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Ogólne Warunki Handlowe firmy  

IBC SOLAR AG 
 
1.  Informacje ogólne  

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „Ogólne Warunki Handlowe”) obowiązują tylko przedsiębiorstwa, publiczne 

osoby prawne lub specjalne publiczno-prawne jednostki majątkowe w znaczeniu § 310 I niemieckiego k.c. (BGB).    

1.2  Wszystkie dostawy, świadczenia i oferty firmy IBC SOLAR AG (dalej: „(firma) IBC”) realizowane są wyłącznie na 

podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Stanowią one integralną część wszelkich umów zawieranych 

przez firmę IBC z jej kooperantami (dalej: „Klienci”) w odniesieniu do oferowanych przez IBC dostaw i świadczeń. Są 

one uzgadniane z Klientem przy udzielaniu pierwszego zlecenia i stosują się do wszystkich późniejszych zleceń, także 

bez jednoznacznego odniesienia do ich obowiązywania.  

1.3  Ogólne Warunki Handlowe obowiązują na zasadzie wyłączności; ewentualne inaczej brzmiące warunki Klienta są 

wykluczone, o ile IBC jednoznacznie nie potwierdziła ich obowiązywania na piśmie. Zasada ta obowiązuje również w 

przypadku zrealizowania dostawy bez zastrzeżeń mimo wiedzy o istnieniu inaczej brzmiących warunków Klienta. 

1.4  Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe sporządza się w językach niemieckim angielskim. i polskim. Jeżeli treść wersji 

angielsko- lub polskojęzycznej odbiega od treści wersji niemieckojęzycznej, wiążąca jest zawsze wersja 

niemieckojęzyczna.  

1.5  Wystarczającym warunkiem zachowania wymogu formy pisemnej jest przekazanie dokumentu telefaksem lub pocztą 

elektroniczną, o ile został on wysłany za potwierdzeniem odczytania.  

1.6        Aktualne Ogólne Warunki Handlowe można pobrać ze stron internetowych firmy IBC, zapisać i wydrukować: 

https://www.ibc-solar.de/impressum/, https://www.ibc-solar.com/legal-notice/, https://www.ibc-solar.pl/nota-prawna/ 

 

2.  Przedmiot umowy i zawarcie umowy  

2.1  Wszystkie oferty - składane zarówno ustnie, jak i na piśmie - pozostają niezobowiązujące i niewiążące, o ile nie zostały 

jednoznacznie określone jako wiążące bądź o ile nie zawierają określonego terminu przyjęcia.  

2.2        Zamówienia i zlecenia stają się prawnie wiążące dopiero po ich przyjęciu w odpowiednim terminie w formie pisemnego 

potwierdzenia zlecenia lub po ich zgodnym z uzgodnieniem wykonaniu za zgodą Klienta (= zawarcie umowy).  

2.3  Rodzaj, zakres i cel dostawy lub świadczenia określa wiążąco pisemne potwierdzenie zlecenia włącznie z niniejszymi 

Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Potwierdzenie zlecenia zawiera całość dotyczących przedmiotu umowy uzgodnień 

dokonanych pomiędzy firmą IBC i jej Klientem. Wszelkie oświadczenia ustne ze strony IBC i/lub Klienta złożone przed 

zawarciem umowy są prawnie niewiążące, o ile nie wynika z nich, że obowiązują dalej wiążąco.  

2.4        Uzupełnienia i zmiany dokonanych uzgodnień, włącznie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.5       Informacje firmy IBC dotyczące przedmiotu dostawy lub świadczenia (np. wymiarów, tolerancji, danych technicznych itp.) 

oraz ich prezentacja przez firmę IBC (np. w formie rysunków, ilustracji itp.) obowiązują jedynie w przybliżeniu, o ile 

przydatność przedmiotu dostawy lub świadczenia do przewidzianego umownie celu nie warunkuje dokładnej zgodności. 

