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Ogólne warunki handlowe firmy EKOLENERGIA SP. Z O.O.,
zwanej dalej „EKOLENERGIA”
§1 Postanowienia ogólne
1. Wszystkie usługi oraz oferty EKOLENERGII objęte są niniejszymi Ogólnymi Warunkami
Handlowymi, zwanymi dalej „OWH”, które stanowią podstawę wszelkich umów
zawieranych przez EKOLENERGIĘ z partnerami EKOLENERGII (zwanymi dalej „Klientami”),
a dotyczących wszelkich usług realizowanych przez EKOLENERGIĘ.
2. Zobowiązujące pozostają wyłącznie OWH, z wyjątkiem sytuacji, w których odstępstwa od
OWH zostały wyraźnie zaakceptowane pisemnie przez EKOLENERGIĘ.
3. OWH EKOLENERGII są ustalane z Klientami w czasie dokonywania pierwszego zlecenia i są
zobowiązujące również w przypadku wszelkich kolejnych zleceń, także w sytuacji, gdy na ich
obowiązywanie nie zwrócono ponownej uwagi.
§2 Dokumenty
1. Wymagane dokumenty, odnoszące się do sprzedaży jakiejkolwiek usługi bądź produktu
oferowanych przez EKOLENERGIĘ, są następujące:
§3 Ceny
1. Jeśli z umowy sprzedaży nie wynika inaczej, ceny podawane są w złotych polskich (PLN)
i nie zawierają kosztów dostawy. Pozostałe koszty związane z dostarczeniem produktu do
Klienta podawane są osobno i osobno zostaną zafakturowane.
2. Ceny są stanowcze i ostateczne; nie mogą one zostać zmienione w okresie ważności oferty.
3. Ceny są ważne pod warunkiem zastosowania się do wszystkich warunków określonych
w ofercie.
4. Ceny podawane w naszej ofercie są cenami netto, nie obejmują podatku VAT.
§4 Warunki płatności
1. Jeśli z umowy sprzedaży nie wynika inaczej, obowiązują warunki płatności zamieszczone w
OWH EKOLENERGII.
2. Produkty i usługi są płatne po otrzymaniu faktury, na warunkach określonych przez
EKOLENERGIĘ w ofercie lub w potwierdzeniu otrzymania zamówienia.
3. Wpłaty stu punktów procentowych (100%) kwoty zamówienia dokonuje się przelewem
bankowym na rachunek firmy EKOLENERGIA zamieszczony na fakturze.

4. Bez względu na określenie przez Klienta celu płatności, w pierwszej kolejności płatności
zaliczane będą na poczet najstarszych wymagalnych zobowiązań, kosztów, odsetek,
a w ostatniej kolejności na poczet należności głównej.
5. Za termin płatności uważa się datę wpływu płatności na rachunek EKOLENERGII.
W przypadku zwłoki Klienta przy regulowaniu płatności, z zachowaniem prawa do
dochodzenia dalszych roszczeń, naliczone zostaną odsetki karne w wysokości 8 punktów
procentowych (8%) ponad podstawową stawkę procentową. EKOLENERGIA zastrzega sobie
przy tym prawo do dochodzenia wyższych odsetek oraz dalszych szkód w wypadku zwłoki
w płatności.
6. EKOLENERGIA zastrzega sobie prawo do wykonania usług i pozostałych dostaw wyłącznie po
dokonaniu płatności przez Klienta lub złożeniu przez Klienta zabezpieczenia w sytuacji, gdy
po zawarciu umowy otrzyma informacje o okolicznościach mających wpływ na
pomniejszenie wiarygodności kredytowej Klienta oraz grożących niedokonaniem płatności
wynikających z umowy sprzedaży.
7. Celem zabezpieczenia płatności, Klient wystawi na rzecz EKOLENERGIA weksel in blanco,
który EKOLENERGIA będzie miała prawo wypełnić na kwotę odpowiadającą maksymalnej
wysokości nie zapłaconych, a wymagalnych na dzień wypełnienia weksla faktur VAT, wraz
z odsetkami oraz kosztami postępowania, na co Klient poprzez zaakceptowanie niniejszych
„OWH” wyraża zgodę. Ponadto strony podpiszą w chwili wystawienia weksla porozumienie
wekslowe.

