
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 
PRODUKTÓW MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.
1. Słownik pojęć:
KUPUJĄCY - klient firmy MOBILUS MOTOR Sp. z o.o. lub podmiot go reprezentujący
SPRZEDAJĄCY - firma MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
TOWAR – produkty z oferty handlowej MOBILUS MOTOR Sp. z o.o.
STRONY – KUPUJĄCY I SPRZEDAJĄCY
OWSiD - Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Produktów Mobilus Motor Sp. z o. o. 

2. Postanowienia ogólne
a) OWSiD znajdują zastosowanie do sprzedaży i dostaw TOWARÓW SPRZEDAJĄCEGO zrealizowanych na podstawie 
otrzymanego od KUPUJĄCEGO zamówienia, o ile strony pisemnie nie ustalą inaczej.
b) OWSiD mają zastosowanie do każdego z zamówień złożonych przez KUPUJĄCEGO i obowiązują przez cały okres trwa-
nia współpracy handlowej pomiędzy STRONAMI. 
c) KUPUJĄCY składając każdorazowo zamówienie oświadcza automatycznie, że aktualne postanowienia OWSiD zna i 
je akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia i kontynuowania współpracy handlowej 
pomiędzy STRONAMI.
d) OWSiD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i umów dostawy zawieranych przez Sprzedającego 
z innymi przedsiębiorcami, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, 
pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia 
niniejszych OWSiD mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie. 
e) OWSiD są podane do wiadomości Kupującego, najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne 
są na stronie internetowej www.mobilus.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze SPRZEDAJĄ-
CYM, przyjęcie przez Kupującego ogólnych warunków sprzedaży lub dostawy przy jednym zamówieniu przyjmuje się ich 
akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży lub dostawy.
f) SPRZEDAJĄCY zastrzega możliwość zmiany postanowień OWSiD.
g) Wszelkie zmiany wprowadzone do OWSiD zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Kupujący nie doręczy pisemnego 
zastrzeżenia w terminie 7dni od dnia otrzymania OWSiD lub umieszczenia ich na stronie internetowej.

3. Informacje o produkcie
a) Wszystkie informacje techniczne dotyczące wyrobów SPRZEDAJĄCEGO zawarte są w instrukcjach dostępnych na stronie 
internetowej SPRZEDAJĄCEGO www.mobilus.pl (podstrona Firma / Współpraca handlowa) lub u przedstawicieli handlowych 
SPRZEDAJĄCEGO.
b) KUPUJĄCY oświadcza, że zapoznał się i zna parametry techniczne TOWARÓW oraz że posiada niezbędna wiedzę w 
zakresie ich wykorzystania. 