Nie stanowią one gwarancji cech użytkowych, lecz tylko opis albo oznaczenie dostawy bądź świadczenia. Typowe 

tolerancje handlowe, występujące na podstawie przepisów prawa lub stanowiące ulepszenia techniczne, a także 

zastępowanie elementów częściami o takiej samej jakości są dopuszczalne, o ile nie wpływają ujemnie na przydatność 

przedmiotu do określonego umownie celu.  

2.6       Zagwarantowane właściwości lub gwarancje trwałości i cech użytkowych wymagają oddzielnego uzgodnienia na piśmie.  

 

3.  Ceny  

3.1       O ile z potwierdzenia zlecenia nie wynika inaczej, wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny w EURO zawierające 

świadczenie loko fabryka wzgl. loko magazyn z wyłączeniem kosztów opakowania, spedycji, opłat celnych, 

ubezpieczenia, montażu, innych kosztów dodatkowych i obowiązującego w dniu dostawy ustawowego podatku od 

towarów i usług; te pozycje wykazuje się w fakturze oddzielnie.  

3.2       IBC ma prawo do naliczania do wartości netto zamówienia równej 500,00 EUR dodatkowej zryczałtowanej opłaty 

manipulacyjnej w wysokości 15,00 EUR.   

3.3 IBC jest uprawniony do podwyższenia ceny uzgodnionej z Klientem, jeżeli w wyniku ogólnego wzrostu ceny IBC 

podwyższy cenę za jeden lub więcej artykułów zakupionych przez Klienta w okresie pomiędzy zawarciem umowy kupna 

a terminem dostawy. 

 

 W takim przypadku IBC SOLAR AG jest uprawniony do podwyższenia ceny uzgodnionej z Klientem za przedmiot(y), na 

które ma wpływ ogólna podwyżka ceny, zgodnie z następującym wzorem: 

 

Pnew = Pold x [Lnew/Lold]. 

 gdzie: 

 

Pnew = nowa cena towaru po wzroście ceny. 

Pold = uzgodniona cena towaru zgodnie z umową kupna. 

Lnew = cena przedmiotu według strony internetowej IBC https://www.ibc-solar.de/installateure/ibc-solar-shop/ w 

momencie dostawy. 
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Lold = cena przedmiotu według strony internetowej IBC https://www.ibc-solar.de/installateure/ibc-solar-shop/ w 

momencie zawarcia umowy kupna. 

 

W przypadku, gdy IBC chce skorzystać z tej formuły w celu podwyższenia ceny, IBC powiadomi Klienta o nowej cenie w 

formie tekstowej, nie później niż 5 dni roboczych przed uzgodnionym terminem dostawy. 

 

4.  Warunki płatności 

4.1  O ile nie dokonano żadnych innych uzgodnień pisemnych, płatności stają się wymagalne w kwocie netto niezwłocznie po 

dacie wystawienia faktury. IBC zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy tylko po otrzymaniu płatności z góry lub za 

pobraniem, a za granicą za poręczeniem w postaci akredytywy nieodwołanej lub pod warunkiem dokonania płatności z 

góry bądź na podstawie podobnych zabezpieczeń finansowych (np. poręczeń bankowych).  

4.2       Płatności w postaci weksli i czeków nie uważa się za dokonaną. Weksle, czeki i papiery wartościowe przyjmuje się z 

zastrzeżeniem wszelkich praw i bez gwarancji terminowej realizacji. Kosztami dyskonta i kosztami dodatkowymi obciąża 

się Klienta.  

4.3        Niezależnie od inaczej brzmiącej dyspozycji Klienta, płatności zalicza się w pierwszej kolejności na starsze 

zobowiązania, a mianowicie w pierwszej kolejności na koszty i odsetki, a w ostatniej kolejności na roszczenie główne.  

4.4       Rozliczenie z roszczeniami klienta lub zatrzymanie płatności w związku z takimi roszczeniami dopuszcza się tylko, gdy 

roszczenie Klienta zostało prawomocnie stwierdzone przez sąd lub jest niesporne.  

4.5        O terminowości płatności decyduje data jej wpływu na rachunek IBC. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Klienta 

nalicza się - niezależnie od ewentualnych dalej idących roszczeń - odsetki w aktualnej ustawowej wysokości; możliwość 

żądania dodatkowych odsetek i odszkodowania za szkody spowodowane zwłoką pozostaje zastrzeżona.  