§5 Realizacja dostaw
1. Termin/okres dostawy rozpoczyna się wraz z dniem podpisania umowy sprzedaży między
EKOLENERGIĄ i Klientem EKOLENERGII.
2. Terminy/okresy realizacji usług ustalane przez EKOLENERGIĘ są terminami/okresami
zbliżonymi, z wyłączeniem sytuacji w których wyraźnie ustalono dokładny termin/okres.
3. EKOLENERGIA zastrzega sobie prawo do dostarczenia Klientowi produktów w miarę ich
dostępności w terminie umownym, o którym EKOLENERGIA zobowiązuje się poinformować
Klienta.
4. W przypadku ustalenia terminu/okresu wysyłki z Klientem, terminy/okresy dostaw odnoszą
się do czasu przekazania przesyłki do jednostki, której powierzono transport.
5. EKOLENERGIA zastrzega sobie prawo do dostarczenia Klientowi produktów w miarę ich
dostępności w terminie umownym, o którym EKOLENERGIA zobowiązuje się do
poinformowania Klienta.
6. EKOLENERGIA zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu/okresu dostawy bez podania
wyraźnego powodu w przypadku, gdy termin/okres dostawy, uzgodniony pisemnie,
zostanie przekroczony z winy EKOLENERGII. Klientowi przysługuje prawo do całkowitego lub

częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyłączeniem innych praw, w sytuacji, gdy
dostawa nie zostanie zrealizowana w przedłużonym terminie.
7. EKOLENERGIA nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy na skutek
działania siły wyższej, na którą EKOLENERGIA nie ma wpływu, a która może utrudniać lub
uniemożliwiać dostawę. W takiej sytuacji termin/okres dostawy może zostać przedłużony
o czas występowania przeszkody, przedłużony dodatkowo o czas wymagany do ponownego
wszczęcia procedury dostawy. W takiej sytuacji Klientowi również przysługuje prawo do
całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyłączeniem innych praw.
8. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy, o którym jest mowa w
punkcie 6 i 7 paragrafu §5, Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego
oświadczenia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje wyłącznie prawo do zwrotu płatności,
dokonanych już na rzecz dostawy, przy wyłączeniu możliwości dochodzenia przez Klienta
dalszy roszczeń, wykraczających poza te ramy.
§6 Warunki gwarancji i zwrotów
1. Jeżeli z umowy sprzedaży nie wynika inaczej, zobowiązujące pozostają warunki gwarancji
producenta produktu.
2. Przyjęcie przez EKOLENERGIĘ zwrotu zakupionego przez Klienta towaru może nastąpić
w drodze wyjątku i jest dobrowolnym działaniem ze strony EKOLENERGII.
3. Zwrot dotyczy tylko i wyłącznie towarów dostarczonych i zafakturowanych przez
EKOLENERGIĘ, pozostających w oryginalnym opakowaniu w stanie nienaruszonym, który nie
budzi zastrzeżeń co do możliwości ponownej sprzedaży tych towarów.
4. Możliwość zwrotu towaru wymaga pisemnego potwierdzenia przez EKOLENERGIĘ.
5. Zwrot towaru jest wykluczony w sytuacji, gdy produkt nosi jakiekolwiek oznaki użytkowania,
przy czym EKOLENERGIA zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania oceny stanu
towaru, którego zwrot dotyczy.
6. EKOLENERGIA wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na co Klient poprzez
zaakceptowanie niniejszych „OWH” wyraża zgodę.
§7 Dane osobowe Klientów
1. Klient, akceptując OWH EKOLENERGII, wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
danych osobowych Klienta przez EKOLENERGIĘ, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. EKOLENERGIA zastrzega sobie również prawo do przekazywania danych osobowych Klienta
osobom trzecim wyłącznie w celach koniecznych do wywiązania się z umowy sprzedaży.