4. Realizacja zamówienia i dostawa 
a) Zamówienia na TOWARY przyjmowane są przez SPRZEDAJĄCEGO w godzinach 8:00 – 16:00, w dni robocze od ponie-
działku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni określonych przez SPRZEDAJĄCEGO jako dni wolne.
b) Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej, na adres e-mail SPRZEDAJĄCEGO: info@mobilus.pl, za pomocą fax-u 
lub w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście. Przy składaniu zamówień telefonicznie, SPRZEDAJĄCY zastrzega, że zostaje 
ono przyjęte na całkowitą odpowiedzialność KUPUJĄCEGO, zwłaszcza w kwestii rodzaju i ilości zamówionego towaru. 
c) Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia do 21 dni w zależności od ilości oraz dostępności zamówionych produktów. 
d) Podawane terminy realizacji dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez SPRZEDA-
JĄCEGO uprawnia KUPUJĄCEGO do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli SPRZEDAJĄCY 
pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego nadal nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z 
uwzględnieniem poniższego punktu.
e) Termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności 
wymienionych w ust. 6 OWSiD.
f) Dostawy TOWARÓW mogą być realizowane w następujący sposób:
- odbiór własny przez KUPUJĄCEGO z miejsca wskazanego przez SPRZEDAJĄCEGO,
- za pomocą przesyłki kurierskiej,
- wyłącznie za pomocą usług firmy spedycyjnej w przypadku towarów znajdujących się na paletach.
g) KUPUJĄCY dopuszcza realizację zamówienia częściami.
h) Przy jednostkowej wartości zamówienia powyżej 4.000,00 zł netto koszty dostawy TOWARÓW na terenie Polski po-
krywa SPRZEDAJĄCY. W pozostałych przypadkach koszt dostawy TOWARÓW pokrywa KUPUJĄCY. Wszelkie inne koszty 
związane z realizacją zamówienia obciążają KUPUJĄCEGO.
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i) Opłata za dostawę TOWARÓW obciążająca KUPUJACEGO wynosi:
- 16,00 zł netto / paczka, przesyłka kurierska,
- 23,00 zł netto / paczka (w przypadku przesyłki za pobraniem), przesyłka kurierska,
- koszt przesyłek międzynarodowych jest kalkulowany indywidualnie.
j) Miejscem wykonania świadczenia przez SPRZEDAJĄCEGO jest siedziba SPRZEDAJĄCEGO, ul. Miętowa 37, 61-680 Poznań.
k) Powierzenie TOWARU przez SPRZEDAJĄCEGO firmie kurierskiej lub spedycyjnej jest równoznaczne z jego wydaniem 
KUPUJĄCEMU.
l) KUPUJĄCY w treści złożonego zamówienia obowiązany jest określić sposób dostawy TOWARÓW i adres na jaki mają 
one zostać wysłane.
m) KUPUJĄCY w momencie dostawy TOWARU jest zobowiązany sprawdzić liczbę oraz zabezpieczenie jednostek trans-
portowych w obecności kierowcy / kuriera. W przypadku braku jednostki / jednostek transportowych lub ich uszkodzeń 
/ widocznych naruszeń zabezpieczenia przesyłki, taki fakt należy odnotować na dokumencie firmy transportowej realizu-
jącej dostawę oraz dokonać szczegółowego sprawdzenia dostarczonego towaru w obecności kierowcy/kuriera. Doku-
ment stwierdzający braki / uszkodzenia podpisany przez kierowcę/ kuriera należy przesłać do SPRZEDAJĄCEGO.
n) Jeżeli liczba dostarczonych jednostek transportowych jest zgodna i nie ma podejrzenia w ich ingerencję, KUPUJĄCY 
jest zobowiązany do sprawdzenia stanu ilościowego oraz jakościowego TOWARU niezwłocznie po jego dostawie pod 
kątem zgodności towarów z dokumentem WZ oraz braku występowania wad jawnych - uszkodzeń mechanicznych 
TOWARU, itp. Zgłoszenie braków lub wad jawnych KUPUJĄCY musi zgłosić SPRZEDAJĄCEMU w kolejnym dniu roboczym 
po dostawie TOWARU. W przypadku przekroczenia powyższego terminu, KUPUJĄCY traci roszczenia z tego tytułu wobec 
SPRZEDAJĄCEGO.
o) Anulowanie zamówienia przez KUPUJĄCEGO wymaga zachowania formy pisemnej lub formy wiadomości e-mail i jest 
dopuszczalne do momentu fizycznego odbioru TOWARU przez KUPUJĄCEGO. Zamówienie należy traktować jako anulo-
wane, jedynie w przypadku otrzymania przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia od SPRZEDAJĄCEGO o jego anulowaniu. 
p) W przypadku anulowania zamówienia, KUPUJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego obsługi, w szczególności 
kosztów kompletacji, pakowania obsługi dostawy. W przypadku TOWARU wysłanego z magazynu SPRZEDAJĄCEGO 
dodatkowo kosztów transportu.

5. Cena i warunki płatności
a) Ceny TOWARÓW w udostępnianych przez SPRZEDAJĄCEGO cennikach są wyrażone w PLN lub w walucie obcej (Euro) i 
są cenami netto (bez podatku VAT) i nie zawierają kosztów transportu.
b) Ceny określone w cennikach (wysyłanych pocztą, mailem, lub dostarczanych w inny sposób) są wiążące do czasu 
wydania nowego cennika.
c) W przypadku, uzgodnienia między STRONAMI, iż faktury będą wystawiane w EURO na podstawie cennika w PLN, 
kwota faktury VAT zostanie przeliczona wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.
d) SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w udostępnionych cennikach, w szczególności w przy-
padku znacznego wzrostu ceny surowców, płac, zmiany kursu walut lub znacznej zmiany innych warunków gospodar-
czych mających istotny wpływ na poziom cen.
e) Udzielane przez SPRZEDAJĄCEGO rabaty i upusty wymagają indywidualnych negocjacji. 
f) Jeżeli w dokumencie sprzedaży nie określono innego terminu zapłaty za TOWAR objęty zamówieniem, płatności są 
dokonywane przed wydaniem TOWARU.
g) Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należnej kwoty na konto SPRZEDAJĄCEGO lub wpłaty gotówki w 
kasie SPRZEDAJĄCEGO.
h) KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać płatności kwoty wskazanej w fakturze VAT w terminie określonym w doku-
mencie sprzedaży. KUPUJĄCY obowiązany jest zrekompensować SPRZEDAJĄCEMU wszelkie koszty poniesione przez 
SPRZEDAJĄCEGO w związku z windykacją wymagalnych wierzytelności.
i) W przypadku niedokonania przez KUPUJĄCEGO jakiejkolwiek z płatności w terminie, SPRZEDAJĄCY może wstrzymać 
realizację zamówień do czasu uregulowania zaległej należności (wraz z należnościami dodatkowymi jak odsetki i koszty) 
lub zażądać ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty. W razie braku zapłaty lub nieudzielenia zabezpiecze-
nia, SPRZEDAJĄCY może wstrzymać się z wydaniem TOWARÓW.
j) W przypadku opóźnienia w zapłacie za TOWAR, KUPUJĄCY może stracić prawo do wszystkich udzielanych mu rabatów, 
zniżek oraz określonych umową o współpracy prolongat terminów płatności, a wszelkie zobowiązania KUPUJĄCEGO 
stają się natychmiast wymagalne, ponadto SPRZEDAJĄCY uprawniony jest do zmiany warunków dostawy w zakresie 
kosztów transportu.
k) W przypadku niedokonania przez KUPUJĄCEGO płatności w terminie, KUPUJĄCY może naliczać odsetki zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
l) Płatności dokonane przez KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet wymagal-
nych wierzytelności, a jeżeli jest kilka wymagalnych wierzytelności KUPUJĄCEGO – na poczet najdawniej wymagalnych, 
w przypadku powstania należności ubocznych (odsetki, koszty) – także na poczet tych należności.
m) Jeżeli powstaną uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej KUPUJĄCEGO, wszelkie 
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zobowiązania KUPUJĄCEGO stają się natychmiast wymagalne a  SPRZEDAJĄCY może powstrzymać się ze spełnieniem 
świadczenia do czasu uregulowania wymagalnych wierzytelności (wraz z należnościami ubocznymi jak odsetki i koszty) 
lub udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia ich zapłaty. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udziele-
nia zabezpieczenia, SPRZEDAJĄCY może odstąpić od umowy sprzedaży.
n) Prawo własności TOWARÓW przechodzi na KUPUJĄCEGO z chwilą uiszczenia całkowitej ceny sprzedaży TOWARÓW 
wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi (odsetki, koszty).

