OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Z DNIA 1 MARCA 2016 r.
LEDIKO Sp. z o.o.

(klienci prowadzący działalność gospodarczą i klienci instytucjonalni)
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Z DNIA 1 MARCA 2016 r.
LEDIKO Sp. z o.o.
ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław, Polska
NIP: 8942806204 | NIP EU: PL8942806204 | REGON: 933016094
Nr GIOŚ: E0007634W| KRS: 0000547981 | Kapitał zakładowy: 100 000 PLN
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży LEDIKO Sp. z o.o. („Warunki Sprzedaży”) stanowią integralną część wszelkich umów
(„Umowy”) dotyczących sprzedaży przez LEDIKO Sp. z o.o. („LEDIKO”) na rzecz Kupującego towarów (w szczególności
wytworzonych przez LEDKO) lub świadczenia przez LEDIKO usług („Produkty” - pojęcie obejmuje zarówno towary w szczególności
oprawy LED, akcesoria rozumiane jako elementy automatyki oświetleniowej oraz moduły LED jak i usługi), chyba że strony wyraźnie wyłączą ich obowiązywanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowy w szczególności zawierane będą w drodze
zamówień składanych LEDIKO przez Kupującego. Za usługi uznaje się w szczególności przygotowanie i wykonanie wszelkich projektów i montażu w zakresie wszelkiego rodzaju instalacji (w szczególności dotyczących sprzedawanych towarów). Warunki Sprzedaży
w szczególności stanowią integralną część wszystkich ofert składanych przez LEDIKO, a także akceptacji i zatwierdzeń LEDIKO wszelkich zamówień Kupujących. Ilekroć w niniejszych Warunkach Sprzedaży jest mowa o Kupującym, odnosi się to do wszystkich kontrahentów LEDIKO (w tym do dystrybutorów) z wyłączeniem konsumentów.
1.2. Warunki dodatkowe lub sprzeczne z Warunkami Sprzedaży będą miały zastosowanie do sprzedaży dokonywanej przez LEDIKO na
rzecz Kupującego wyłącznie, jeśli LEDIKO wyraźnie zaakceptuje takie warunki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy
to wyłącznie warunków mniej korzystnych dla LEDIKO niż zawarte w niniejszych Warunkach Sprzedaży lub skutkujących w danym
konkretnym wypadku konsekwencjami niekorzystnymi dla LEDIKO.
1.3. Niniejsze Warunki Sprzedaży zostały sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej z tym zastrzeżeniem, że w razie jakiegokolwiek sporu pomiędzy LEDIKO a Kupującym dotyczącego rozumienia któregokolwiek z zapisów niniejszego dokumentu, obowiązująca jest polska wersja Warunków Sprzedaży.
1.4. Jeśli Kupujący składać będzie w stosunku do LEDIKO jakiekolwiek oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
a LEDIKO nie potwierdzi otrzymania takich oświadczeń, LEDIKO będzie upoważnione do jednostronnego uchylenia się od skutków
doręczenia mu tych oświadczeń.
2. OFERTY I USTALANIE CEN
2.1. Oferty LEDIKO, w których nie określono terminu ich obowiązywania, przestają wiązać po upływie 14 (czternaście) dni od daty
wskazanej w ofercie jako data jej sporządzenia (niezależnie od terminu doręczenia oferty Kupującemu).
2.2. Brak niezwłocznej odpowiedzi LEDIKO na ofertę (np. zamówienie) osoby, z którą LEDIKO pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, nie stanowi przyjęcia oferty.
2.3. Ceny podawane są w kwotach netto, tj. ceny te nie zawierają żadnych podatków, opłat i podobnych należności, które są należne
obecnie lub będą należne w przyszłości w stosunku do Produktów chyba, że Kupujący i LEDIKO postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podatki, opłaty i podobne należności będą dodawane przez LEDIKO do ceny sprzedaży, jeżeli zgodnie
z prawem LEDIKO jest zobowiązany lub uprawniony do ich zapłaty lub pobrania.