4.6  Firma IBC ma prawo do wykonania niezrealizowanych jeszcze dostaw lub świadczeń pod warunkiem płatności z góry lub 

przedstawienia poręczenia, jeżeli po zawarciu umowy stały jej się znane okoliczności, które mogłyby istotnie zredukować 

zdolność kredytową Klienta i wskutek których mogłaby być zagrożona płatność nieuregulowanych jeszcze roszczeń IBC 

ze stosunku umownego (włącznie z innymi zleceniami jednostkowymi objętymi tą samą umową ramową).  

 

5.  Dostawa, czas dostawy 

5.1        Dostawy realizuje się na zasadzie loko fabryka lub magazyn.  

5.2 Określone przez IBC terminy realizacji dostaw i świadczeń uważa się zawsze za przybliżone, chyba że został 

jednoznacznie zagwarantowany albo uzgodniony stały termin. Jeżeli uzgodniono wysyłkę, terminy dostaw dotyczą 

momentu przekazania przedmiotu spedytorowi, przewoźnikowi lub innej biorącej udział w transporcie stronie trzeciej.  

5.3       W razie przekroczenia uzgodnionego pisemnie terminu Klient ma w pierwszej kolejności obowiązek wyznaczyć IBC 

rozsądny termin dodatkowy. Jeżeli dostawa nie nastąpiła z upływem terminu dodatkowego, Klient ma prawo, z 

wyłączeniem innych praw i o ile brak realizacji dostawy nastąpił z przyczyn leżących po stronie IBC, odstąpić od umowy 

przez przekazanie odpowiedniego oświadczenia na piśmie. 

5.4       Jeżeli dotyczy to jedynie części dostawy lub świadczenia, prawo do odstąpienia od umowy ogranicza się do tej części, 

chyba że Klient nie jest zainteresowany zrealizowaną już częścią dostawy lub świadczenia. Roszczenia 

odszkodowawcze w przypadku wystąpienia zwłoki z przyczyn leżących po stronie IBC przysługują Klientowi tylko, jeżeli 

przyczyną zwłoki jest okoliczność spowodowana działaniem umyślnym lub rażącym zaniedbaniem.  

5.5       W przypadku opóźnienia dostawy lub świadczenia z powodu siły wyższej albo zdarzenia, które istotnie utrudniło albo 

uniemożliwiło dostawę, np. problemu z zaopatrzeniem w materiały, zakłócenia działalności zakładu, strajku, lokautu, 

braku personelu, braku środków transportu, zarządzeń władz itp., nawet jeżeli wystąpiły u dostawców początkowych lub 

poddostawców IBC, IBC może opóźnić dostawę wzgl. świadczenie o okres występowania przeszkody i rozsądny czas 

powrotu do normalnej działalności lub (ze względu na niewykonaną część) odstąpić od umowy w części lub całości.  

5.6       Jeżeli przeszkoda występuje przez okres dłuższy niż trzy (3) miesiące, Klient po wyznaczeniu rozsądnego terminu ma 

prawo odstąpić od umowy w odniesieniu do jej niewykonanej części oraz żądać, z wykluczeniem dalej idących praw, 

zwrotu ewentualnych zapłaconych zaliczek.  

5.7       W przypadku częściowej realizacji dostawy lub świadczenia Klient może odstąpić od umowy w całości tylko pod 

warunkiem, że nie jest zainteresowany wykonaniem pozostałej części umowy.  

