Ogólne Warunki Umów
regulujące zasady zawierania umów przez Activ Meble sp. z o.o.
z siedzibą w Pszczółkach, ul. Bałtycka 4, 83-032 Pszczółki
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000330295, NIP 6040116350.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogó lne Warunki Umó w (OWU) okreś lają zasady wspó łpracy z Activ Meble sp. z o. o. oraz stanowią
integralną częś ć wszystkich umó w i zamó wień , chyba ż e ich stosowanie zostało wyraź nie dwustronnie
wyłączone w formie pisemnej pod rygorem nieważ noś ci.
2. Niniejsze warunki nie dotyczą umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c., w takim
zakresie w jakim są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa o sprzedaży konsumenckiej.
3. Odmienne ogólne warunki umów Kupującego nie są wiążące dla Activ Meble sp. z o.o. chyba, że w formie
pisemnej pod rygorem nieważności spółka wyraziła zgodę na ich obowiązywanie.
4. OWU są powszechnie dostępne na stronie internetowej Activ Meble www.activmeble.com , o czym Kupujący
jest informowany przed zawarciem umowy. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, że warunki zostały mu
udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną część umowy sprzedaży. W wypadku korespondencji
eletronicznej OWU mogą zostać udostępnione Kupującemu również poprzez umieszczenie ich w treści lub
załączniku do korespondencji.
5. W przypadku gdy Kupujący pozostaje z Activ Meble w stałych stosunkach handlowych, przyjęcie przez niego
OWU przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów
sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
6. Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec Activ Meble jest równoznaczne z akceptacją OWU.

§2
Warunki realizacji umów
1. Usługi i produkty prezentowane w jakikolwiek sposób przez Activ Meble Sp. z o.o., w tym zdjęcia, rysunki,
dane techniczne, waga, kolor, właściwości techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i
nie mają charakteru wiążącego, chyba że co innego wynika z umowy zawartej z Kupującym w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Activ Meble zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów, o których mowa w ust. 1.
3. Activ Meble zastrzega sobie pełnię praw autorskich i praw własności przemysłowej do swoich produktów.
4. Activ Meble nie jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie oraz należyte funkcjonowanie produktów
wykonanych na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Kupującego.
5. Kupujący oświadcza, że przedłożone przez niego projekty oraz dostarczone dokumenty i informacje nie
naruszają praw osób trzecich. W szczególności Kupujący zwalnia Activ Meble z obowiązku zapłaty
jakichkolwiek świadczeń na rzecz osób trzecich z powyższego tytułu, a gdyby Activ Meble takie świadczenia
spełniła, wówczas Kupujący zobowiązuje się do ich zwrotu Activ Meble powiększone o koszt obsługi prawnej
i świadczenia uboczne.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za naprawienie szkody wynikającej z uszkodzenia lub utraty
przekazanych mu przez Activ Meble wzorników oraz próbek produktów.

§3
Zawarcie umowy
1. Activ Meble będzie świadczyła usługi oraz dostarczał produkty na podstawie zamówienia, złożonego przez
Kupującego w formie pisemnej, osobiście lub w formie e-mail.
2. Zamówienie musi zawierać dane umożliwiające jego prawidłową identyfikację, w szczególności: dane
identyfikacyjne i adresowe Activ Meble i Kupującego, w tym numery KRS i NIP, dane osoby wskazanej do
kontaktu ze strony Kupującego oraz inne dane wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi,
dokładne określenie przedmiotu zamówienia, w szczególności jego dokładnej specyfikacji i ilości, terminu
wykonania zamówienia, miejsca jego odbioru i sposobu transportu.
3. Zamówienie musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego.
4. Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odebrania gotowych materiałów i wykonanych usług
oraz zapłaty wynagrodzenia w ustalonym terminie.
5. Potwierdzenie przez Activ Meble przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi zawarcie umowy.
6. Activ Meble zastrzega sobie prawo zastrzeżenia zmian lub uzupełnień w stosunku do przesłanego
zamówienia, w takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w zamówieniu, z uwzględnieniem
zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.
7. Activ Meble zastrzega sobie prawo do dokonywania dostaw i wykonywania usług częściowych odpowiednio
do aktualnych możliwości produkcyjnych i organizacyjnych.
8. Activ Meble wiąże termin dostawy oraz wykonania usług wyłącznie w przypadku potwierdzenia go na piśmie
pod rygorem nieważności.
9. Kupujący zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów na rzecz Activ Meble w przypadku, gdy odbiór
zamówionych produktów lub ich części nie dojdzie do skutki z powodu przyczyn, za które Activ Meble nie
ponosi odpowiedzialności. Dodatkowe koszty obejmują w szczególności przewóz, zwrot towaru przez
przewoźnika, wynagrodzenie za korzystanie z powierzchni magazynowej w wysokości 1% ceny netto
nieodebranego towaru za każdy dzień składowania towaru po opóźnieniu w odbiorze plus VAT.
10. Activ Meble nie wiąże termin realizacji zamówienia jeżeli Kupujący nie dostarczyl jakichkolwiek
dokumentów, materiałów lub nie udzielił informacji potrzebnych do realizacji zamówienia.
11. Activ Meble ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia na każdym etapie, jeżeli Kupujący pozostaje w
zwłoce z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Activ Meble.
§4
Dostawa
1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Activ Meble w Pszczółkach.
2. Dostawę uznaje się za zakończoną w dniu wydania towaru z magazynu Activ Meble i pozostawienia do
dyspozycji odbiorcy. Kupujący zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia,
dokonanego w dowolnej formie. Zawiadomienie jest skuteczne jeżeli odebrała je osoba upoważniona lub
pracownik Kupującego.
3. W przypadku nie odebrania towaru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Activ Meble ma prawo odstąpić od
umowy sprzedaży w terminie 60 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. wyżej, a ponadto żądać
odszkodowania w wysokości umówionej ceny sprzedaży.
4. Opakowanie i wysyłka towarów nastąpi z uwzględnieniem właściwości i przewidywanego sposobu
transportu towaru, chyba że strony uzgodnią na piśmie inaczej.
5. Z chwilą wydania towaru z magazynu Activ Meble, odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub przypadkowej
utraty towaru przechodzi na Kupującego.
6. Activ Meble może ubezpieczyć przedmiot zamówienia na koszt i w zakresie wskazanym przez Kupującego.