2.4. Ceny nie zawierają kosztów transportu i ceł. Są to ceny Ex-works Wrocław (Rzeczpospolita Polska) chyba, że LEDIKO i Kupujący
postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.5. W przypadku, gdy Kupujący jest nierezydentem w rozumieniu Ustawy prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 r. płatności między
Kupującym i LEDIKO będą ustalane w walucie EUR, USD, GBP lub PLN – według wyboru LEDIKO.
2.6. Jeżeli cena jest wyrażona w walucie obcej, Kupujący może spełnić świadczenia w walucie polskiej tylko za zgodą LEDIKO.
2.7. Tylko informacje handlowe przedstawione przez LEDIKO zawierające klauzulę „Dokument stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu
cywilnego” lub zawierające tytuł „Oferta handlowa” stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W innych przypadkach informacje handlowe przedstawiane przez LEDIKO są wyłącznie zaproszeniem do negocjacji.
3. ZAMÓWIENIA
3.1. Zamówienie powinno zawierać: nazwę i adres Kupującego; numer identyfikacyjny NIP (lub VAT ID EU – w przypadku Kupujących
mających siedzibę na terenie UE); imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby składającej zamówienie; PESEL (w wypadku
osób fizycznych); listę zamawianych Produktów ze wskazaniem ceny; termin wydania Produktów; ewentualnie miejsce wydania
Produktów. Pod treścią zamówienia powinna podpisać się czytelnie osoba/y upoważniona/e do składania zamówień oraz załączyć
dokument potwierdzający umocowanie do działania imieniem Kupującego. Ponadto zamówienie należy opatrzyć pieczęcią firmową
Kupującego. Zamówienia mogą być składane na gotowych formularzach przygotowanych przez pracowników LEDIKO.
3.2. Kupujący jest zobowiązany do informowania LEDIKO o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania za doręczone pism kierowanych na poprzednio wskazany LEDIKO przez Kupującego adres.
3.3. Zamówienia powinny być przesyłane do LEDIKO w następujący sposób:
- zamówienia poniżej 50 000,00 zł brutto – powinny zostać przesłane pocztą elektroniczną lub doręczone w formie pisemnej (listownie, przez kuriera lub osobiście),
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- zamówienia powyżej 50 000,00 zł brutto – powinny być doręczone w formie pisemnej (listownie, przez kuriera lub osobiście).
3.4. Czas realizacji Umowy przez LEDIKO liczony jest od dnia zawarcia Umowy, do momentu udostępnienia Produktów do odbioru
w siedzibie LEDIKO Kupującemu lub przewoźnikowi (niezależnie do tego, na zlecenie której ze stron działa przewoźnik). Do czasu
realizacji Umowy przez LEDIKO nie wlicza się okresu transportu Produktów do Kupującego lub miejsca przez niego wskazanego. Czas
realizacji Umowy przez LEDIKO dla Produktów znajdujących się w magazynie wynosi standardowo do 5 dni roboczych. Jeśli LEDIKO
wyraźnie nie zapewniło przy zawarciu Umowy, że dany Produkt jest dostępny w magazynie, Kupujący akceptuje, że termin realizacji
Umowy przez LEDIKO może wynieść do 90 dni roboczych. Ustalenie przez Strony dłuższego terminu realizacji Umowy w szczególności
nie wymaga formy pisemnej.
3.5. Jeśli w Umowie przewidziano zaliczkę (zaliczka rozumiana jako płatność części ceny przed rozpoczęciem realizacji Umowy) lub
przedpłatę (przedpłata rozumiana jako płatność całości ceny przed rozpoczęciem realizacji Umowy przez LEDIKO), płatne po zawarciu
Umowy, czas realizacji Umowy przez LEDIKO liczony jest od wpłaty zaliczki lub przedpłaty.