5.8       Jeżeli w ciągu dziesięciu (10) dni po potwierdzonym terminie dostawy Klient nie odebrał towaru w całości lub części, albo 

w przypadku dostaw na żądanie, także dostaw na żądanie ilości cząstkowych, nie odebrał towaru przygotowanego na 

żądanie w ciągu dziesięciu (10) dni po potwierdzonym terminie dostępności, IBC ma prawo, według własnego uznania, 

albo przesunąć zamówienie Klienta na kolejny termin dostępności, tzn. po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie 

rozsądnego terminu rozdysponować przedmiot dostawy inaczej w całości lub części i zrealizować dostawę do Klienta w 

rozsądnym późniejszym terminie, albo zmagazynować towar za naliczeniem opłaty magazynowej w wysokości 0,5% 

wartości zlecenia na każdy dzień magazynowania, albo, po wyznaczeniu i bezskutecznym upływie rozsądnego terminu, 

anulować zlecenie w całości lub części, naliczając opłatę za anulowanie zlecenia w wysokości 5% wartości anulowanego 

zlecenia. Powyższe nie narusza prawa do żądania i dowodu wyższych lub niższych kosztów magazynowania i/lub 

kosztów wysyłki. 

5.9        IBC ma prawo do naliczania zryczałtowanej opłaty manipulacyjnej w wysokości 50,00 EUR od drugiego następującego z 

przyczyny leżącej po stronie Klienta przesunięcia potwierdzonego terminu dostawy. Jeżeli przesunięcia potwierdzonego 

terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta powodują przesunięcie o co najmniej 28 dni kalendarzowych, 

IBC ma prawo odpowiedniego skorzystania z możliwości określonych w punkcie 5.8. 

 

6.  Miejsce wykonania umowy, wysyłka, opakowanie, przejście ryzyka, odbiór  
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6.1        O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest Bad 

Staffelstein (Republika Federalna Niemiec). Jeżeli obowiązki umowne firmy IBC obejmują także instalację, miejscem 

wykonania umowy jest miejsce, w którym ma nastąpić instalacja.  

6.2       Decyzję o rodzaju wysyłki i opakowaniu podejmuje na zasadzie staranności firma IBC.  

6.3        Przejście ryzyka na Klienta następuje najpóźniej z chwilą przekazania przedmiotu dostawy (przy czym decydujący jest 

moment rozpoczęcia przeładunku) spedytorowi, przewoźnikowi czy innej stronie trzeciej wyznaczonej do realizacji 

transportu. Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku realizacji dostaw częściowych lub gdy firma IBC przejęła 

także inne świadczenia (takie jak np. wysyłka czy instalacja). W przypadku opóźnienia wysyłki lub przekazania 

przedmiotu umowy z przyczyny leżącej po stronie Klienta ryzyko przechodzi na Klienta z dniem, w którym przedmiot 

dostawy był gotowy do wysyłki i Klient został poinformowany o tym fakcie przez IBC.  

6.4       IBC ubezpiecza wysyłkę od kradzieży, zniszczenia, szkód transportowych i szkód spowodowanych przez ogień i wodę 

lub innych ubezpieczalnych ryzyk tylko na jednoznaczne życzenie Klienta i na jego koszt.  

6.5       Jeżeli konieczny jest odbiór towaru, nabyty przedmiot uznaje się za odebrany, gdy  

- została zrealizowana dostawa oraz o ile obowiązki umowne firmy IBC obejmują też instalację, zakończona instalacja;  

- firma IBC poinformowała Klienta o gotowości do odbioru, wskazując na możliwość odbioru fikcyjnego określonego w 

tym punkcie 6.5, i wezwała go do przeprowadzenia odbioru;   

- od dnia dostawy lub instalacji upłynęło dwanaście (12) dni roboczych albo Klient rozpoczął użytkowanie nabytego 

przedmiotu lub dzieła (np. przez uruchomienie urządzenia) i w takim przypadku od dnia dostawy lub instalacji upłynęło 

sześć (6) dni roboczych, oraz  

- Klient nie dokonał odbioru z powodu innego niż zgłoszona IBC wada uniemożliwiająca użytkowanie lub znacznie 

ograniczająca możliwość użytkowania nabytego przedmiotu lub dzieła. 

