuje się do przedstawienia Kupującemu w formie elektronicznej 
warunków realizacji zamówienia, w tym cen produktów i terminu dostawy, w terminie do 2 dni 
roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Niepotwierdzenie zamówienia przez 
Sprzedającego we wskazanym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcie zamówienia 
do realizacji. Sprzedający niniejszym zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w 
sposób milczący.  

4. Termin dostawy określony w potwierdzeniu zamówienia lub fakturze pro forma jest wiążący 
dla stron pod warunkiem, że w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia 
lub otrzymania faktury pro forma Kupujący nie wniesie pisemnych zastrzeżeń do terminu 
dostawy określonego w potwierdzeniu zamówienia lub fakturze pro forma.  

5. Kupujący może cofnąć lub zmienić zamówienie na produkty niestandardowe po jego 
potwierdzeniu przez Sprzedającego wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego zastrzeżoną 
pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku cofnięcia lub zmiany zamówienia na produkty niestandardowe przed 
rozpoczęciem ich produkcji, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 15% 
wartości zamówionych produktów netto.  

7. W razie cofnięcia lub zmiany zamówienia na produkty niestandardowe już wykonane lub 
będącego w fazie realizacji, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty całej wartości 
zamówionych produktów brutto.  

8. W innych przypadkach odstąpienia Kupującego od zamówienia potwierdzonego przez 
Sprzedającego, traci on prawo do żądania zwrotu zapłaconej zaliczki.  



9. O ile strony nie uzgodniły inaczej, Kupujący zobowiązany jest własnym staraniem i na własny 
koszt do odbioru produktów w terminie i z magazynu Sprzedającego wskazanych w 
potwierdzeniu zamówienia, w godzinach pracy tego magazynu.  

10. Kupujący jest zobowiązany dokonać odbioru produktów przy użyciu samochodu 
przystosowanego do przewozu danego rodzaju produktów, zwłaszcza gdy odbiór dotyczy 
elementów o długości 4 - 7 m. W przypadku braku odpowiedniego środka transportu 
Sprzedający może odmówić wydania produktów lub udzielenia pomocy w załadunku.  

11. Wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów przechodzi na Kupującego z chwilą ich 
wydania Kupującemu lub przewoźnikowi działającemu w imieniu Kupującego. Przez wydanie 
produktów rozumie się fizyczne przekazanie produktów Kupującemu lub przewoźnikowi 
działającemu w imieniu Kupującego wraz z dokumentami dostawy. Odbioru produktów w 
zakresie ich zgodności co do ilości, opakowania oraz w zakresie wad jawnych Kupujący 
dokonuje przed ich wydaniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności co do ilości lub 
opakowania produktów lub innych wad widocznych produktów Sprzedający jest zobowiązany 
opisać niezgodności lub wady w dokumentach dostawy niezwłocznie, w obecności 
przedstawiciela Sprzedającego pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

12. W przypadku uzgodnionej dostawy wykonanej środkiem transportu Sprzedającego, Kupujący 
zobowiązuje się do terminowego i sprawnego technicznie odbioru produktów w miejscu 
dostawy oraz do ich odbioru co do ilości, opakowania i jakości w zakresie wad jawnych. 
Wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów przechodzi na Kupującego z chwilą 
rozpoczęcia rozładunku. Kupujący jest zobowiązany zbadać stan przesyłki w celu ustalenia, 
czy nie została ona uszkodzona w sposób widoczny w transporcie. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń widocznych Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny 
niezwłocznie z udziałem przewoźnika lub innego przedstawiciela Sprzedającego. Jeśli w 
chwili odbioru przesyłki stan jej nie budził zastrzeżeń, a uszkodzenie zostało ujawnione w 
czasie jej otwarcia, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 
od daty dostawy, powiadomić Sprzedającego o stwierdzonych wadach produktów, pod 
rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zawiadomienia o wadach dokonane z 
uchybieniem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający ma prawo 
pozostawić bez rozpatrzenia.  

13. W przypadku braku możliwości rozładunku produktów w uzgodnionym miejscu dostawy z 
przyczyn leżących po stronie Kupującego pokryje on koszty składowania i ubezpieczenia 
produktów w zryczałtowanej wysokości 0,3% wartości produktów brutto za każdy rozpoczęty 
dzień składowania, a także koszty ponownego transportu.  

14. Wydanie produktów Kupującemu odbywa się na podstawie dokumentu dostawy. Podpisanie 
dokumentu dostawy przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że produkty zostały 
przekazane w ilości wskazanej w dokumencie dostawy oraz że nie posiadają wad jawnych.  

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykonania dostawy partiami.  
 
VI. Gwarancja jakości produktów lub usług  

1. Zakres i warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna.  
2. Sprzedający udziela gwarancji na podstawie Karty Gwarancyjnej sporządzonej według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy.  
3. W przypadku świadomej dla obu stron sprzedaży produktów/usług:  
      - niepełnowartościowych,  
      - przecenionych,  
      - wybranych okuć lub innych elementów lakierowanych na kolor inny niż w ofercie  
      cennikowej  Sprzedającego, a w szczególności elementów dystrybuowanych takich jak: 
      klamki, pochwyty, zawiasy i inne, które nie są produkowane przez Sprzedającego,  
      a także wszelkich, w tym metalowych, elementów akcesoryjnych oraz materiałów  
      z tworzyw sztucznych i gumy, które w cenniku/dokumentacji Sprzedającego występują  
      w ściśle określonej kolorystyce,  
      - innych w uzgodnionych przypadkach,  
      strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady produktów/usług.  
      Przez świadomą sprzedaż rozumie się sprzedaż popartą uprzednią, pisemną  
      informacją Sprzedającego o sprzedaży produktów/usług należących do kategorii  
      produktów wyłączonych z zakresu gwarancji i rękojmi za wady.  
 