3.6. Po otrzymaniu zamówienia LEDIKO wyśle do Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia.
3.7. LEDIKO w wypadku wątpliwości może każdorazowo poprosić Kupującego o przedłożenie:
a) dokumentów potwierdzających umocowanie osoby, która podpisała zamówienie, do działania imieniem Kupującego,
b) każdego zamówienia w formie pisemnej,
Bieg terminu do realizacji Umowy przez Lediko zostaje zawieszony na okres do dnia spełnienia prośby przez Kupującego.
3.8. Pominięcie lub naruszenie przez strony zastosowania przy zawieraniu Umów jakichkolwiek reguł określonych w Warunkach
Sprzedaży (np. w zakresie sposobu składania zamówień) nie wpływa na skuteczność złożonych przez strony oświadczeń woli, w szczególności prowadzących do zawarcia Umowy, których skutki w takich wypadkach oceniane będą na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących. Warunki Sprzedaży stosuje się zatem także do realizacji tych Umów, które zostały zawarte z pominięciem lub naruszeniem zasad przewidzianych w samych Warunkach Sprzedaży. Nie dotyczy to wypadków, gdy w Warunkach Sprzedaży zastrzeżono
dla dokonania czynności formę pisemną pod rygorem nieważności.
4. PŁATNOŚCI
4.1. LEDIKO akceptuje płatności dokonane w następujący sposób:
a) pierwsze dwie Umowy – płatne w formie przedpłaty na rachunek bankowy LEDIKO wskazany na fakturze pro forma,
b) kolejne Umowy - płatne według wyboru LEDIKO: w sposób określony w pkt. a) lub na podstawie faktury z odroczonym terminem
płatności do wysokości limitu kredytu kupieckiego przyznanego Kupującemu przez LEDIKO, na rachunek bankowy LEDIKO wskazany
na fakturze.
4.2. Udzielenie Kupującemu kredytu kupieckiego oznacza, że całkowite saldo zadłużenia Kupującego wobec LEDIKO (należności wymagalnych i niewymagalnych) nie może przekroczyć kwoty kredytu kupieckiego. LEDIKO może w dowolnym czasie i bez podania
przyczyny anulować udzielony Kupującemu kredyt kupiecki.
4.3. Jeżeli LEDIKO i Kupujący nie postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, LEDIKO uprawnione będzie do wystawienia faktury Kupującemu na cenę sprzedaży powiększoną o należne podatki, opłaty lub inne należności oraz koszty transportu/
wysyłki.
4.4. W wypadku jeżeli Kupujący dokonał wpłaty części ceny (zaliczka, rata), uznaje się, że wpłata stanowiła zapłatę ceny za taką część
Produktów, której wartość wpłata pokrywa nawet wówczas, jeżeli nie określono tego wprost w umowie. LEDIKO może również później określić, za którą część Produktów zapłatę stanowiła zapłacona kwota.
4.5. Jeżeli LEDIKO i Kupujący nie ustalili inaczej, a płatność nie następuje w formie przedpłaty, standardowy termin zapłaty za Produkty wynosi 7 dni od daty udostępnienia Produktów do odbioru Kupującemu.
4.6. Kupujący z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer identyfikacyjny VAT w celu dokonania zakupu ze
stawką VAT 0%. Jeżeli LEDIKO nie otrzyma od Kupującego takiego potwierdzonego numeru, a także potwierdzenia otrzymania Produktu (np. listu przewozowego), LEDIKO może wystawić fakturę z naliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w Polsce. Kupujący może zostać obciążony polskim podatkiem VAT w przypadku nie przedstawienia LEDIKO potwierdzenia
ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy z LEDIKO oraz gdy na dzień dostawy Produktów
numer ten nie będzie ważny. Kupujący zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także w przypadku, gdy we
własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy LEDIKO potwierdzenia wywozu Produktów do innego kraju Unii Europejskiej.