 

7.          Reklamacje, ograniczenie odpowiedzialności i obowiązek kontroli  

7.1        Dostarczone przedmioty muszą zostać starannie zbadane przez Klienta lub działającą na jego zlecenie stronę trzecią 

niezwłocznie po dostawie. Uważa się je za przyjęte, jeżeli IBC nie otrzymała w formie pisemnej (§ 123 BGB) reklamacji 

dotyczącej oczywistych wad lub wad, jakie mogły zostać rozpoznane w ramach niezwłocznej starannej kontroli w ciągu 

siedmiu (7) dni od daty dostawy przedmiotu dostawy, lub w ciągu siedmiu (7) dni od momentu odkrycia wady bądź 

dowolnego wcześniejszego momentu, w którym wada stała się rozpoznawalna dla Klienta w trakcie normalnego 

użytkowania przedmiotu bez konieczności przeprowadzenia bliższego badania. Na żądanie IBC przedmiot dostawy 

należy nieodpłatnie odesłać do IBC. W przypadku uzasadnionej reklamacji IBC zwróci Klientowi koszty najtańszej 

wysyłki; przepis ten nie obowiązuje, jeżeli (1) koszty wzrosły z tego powodu, że przedmiot dostawy znajdował się w 

miejscu innym niż miejsce jego zgodnego z przeznaczeniem użytkowania albo (2) przedmiot dostawy nie znajdował się 

już na terenie Europy.  

7.2      W przypadku terminowej i zasadnej reklamacji roszczenia Klienta są ograniczone do usunięcia wady, które nastąpi 

według uznania firmy IBC przez zamienną dostawę wolnego od wad przedmiotu lub usunięcie wady w miejscu 

użytkowania lub w fabryce. W przypadku dwukrotnej nieudanej próby usunięcia wady Klient może zredukować cenę 

zakupu lub odstąpić od umowy.  

7.3        Dokonanie bez jednoznacznej zgody IBC napraw, modyfikacji lub poprawek dostarczonych przedmiotów przez Klienta 

lub stronę trzecią, utrudnienia usunięcia wad ze strony Klienta lub stron trzecich, uruchomienie przedmiotu wbrew 

poleceniu IBC lub wystąpienie wady wskutek nieprawidłowej lub niestarannej obsługi albo normalnego zużycia powoduje 

utratę uprawnień gwarancyjnych. W każdym przypadku Klient ponosi dodatkowe koszty usunięcia wady powstałe 

wskutek dokonania modyfikacji. Jeżeli dostarczony przedmiot znajduje się poza terenem Europy, IBC nie pokrywa i nie 

zwraca kosztów transportu. 

7.4        Okres gwarancji wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące dla produktów marki IBC i dwanaście (12) miesięcy dla 

wszystkich innych produktów, licząc od daty dostawy albo o ile konieczny jest ich odbiór, od daty odbioru.  

7.5       Uzgodniona z Klientem indywidualnie dostawa używanych przedmiotów jest realizowana bez żadnej gwarancji braku 

wad materialnych. 

 

8.         Odpowiedzialność i obowiązek odszkodowawczy w przypadku zdarzeń zawinionych  

8.1       Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej firmy IBC, niezależnie od podstawy prawnej, a w szczególności z tytułu 

niemożności realizacji dostawy, zwłoki, wadliwej dostawy lub dostawy nieodpowiedniego przedmiotu, naruszeń umowy, 

naruszeń obowiązków w ramach negocjacji umowy i działań niedozwolonych, jest ograniczony, o ile sytuacja taka 

wystąpiła z jej winy, zgodnie z tym punktem 8. 

8.2       Firma IBC nie ponosi odpowiedzialności za przypadki zwykłego zaniedbania ze strony jej organów wykonawczych, 

przedstawicieli ustawowych, pracowników oraz innych stron działających na jej zlecenie, o ile nie stanowią one 

naruszenia istotnych obowiązków umownych. Istotnymi obowiązkami umownymi są obowiązek terminowej dostawy 

wolnego od wad przedmiotu dostawy oraz obowiązki z zakresu doradztwa, ochrony i nadzoru, których celem jest 

umożliwienie Klientowi zgodnego z umową użytkowania przedmiotu dostawy lub ochrona zdrowia i życia personelu 

Klienta bądź ochrona jego mienia przez znacznymi szkodami. 