 
 



 
4. O wszelkich niezgodnościach w dostawie lub wadach produktów Kupujący jest zobowiązany 

zawiadomić Sprzedającego w formie pisemnej przez złożenie Sprzedającemu następujących 
dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji:  

a) kopii dokumentu Wydanie z magazynu ADOP lub listu wysyłkowego i faktury 
sprzedaży,  

b) szczegółowego opisu wady produktów,  
c) dokumentacji fotograficznej – na żądanie Sprzedającego.  

5. Kupujący zobowiązany jest umożliwić Sprzedającemu zbadanie produktów, których dotyczy 
reklamacja oraz zachować, o ile jest to możliwe, niezniszczone oryginalne opakowanie w celu 
użycia go do przewozu produktów do Sprzedającego, a w razie zniszczenia oryginalnego 
opakowania zapewnić właściwe opakowanie zastępcze.  

6. Zbadanie reklamowanych produktów odbywa się w siedzibie Sprzedającego. Kupujący 
zobowiązany jest dostarczyć reklamowane produkty własnym staraniem i na własny koszt. W 
uzasadnionych przypadkach i za zgodą Sprzedającego dopuszcza się możliwość 
przeprowadzenia oględzin produktów u Kupującego.  

7. Sprzedający rozpatruje reklamacje produktów w terminie 14 dni od otrzymania produktów 
wraz z kompletem dokumentów.  

8. Sprzedający odpowiada za szkody bezpośrednie i rzeczywiste, z ograniczeniem do wartości 
netto wadliwych produktów, oraz z wyłączeniem utraconych korzyści.  

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w produktach powstałe w wyniku 
nieprawidłowego magazynowania lub transportu przez Kupującego, a w szczególności za 
szkody powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, zamoczenia, działania agresywnych 
czynników chemicznych lub środowiskowych.  

10. Siła wyższa:  
a) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie dostawy, jeżeli jest ona następstwem zdarzeń nadzwyczajnych, będących 
poza możliwością działania Sprzedającego, a w szczególności aktu władzy 
państwowej lub siły wyższej.  

b) Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia, których Sprzedający nie mógł przewidzieć ani im 
zapobiec , w tym: klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, mobilizacje, brak 
surowców, zakłócenia w transporcie, strajki, lock-out.  

c) Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody w 
wykonaniu sprzedaży produktów lub usług. W takim przypadku Sprzedający będzie 
upoważniony do rozwiązania umowy bez żadnych roszczeń odszkodowawczych 
wzajemnych stron.  

 
VII. Warunki zapłaty ceny za produkty lub usługi  

1. Kupujący jest zobowiązany do przedpłaty ceny za produkty lub usługi przed odbiorem 
zamówionych produktów lub usług. W przypadku odrębnych uzgodnień stron Kupujący 
zobowiązuje się do zapłaty ceny za produkty lub usługi w terminie określonym w fakturze 
sprzedaży.  

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.  
3. Kupujący nie ma prawa do wstrzymania lub odmowy zapłaty ceny za produkty lub usługi, w 

przypadku złożenia reklamacji lub wystąpienia z innymi roszczeniami związanymi z 
wykonaniem dostawy lub sprzedaży produktów lub usług.  

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty 
odsetek.  

5. W przypadku uzyskania informacji o pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego lub 
ograniczeniu jego zdolności do zapłaty zobowiązań pieniężnych, Sprzedający zastrzega sobie 
prawo żądania zabezpieczenia przez Kupującego zapłaty za zamówione produkty także po 
potwierdzeniu warunków zamówienia przez Sprzedającego. W razie nieudzielenia 
wymaganego zabezpieczenia Sprzedający ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia 
lub odmowy przyjęcia kolejnego zamówienia do czasu zapłaty wszystkich świadczeń 
pieniężnych, w tym świadczeń niewymagalnych, oraz udzielenia przez Kupującego 
wymaganego zabezpieczenia.  
 
 
 

 



VIII. Klauzula poufności  
1. Administratorem danych osobowych jest Aluron Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie                                                                                            

NIP: 9462343265, REGON: 432490395, KRS: 0000103157 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem                         

e-mail – iod@itmfox.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej 
RODO. 

4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:A 
a) w przypadku klientów będących osobami fizycznymi - podjęcia działań przed 

zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b) w przypadku reprezentantów klientów – w celu realizacji bieżącej współpracy z 
klientem, którego reprezentuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

c) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m.in. w zakresie 
prowadzenia dokumentacji księgowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

d) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO, 

e) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO, 

     5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane  
         przez Administratora: 

a)  przez czas trwania umowy, 
b)  przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy  
     prawa nakazują ich przetwarzanie, 
d) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy 
     do momentu wycofania zgody, 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed 
zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy. 

7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. 

8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym 
przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy 
uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

 
 
 
IX. Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy mają 
zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy sprzedaży lub dostawy 
produktów lub usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Sprzedającego lub Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach lub odpowiednio Sąd 
Okręgowy w Katowicach, lub każdy inny według wyboru Sprzedającego. 