6. Ograniczenie odpowiedzialności
a) SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań, jeśli 
takie niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie wynikło wskutek działania siły wyższej. Strony ustalają, że „siła wyższa” 
oznacza w szczególności: (I) wszelkie okoliczności, w wyniku których realizacja zamówienia przez SPRZEDAJĄCEGO jest 
niemożliwa, problematyczna lub nieproporcjonalnie kosztowna, do tego stopnia, że nie można wymagać od SPRZEDAJĄ-
CEGO wykonania umowy, (II) strajk, (III) awaria maszyn i urządzeń, (IV) brak dostaw produktów, materiałów lub usług do 
SPRZEDAJĄCEGO, które to produkty, materiały i usługi są konieczne do realizacji zamówień KUPUJĄCEGO, (V) wojna lub 
stan wojenny, (VI) klęski żywiołowe, (VII) inne podobne zdarzenia.
b) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, strony wyłączają odpowiedzialność SPRZEDAJĄCE-
GO za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa SPRZEDAJĄCEGO.
c) Wszelka odpowiedzialność SPRZEDAWCY związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, nieza-
leżnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód poniesionych przez KUPUJĄCEGO, a dotyczących 
utraconych korzyści, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
d) Jakakolwiek odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, 
niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać 20% (dwadzieścia procent) ceny netto towaru, 
którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności SPRZEDAJĄCEGO.
e) Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożą-
danych przez KUPUJĄCEGO celów SPRZEDAJĄCY ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił KUPUJĄCEMU pisemnego 
zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
f) SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJĄCEMU gwarancji na TOWAR, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji 
g) Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, KUPUJĄCY nie ma prawa do odszkodowania za jaką-
kolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub 
użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
h) Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko KUPUJĄCEMU z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w 
związku ze sprzedanym KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAJĄCEGO TOWAREM lub z produktami, do których wytworzenia 
użyto towarów sprzedanych KUPUJĄCEMU przez SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY powinien o tym natychmiast powiadomić 
SPRZEDAJĄCEGO umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem 
wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności SPRZEDAJĄCEGO związanej z owymi roszczeniami.
i) Odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO z tytułu rękojmi jest na podstawie art. 558 § wyłączona. 
7. Postanowienia końcowe
a) KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetworzenie jego danych osobowych przez SPRZEDAJĄCEGO wyłącznie w związku z 
działalnością prowadzoną przez SPRZEDAJĄCEGO i na własne potrzeby.
b) Bez pisemnej zgody SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY nie będzie używał nazwy znaków towarowych ani nazw handlowych 
SPRZEDAJĄCEGO.
c) W przypadku gdyby jakiekolwiek z postanowień OWSiD zostało uznane przez Sąd lub inną odpowiednią władzę za 
nieważne i/lub niepodlegające wykonaniu, wówczas takie postanowienie uznane zostanie za usunięte z OWSiD zaś 
postanowienia pozostałe pozostaną w mocy. STRONY zobowiązują się wspólnie dążyć do zastąpienia postanowień 
uznanych za nieważne lub niepodlegające wykonaniu innymi postanowieniami ważnymi i podlegającymi wykonaniu, 
które w jak największym możliwie stopniu będą oddawać prawne, ekonomiczne i komercyjne cele postanowień usunię-
tych zgodnie z niniejszym punktem.
d) Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszelkie zawiadomienia między stronami muszą być sporządzone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.
e) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
f) Sądem właściwym dla wszystkich sporów jest Sąd Powszechny w Poznaniu.
g) OWSiD wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej SPRZEDAJACEGO. 
h) Zakup towaru w firmie Mobilus Motor Sp. z o.o. oznacza jednocześnie akceptacją powyższych warunków sprzedaży.
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