8.3       O ile firma IBC ponosi odpowiedzialność z przyczyn wymienionych w punkcie 8.2, odpowiedzialność ta jest ograniczona 

do szkód, które firma IBC przewidziała lub musiała przewidzieć przy zachowaniu typowej staranności w chwili zawarcia 

umowy jako możliwy skutek naruszenia umowy. Odpowiedzialność za szkody pośrednie lub szkody następcze będące 

skutkiem wad przedmiotu dostawy jest ponadto możliwa tylko na tyle, na ile szkód takich należy typowo oczekiwać przy 

zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu przedmiotu dostawy. 

8.4       Powyższe wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na korzyść organów 

wykonawczych, przedstawicieli prawnych oraz pracowników firmy IBC i innych osób działających na jej zlecenie.  
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8.5       O ile firma IBC udziela informacji technicznych lub zapewnia doradztwo, a takie informacje i doradztwo nie należą do 

uzgodnionego zakresu świadczeń, ma to miejsce nieodpłatnie i z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności.  

8.6      Ograniczenie określone w tym punkcie 8 nie dotyczą odpowiedzialności firmy IBC z tytułu świadomego działania, 

gwarantowanych właściwości użytkowych, utraty życia, uszkodzenia ciała lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu, a 

także odpowiedzialności na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności producentów za produkty. 

 

9.       Zastrzeżenie własności  

9.1        Do chwili spełnienia wszystkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego z Klientem obowiązuje zastrzeżenie 

własności wszystkich dostarczonych części (towar zastrzeżony). Towar, a także objęty zastrzeżeniem własności towar 

zastępujący go zgodnie z tą klauzulą, nazywany będzie dalej towarem zastrzeżonym. 

9.2       Klient przechowuje towar zastrzeżony na rzecz IBC nieodpłatnie. Zobowiązuje się on do przechowywania towaru 

zastrzeżonego oddzielnie i udzielania na żądanie informacji o miejscu jego przechowywania. 

9.3       Klient może zbyć lub przetworzyć towar zastrzeżony w ramach normalnej działalności gospodarczej, o ile nie znajduje się 

w stanie zwłoki i nie złożył wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego wobec swojego majątku. Zabrania się 

zastawiania towaru i cedowania zabezpieczeń. 

9.4       Jeżeli Klient przetworzył towar zastrzeżony, to uzgadnia się, że przetworzenie to nastąpiło w imieniu i na rachunek IBC 

jako producenta, a Klient nabywa bezpośrednio prawo własności albo – jeżeli przetworzono materiały pochodzące od 

kilku właścicieli, a wartość przedmiotu przetworzonego jest większa od wartości towaru zastrzeżonego – prawo 

współwłasności nowo wykonanego przedmiotu w stosunku wartości towaru zastrzeżonego do wartości nowo 

wykonanego przedmiotu. Na wypadek, gdyby tego rodzaju nabycie prawa własności przez sprzedawcę nie miało 

nastąpić, kupujący z góry przenosi swoje przyszłe prawo własności albo prawo współwłasności w ww. stosunku do nowo 

wykonanego przedmiotu na firmę IBC. Jeżeli towar zastrzeżony jest łączony albo nieodwracalnie mieszany z innymi 

przedmiotami w inny jednolity przedmiot i inny przedmiot należy uznać na przedmiot główny, Klient przenosi na IBC, o ile 

przedmiot główny należy do niego, prawo współwłasności tego jednolitego przedmiotu w stosunku określonym w 

zdaniu 1. 

9.5       Roszczenia Klienta wobec kupującego, powstające wskutek odsprzedaży przedmiotu lub z innej przyczyny prawnej, 

klient z góry ceduje na IBC. To samo dotyczy innych roszczeń zastępujących towar zastrzeżony lub powstających w inny 

sposób w odniesieniu do towaru zastrzeżonego, takich jak np. roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia wynikające z 

niedozwolonych działań w przypadku utraty albo zniszczenia. Klienta upoważnia się nieodwołalnie do egzekwowania 

roszczeń w imieniu własnym. IBC może wnosić zastrzeżenia, wobec tego upoważnienia tylko w przypadku wykorzystania 

roszczenia. 