4.7. Jeżeli Kupujący nie odbiera towaru, a LEDIKO nie odstąpi od Umowy, LEDIKO - niezależnie od innych uprawnień wynikających
z przepisów prawa - przysługuje prawo żądania zapłaty ceny lub jej zachowania, jeśli została ona zapłacona wcześniej. W takiej sytuacji towar będzie przechowywany na koszt Kupującego przez okres 3 miesięcy, a następnie LEDIKO może nim dowolnie rozporządzić
(np. złomowanie lub sprzedaż innemu podmiotowi) bez obowiązku zwrotu ceny na rzecz Kupującego.
5. WYDANIE PRODUKTÓW
5.1. Jeśli w Umowie nie wskazano inaczej, Produkty zostają udostępnione Kupującemu do odbioru w siedzibie LEDIKO. W wypadku
wysyłki Produktów, ich wydanie następuje z chwilą powierzenia go przewoźnikowi niezależnie od tego, na zlecenie której ze stron
działa przewoźnik. Przy odbiorze Produktów od przewoźnika Kupujący dokona czynności sprawdzających i dokumentacyjnych, które
są konieczne w celu zapobieżenia wygaśnięciu ewentualnych roszczeń którejkolwiek ze stron w stosunku do przewoźnika, zgodnie
z właściwymi przepisami prawa. W szczególności brak niezwłocznego sporządzenia w obecności doręczającego przesyłkę protokołu
ewentualnych zauważonych uszkodzeń, skutkować będzie wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Kupującego, jeżeli w tym wypadku
takie roszczenia przysługiwałyby mu na podstawie przepisów prawa w stosunku do LEDIKO.
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5.2. Prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny za wszystkie Produkty objęte
Umową, włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o których mowa w pkt. 2.3. oraz 2.4., o ile zostały doliczone
do ceny za dostarczone Produkty.
5.3. Produkty sprzedawane Kupującym mającym siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej podlegają zgłoszeniu wywozowemu
w urzędzie celnym. Jeśli przekroczenie granicy celnej Unii Europejskiej nie zostanie potwierdzone przez właściwy urząd celny (komunikat IE-599), Kupujący zostanie obciążony podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
6. WADLIWOŚĆ PRODUKTÓW. GWARANCJA. PROCEDURA REKLAMACYJNA.
6.1. LEDIKO niniejszym udziela na wybrane Produkty (oprawy LED Inlene/Xlene/Cleveo/Agralene; moduły LED; czujki natężenia
oświetlenia, czujki ruchu, sterowniki oświetlenia i akcesoria do tych sterowników) gwarancji na zasadach określonych w niniejszych
Warunkach Sprzedaży oraz odpowiednio w „Warunkach Gwarancyjnych na oprawy LED”, „Warunkach Gwarancyjnych na akcesoria”
oraz w „Warunkach Gwarancyjnych na moduły LED”. W odniesieniu do wszystkich Produktów (niezależnie od tego, czy została na nie
udzielona gwarancja) z wyłączeniem zasilaczy (sprzedawanych osobno) oraz optyki (sprzedawanej osobno) wyłączone jest natomiast
stosowanie pomiędzy stronami przepisów o rękojmi. Warunki Gwarancyjne stanowią uzupełnienie niniejszych Warunków Sprzedaży.
6.2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych Produktu, LEDIKO zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy
wadliwie działającego Produktu lub jego podzespołu. LEDIKO może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego Produktu
dokona jego wymiany na Produkt wolny od wad o takich samych lub lepszych parametrach.
6.3. Reguły określone w niniejszym punkcie stosuje się w odniesieniu do gwarancji na Produkty oraz do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych z tytułu wadliwości Produktu. Jeżeli w stosunku do danej Umowy ma zastosowanie rękojmia, stosuje
się je również do rękojmi.
6.4. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez LEDIKO Produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, Kupujący mogą zgłaszać w formie pisemnej na adres LEDIKO: ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław, Polska lub na adres
e-mail: kontakt@lediko.com.
