OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG
wersja z dnia: 2.1.2015

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług określają zasady zawierania umów sprzedaży
towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Prywatną Praktykę Weterynaryjną Lekarza
Weterynarii Macieja Ajtner (dalej jako: Sprzedawca).
2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług, zwane dalej również ”OWS”, stanowią integralną
część wszystkich umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych ze Sprzedawcą.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego
przyjęcia przez Sprzedawcę.
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o
akceptacji OWS. OWS dostępne są na stronie internetowej www.ajtner.pl oraz na żądanie
Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
§ 2 ZAWARCIE UMOWY
1. Do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług dochodzi po ustaleniu wszystkich,
istotnych postanowień tej umowy, jak też ewentualnie warunków dodatkowych. Umowa
sprzedaży lub umowa o świadczenie usług jest zawierana poprzez złożenie zamówienia przez
Kupującego i potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Zamówienia Kupującego mogą być składane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub
osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
3. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o braku możliwości realizacji zamówienia lub o
innych zastrzeżeniach do możliwości jego realizacji.
4. Zamówienia mogą być składane w dni robocze w godzinach urzędowania Sprzedawcy.
§ 3 DOSTAWA
1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w chwili wydania towaru w
miejscu dostawy lub w chwili wydania z magazynu Sprzedawcy w przypadku samodzielnego
odbioru towaru przez kupującego.
2. Każda dostawa lub świadczenie usług dokumentowane będzie fakturą.
3. W momencie odbioru towaru oraz faktury VAT Kupujący ma obowiązek dokonać sprawdzenia
zgodności dostarczonego towaru lub/i usług z zamówieniem oraz prawidłowości danych
uwzględnionych na fakturze VAT. Brak przesłania ew. zastrzeżeń na mail info@ajtner.pl w
terminie 3 dni roboczych od odbioru faktury, oznacza odbiór towarów bez zastrzeżeń w zakresie
ilości, która została udokumentowana na fakturze lub/i wykonanie usług bez zastrzeżeń w
zakresie udokumentowanym na fakturze.
§ 4 RĘKOJMIA ZA WADY
1. Sprzedawca nie udziela gwarancji dotyczących sprzedawanego towaru.
2. Sprzedawca oraz Kupujący wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o ile Kupującym nie jest
konsument.
3. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru powstałe po jego wydaniu Kupującemu.
4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikające z wad towaru albo ze zmiany terminów jego
wydania lub dostawy do kupującego lub opóźnień z tym związanych, które są spowodowane
przez producenta towaru.

§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata za otrzymany towar lub świadczoną usługę następuje w terminie i kwocie określonej na
fakturze VAT uprzednio wystawionej przez Sprzedawcę.
2. Płatności dokonuje się w walucie umieszczonej na fakturze przelewem na konto bankowe
Sprzedawcy podane na fakturze.
3. Kupujący staje się właścicielem towaru w chwili całkowitej zapłaty za wcześniej zamówiony
towar.
4. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data uznania środków na rachunku
bankowym Sprzedawcy.
5. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich roszczeń z roszczeniami należnymi Sprzedawcy.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym związane lub wynikające z umowy sprzedaży
lub umowy świadczenia usług rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej,
a w razie braku możliwości takiego rozstrzygnięcia, spór rozstrzygany będzie przez właściwy
funkcjonalnie Sąd Rejonowy w Łomży, Krośnie lub Szczecinie, a w przypadku sądu okręgowego
sądem właściwym miejscowo będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych
regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