9.6       W przypadku dostępu stron trzecich do towaru zastrzeżonego, w szczególności wskutek zajęcia, Klient musi 

poinformować o istniejącym prawie własności IBC i niezwłocznie powiadomić IBC. Jeżeli strona trzecia nie jest w stanie 

zwrócić IBC powstałych w związku z tym kosztów pozasądowych i sądowych, odpowiada za nie Klient. 

9.7       IBC zwolni towar zastrzeżony oraz zastępujące go przedmioty lub roszczenia na żądanie według własnego uznania, 

jeżeli ich wartość przekracza wysokość zabezpieczonego roszczenia o ponad 50%. 

9.8       W przypadku sprzecznego z umową zachowania Klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, IBC może 

odebrać towar zastrzeżony na koszt Klienta lub zażądać scedowania na siebie roszczenia Klienta w zakresie wydania 

tego towaru posiadane przez niego wobec osób trzecich. Odebranie lub zajęcie towaru zastrzeżonego przez IBC nie 

stanowi odstąpienia od umowy.  

 

10.       Warunki zwrotu  

10.1      Przyjęcie zwrotu towaru stanowi wyjątek i jest ze strony IBC dobrowolne. Przyjmowane są tylko zwroty towarów,  

- które zostały dostarczone i zafakturowane przez IBC oraz  

- które znajdują się w oryginalnym opakowaniu oraz w nienagannym i umożliwiającym sprzedaż stanie oraz  

- na których przyjęcie firma IBC wyraziła pisemną zgodę. 

10.2     Przyjęcie zwrotu towaru jest wykluczone, gdy  

- wartość netto towaru jest niższa od 100 EUR lub  

- towary nie zostały nabyte przez Klienta bezpośrednio od IBC lub  

- od daty dostawy towaru upłynęły trzy (3) lub więcej miesięcy (licząc od momentu określonego w punkcie 3 (1) tych 

warunków) lub  

- nie jest już możliwa sprzedaż towarów (tzn. towary nie są już objęte oficjalnym cennikiem IBC, były wykonane 

indywidualnie dla Klienta jako części lub produkty, które w międzyczasie uległy zmianom technicznym), lub  

- artykuł jest specjalnie oznaczony jako niepodlegający zwrotowi.  

Przyjęcie zwrotu jest też wykluczone, jeżeli nie zostanie zachowana określona w punkcie 10.3 tych Ogólnych Warunków 

Handlowych procedura. 

10.3    W razie chęci zwrotu towaru Klient ma obowiązek złożyć pisemne zapytanie w dziale zamówień IBC o możliwość zwrotu, 

podając numer artykułu, zamówioną ilość, numer potwierdzenia odbioru dostawy i numer faktury.  

IBC zweryfikuje możliwość przyjęcia zwrotu i powiadomi Klienta pisemnie o zgodzie na zwrot lub jego odmowie.  

Zwrot towaru musi nastąpić w ciągu dwóch (2) tygodni. Termin ten zaczyna upływać z dniem wydania przez IBC 

pisemnej zgody. Uznaje się go za spełniony tylko, jeżeli towar wpłynął w jego obrębie do IBC. Towar, który wpłynął po 

upływie tego terminu, nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany Klientowi na jego koszt i ryzyko.  

Odesłanie towaru ma miejsce wyłącznie w zakresie odpowiedzialności i na koszt Klienta. Ponosi on w szczególności 

ryzyko nieprawidłowego transportu towaru (m.in. na paletach o niewłaściwym rozmiarze), pogorszenia jego jakości, jego 

uszkodzenia i jego utraty do momentu wpłynięcia do firmy IBC.  
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Towar wysłany na koszt firmy IBC i bez jej uprzedniej zgody nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany Klientowi na jego 

koszt i ryzyko. Ta sama zasada obowiązuje, jeżeli po wpłynięciu towaru do firmy IBC okaże się, że informacje określone 

w punktach 10.1 i 10.2 są nieprawidłowe i/lub niepełne. 