6.5. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych Produktów należy dokonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody upoważnionego
przedstawiciela LEDIKO (w wypadku Produktów wadliwych, po otrzymaniu zawiadomienia o istnieniu wady LEDIKO podejmuje w ciągu 5 dni – chyba, że dłuższy termin jest uzasadniony szczególnymi okolicznościami- decyzję, czy Produkty mają zostać zdemontowane
i dostarczone do LEDIKO), w szczególności pod rygorem zwrotu na rzecz LEDIKO kosztów transportu Produktów w wypadku, gdyby
koszty te zostały pokryte przez LEDIKO. Produkty mogą być zwrócone wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Kupującego obciąża ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów podczas ich przewozu przez przewoźnika do LEDIKO (dotyczy to również zwrotu Produktów
w wypadkach innych niż w związku z gwarancją lub rękojmią).
6.6. Gwarancja lub rękojmia obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w Produkcie w chwili wydania. W przypadku modułów LED
lub opraw oświetleniowych LED za wadliwy uznaje się Produkt, w którym liczba niesprawnych diod LED w danym egzemplarzu będzie
większa niż 8%. Za niesprawną diodę LED uznaje się diodę LED, która nie emituje światła mimo poprawnego zasilania. Za wady nie
uznaje się nieistotnych i nieznacznych odrębności dostarczonych parametrów Produktów od parametrów określonych w Umowie.
6.7. Kupujący w terminie 15 dni po ich dostarczeniu zbada, czy Produkty nie mają wad oraz czy zostały dostarczone we właściwej
ilości, pod rygorem utraty uprawnień związanych z wadliwością przedmiotu sprzedaży. Kupujący każdorazowo dokona zgłoszenia
wad w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 15 dni od daty ich stwierdzenia pod rygorem utraty uprawnień związanych z wadliwością przedmiotu sprzedaży. Dla zachowania terminu wystarcza nadanie reklamacji pocztową przesyłką rejestrowaną.
Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady, kopię dowodu zakupu, jak również określenie oczekiwanego przez Kupującego
sposobu załatwienia reklamacji.
6.8. LEDIKO przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, zamiana Produktu na wolny od wad,
obniżenie ceny proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Produktu, zwrot ceny i odbiór wadliwego Produktu; opcja zwrotu towaru
nie będzie wybrana bez zgody Kupującego, jeśli od daty zawarcia Umowy upłynie odpowiednio: 36 miesięcy w wypadku modułów
LED, 72 miesięcy w wypadku opraw LED, 36 miesięcy w wypadku akcesoriów rozumianych jako elementy automatyki oświetleniowej). Kupujący nie będzie uprawniony do jednostronnego odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny bez uzyskania w tym zakresie
akceptacji LEDIKO.
6.9. Kupujący dokona demontażu i dostarczenia wadliwych Produktów do LEDIKO na koszt własny. LEDIKO dokona naprawy lub
wymiany wadliwych Produktów w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia Produktów do LEDIKO (ewentualnie od daty
podjęcia przez LEDIKO decyzji, że naprawa zostanie dokonana na miejscu) lub – jeżeli zachowanie tego terminu jest z przyczyn faktycznych znacząco utrudnione – w możliwie najkrótszym uzasadnionym okolicznościami terminie i udostępni Produkty do odbioru
przez Kupującego w siedzibie LEDIKO lub prześle Produkty na wskazany adres po wcześniejszym pokryciu kosztu transportu Produktów przez Kupującego. LEDIKO może zażądać od Kupującego pokrycia kosztów związanych ze sprawdzeniem (przeprowadzeniem
testów) Produktu, jeśli okaże się, że Produkt nie wykazuje wady zgłoszonej przez Kupującego.
6.10. LEDIKO nie ponosi odpowiedzialności:
a) za skutki niewłaściwego zamontowania, podłączenia bądź eksploatacji Produktu, w szczególności w sposób niezgodny z instrukcjami, kartami katalogowymi, kartami danych lub specyfikacjami technicznymi Produktu,
b) za skutki działania lub braku działania wadliwego Produktu, za szkody i utracone korzyści Kupującego wynikające z wadliwości
Produktu, za szkody Kupującego wynikające z opóźnienia w wykonaniu obowiązków LEDIKO związanych z wadliwością Produktów.