§5
Płatności
1. Do czasu uiszczenia pełnej ceny przez Kupującego za dostarczony towar Activ Meble pozostaje jego
wyłącznym właścicielem.
2. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku Activ Meble.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności przez Kupującego, Activ Meble może żądać
natychmiastowej zapłaty wszystkich pozostałych wierzytelności przysługujących mu wobec Klienta, również
w przypadku gdy termin ich płatności jeszcze nie upłynął, a do czasu całkowitej zapłaty Activ Meble może
powstrzymać się z wykonaniem swoich zobowiązań.
4. W sytuacji gdy Activ Meble poweźmie uzasadnione wątpliwoś ci co do sytuacji majątkowej Kupującego, któ re
mogą uniemoż liwić terminową płatnoś ć zobowiązań , Activ Meble ma prawo zaż ądać odpowiedniego
zabezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy oraz wstrzymać się z dalszym wykonaniem swoich
zobowiązań.
5. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu gwarancji, rękojmi lub nienależytego
wykonania umowy nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar lub wykonane usługi.
§6
Odpowiedzialność
1. Activ Meble zobowiązuje się do realizacji zamówienia z zachowaniem należytej staranności.
2. Activ Meble nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych poza wypadkami, gdy wyraźnie przyjął na siebie
zobowiązanie do zapłaty takich kar w umowie zawartej na piśmie pod rygorem nieważności, podpisanej
zgodnie z reprezentacją Activ Meble wynikającą z KRS.
3. Strony na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłączają całkowicie odpowiedzialność Activ Meble z tytułu rękojmii, w
najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
4. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowych,
natychmiast po jego otrzymaniu.
5. W przypadku reklamacji jakościowej Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwe towary do siedziby
Activ Meble. Koszt dostawy wadliwych towarów do siedziby Activ Meble ponosi Kupujący.
6. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji jakościowej Activ Meble zbada dostarczone towaru w
ciągu 14 dni od daty dostarczenia ich przez Kupującego. W przypadku stwierdzenia, że towar nie podlega
reklamacji Activ Meble poinformuje o tym fakcie Kupującego. W przypadku uwzględnienia reklamacji
naprawa towaru lub jego wymiana nastąpią w ciągu 30 dni roboczych od daty dostarczenia towaru przez
Kupującego.
§7
Postanowienia końcowe
1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Activ Meble o każ dorazowej zmianie
swojego adresu. Brak zawiadomienia powoduje, ż e korespondencja kierowana na adres podany w ostatniej
umowie, zamó wieniu lub innej czynnoś ci handlowej uważ ana jest za doręczoną.
2. Activ Meble nie wyraża zgody na związanie ogólnymi warunkami umów ani wzorców umownych
ustanowionych lub stosowanych przez Kupującego.
3. W przypadku nieskuteczności lub nieważności jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków, pozostałe
postanowienia pozostają w mocy.
4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właś ciwy miejscowo dla siedziby spó łki
Activ Meble. Spory rozstrzygane będą według prawa polskiego (materialnego i procesowego).
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