10.4     IBC rejestruje wszystkie zwroty w formie noty uznaniowej. Przyjęte zwroty towarów realizuje się w kwocie wartości netto 

towaru z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości netto towaru. Notę uznaniową rozlicza się 

najbliższą fakturą wystawianą Klientowi. Wypłata noty uznaniowej w formie pieniężnej jest z zasady niemożliwa.  

10.5      Akceptowane będą tylko takie reklamacje dotyczące uznań, które dotyczą bieżącego i poprzedniego miesiąca.  

10.6      Niniejsze warunki zwrotów mogą zostać w każdej chwili uzupełnione lub zmienione.  

 

11.       Postanowienia końcowe  

11.1      Miejscem jurysdykcji sądowej w przypadku wszelkich kwestii spornych wynikających ze stosunku handlowego pomiędzy 

IBC i Klientem jest według uznania IBC miejscowość Coburg w Niemczech albo siedziba Klienta. Wyłącznym miejscem 

jurysdykcji w przypadku powództw skierowanych przeciwko IBC jest Coburg. Powyższy przepis nie narusza 

obowiązujących nadrzędnych przepisów prawa dotyczących jurysdykcji w sporach prawnych.  

11.2    Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów. 

11.3     Jeżeli jedna lub kilka klauzul tych Ogólnych Warunków Handlowych lub jedno bądź kilka postanowień innych porozumień 

miałaby być lub stać się prawnie nieskuteczna, nie naruszy to skuteczności wszystkich pozostałych postanowień i/lub 

porozumień. W takiej sytuacji jako postanowienie skuteczne obowiązuje odpowiedni przepis prawa. Ta sama zasada 

obowiązuje w przypadku wystąpienia luki prawnej.  

 

 

Postanowienia uzupełniające dotyczące wykonywanych indywidualnie środków reklamowych w sklepie reklamowym IBC 

SOLAR AG  

 

1.         Zakres obowiązywania  

Poniższe postanowienia dotyczą wszystkich zindywidualizowanych środków reklamowych, takich jak np. broszury i 

plakaty reklamowe.  

Ponadto stosują się bez ograniczeń powyższe Ogólne Warunki Handlowe firmy IBC. 

  

2.         Zatwierdzanie środków reklamowych 

Przed ostatecznym wykonaniem środka reklamowego, tzn. z reguły przed jego przekazaniem do druku, IBC prześle 

Klientowi projekt zleconego środka reklamowego. Klient ma obowiązek sprawdzenia tego projektu pod kątem 

poprawności i przesłania jego pisemnego zatwierdzenia do IBC. Zgłoszenie przez Klienta życzenia zmian lub uzupełnień 

pociąga za sobą odpowiednie wydłużenie uzgodnionych terminów wykonania zlecenia. 

  

3.         Odchyłki kolorów  

Nieznaczne odchyłki kolorów materiałów drukowanych nie stanowią wad. 

  

4.          Prawa autorskie, inne prawa ochronne  

4.1        Wykonane przez IBC środki reklamowe są chronione prawem autorskim.  

4.2       Klient oświadcza, że jest właścicielem wszystkich wymaganych praw, a szczególnie praw autorskich i praw własności 

marek w odniesieniu do wszystkich przekazanych przez niego do IBC w celu wykonania środka reklamowego danych i 

materiałów, takich jak np. zdjęcia i teksty. Klient zwalnia IBC z wszelkich roszczeń prawnych zgłaszanych przeciwko IBC 

przez osoby trzecie.  

 

UWAGA:  

Klient przyjmuje do wiadomości, że firma IBC zapisuje dane stosunku umownego zgodnie z § 28 niemieckiej ustawy o 

ochronie danych (BDSG) w celu ich odpowiedniego przetworzenia i zastrzega sobie prawo do przekazywania tych 

danych stronom trzecim, o ile jest to konieczne do wykonywania umowy. 
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IBC SOLAR AG 

Am Hochgericht 10 

96231 Bad Staffelstein  (Niemcy) 

Telefon  +49 (0) 9573-92 24 0 

Faks  +49 (0) 9573-92 24 111 

e-Mail  info@ibc-solar.com  

www.ibc-solar.pl 
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