6.11. Okres odpowiedzialności LEDIKO nie ulega przedłużeniu w stosunku do Produktów lub ich części, które zostały naprawione
lub dokonano ich wymiany na wolne od wad, jak również o okres, w którym z powodu wady używanie Produktów było niemożliwe.
6.12. Uprawnienia związane z wadliwością produktu przysługują wyłącznie Kupującemu i nie mogą one być przeniesione na inne osoby. Przysługują one w odniesieniu do Produktów znajdujących się na terytorium kraju siedziby Kupującego z chwili zawarcia umowy.
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6.13. Rękojmia i gwarancja LEDIKO wyłączone są w szczególności w odniesieniu do oprogramowania, przygotowania projektów oraz
montażu w zakresie wszelkiego rodzaju instalacji.
7. ROZWIĄZANIE UMOWY I BRAK JEJ WYKONANIA
7.1. W sytuacji jeżeli Kupujący nie wykonuje jakiegokolwiek swojego zobowiązania (także innego niż obowiązek płatności) na rzecz
LEDIKO, LEDIKO może:
- wstrzymać się z wykonaniem każdego własnego zobowiązania na rzecz Kupującego także wówczas, gdy zobowiązanie LEDIKO
wynika z innej Umowy (np. z odrębnego zamówienia) niż zobowiązanie Kupującego, a równocześnie
- zażądać od Kupującego niezwłocznego wykonania innych jego zobowiązań także wówczas, gdy termin ich wymagalności jeszcze nie
nastąpił.
7.2. Jeżeli z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący doszło do rozwiązania Umowy (w tym jeśli LEDIKO z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Kupujący, odstąpiło od Umowy) lub nie doszło do jej realizacji, LEDIKO może zażądać od Kupującego
zapłaty kary umownej w kwocie równej według wyboru LEDIKO:
- kwocie sumy zaliczek lub przedpłat zapłaconych na poczet ceny przez Kupującego, lub
- 70 % ceny brutto należnej LEDIKO z tytułu umowy.
W wypadku rozwiązania umowy w części, LEDIKO może zażądać proporcjonalnej części kary umownej. Ponadto gdyby LEDIKO
udowodniło, że poniosło szkodę finansową przewyższającą wysokość kar umownych, może dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
7.3. Niezależnie od praw jakie LEDIKO może posiadać na mocy Umowy lub z mocy prawa, LEDIKO może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę lub jakąkolwiek jej część, jeżeli Kupujący naruszy istotne postanowienia Umowy.
W wypadkach, gdyby warunkiem skuteczności uprawnienia do odstąpienia było określenie terminu końcowego do jego wykonania,
termin taki ustala się na 45 dni roboczych od przewidywanej daty realizacji Umowy przez LEDIKO (jednakże LEDIKO nie może odstąpić
od Umowy, gdy Umowa została już w całości wykonana przez Kupującego), co nie wyklucza odstąpienia po tym terminie, gdy uprawnienie takie wynika z przepisów prawa.
7.4. Jeśli LEDIKO przysługuje na mocy przepisów prawa lub Umowy prawo odstąpienia od Umowy, może być ono zrealizowane
również w odniesieniu do dowolnie wybranej części umowy. Jeśli wcześniej Kupujący dokonał zapłaty części ceny, LEDIKO może dowolnie określić, za którą z części umowy ta część ceny stanowić będzie wynagrodzenie.
8. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1. Kupujący może żądać od LEDIKO odszkodowania za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa z uwzględnieniem zapisów Umowy. LEDIKO w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za
skutki przerwania procesu produkcyjnego Produktu z przyczyn od LEDIKO niezależnych, jak również za skutki działań lub zaniedbań
osób trzecich (w szczególności tych, z których pomocą zobowiązania wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, np.
elektroinstalatorów, itp.; co dotyczy również odpowiedzialności deliktowej).
8.2. Jeżeli okoliczność uniemożliwiająca wykonanie zobowiązania LEDIKO, za którą nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron,
występuje dłużej niż przez trzy (3) miesiące lub jeżeli LEDIKO przyjmuje racjonalne założenie, że będzie ona występować przez okres
trzech (3) miesięcy, LEDIKO upoważnione będzie odpowiednio do rozwiązania całości lub części Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego. W wypadkach, gdyby warunkiem skuteczności uprawnienia do rozwiązania Umowy było określenie
terminu końcowego do jego wykonania, termin taki ustala się na 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, co nie wyklucza rozwiązania
Umowy po tym terminie, gdy uprawnienie takie wynika z przepisów prawa.
8.3. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza LEDIKO (kontraktowa i deliktowa), w tym dotycząca gwarancji i rękojmi, jest
ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Produktów przez Kupującego na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży.
8.4. Odpowiedzialność LEDIKO za dostarczenie wadliwych Produktów (w tym w zakresie rękojmi i gwarancji) jest ograniczona do
wykonania, według wyboru LEDIKO, jednego z następujących obowiązków: wymiana Produktu na wolny od wad, naprawa, obniżenie
ceny proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Produktu, zwrot zapłaconej ceny i odbiór wadliwego Produktu (opcja zwrotu towaru
nie będzie wybrana bez zgody Kupującego, jeśli upłynie 5 lat od daty zawarcia Umowy w przypadku opraw LED lub jeśli upłyną 3 lata
od daty zawarcia Umowy w przypadku Akcesoriów).
8.5. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, jednakże nie jest on uprawniony do odstąpienia od umowy jeszcze przed terminem, do którego LEDIKO powinno wykonać zobowiązanie. Gdyby Kupującemu przysługiwało na podstawie przepisów prawa uprawnienie do odstąpienia od umowy, i dokonał on takiego odstąpienia
z jakichkolwiek przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności LEDIKO, zapłaci on na rzecz LEDIKO rekompensatę w wysokości 70%
ceny brutto należnej LEDIKO z tytułu umowy, co nie wyłącza ewentualnego dochodzenia przez LEDIKO odszkodowania na zasadach
ogólnych.
8.6. Ze względu na wymogi określone w art. 471 KRiO Członek Zarządu LEDIKO Sp. z o.o.- Piotr Walendowski oświadcza, że pozostaje
w związku małżeńskim, a na skutek zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie ustanowili ustrój rozdzielności majątkowej.
9. PRAWO
9.1. LEDIKO posiada prawa autorskie w szczególności do fotografii, filmów i publikacji zamieszczonych w materiałach informacyjnych
LEDIKO. Kopiowanie tych fotografii, filmów lub publikacji, jak również ich wykorzystywanie, wymaga zgody LEDIKO w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
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9.2. Umowy zawierane przez LEDIKO oraz w szczególności niniejsze Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu, a miejscem
rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla siedziby LEDIKO (Wrocław, Polska). Stosowanie konwencji wiedeńskiej
o międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. zostaje wyłączone.
9.3. Kupujący nie może dokonać przeniesienia/przelewu na osobę trzecią żadnych swoich praw ani zobowiązań oraz wierzytelności
wynikających z umowy zawartej z LEDIKO bez uprzedniej zgody LEDIKO w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O ile strony
inaczej nie postanowią w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Kupującego jego
wierzytelności wynikających z Umowy zawartej z LEDIKO z wierzytelnościami LEDIKO.
9.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży okazałoby się nieważne lub bezskuteczne, nie powoduje
to nieważności ani bezskuteczności pozostałych postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży. Uznaje się, że postanowienia niezgodne z prawem lub bezskuteczne zostały automatycznie (bez konieczności dodatkowych czynności) zastąpione postanowieniem
o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotną intencję danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
9.5. Uprawnienia LEDIKO wynikające z Warunków Sprzedaży nie mogą być rozumiane jako ograniczenie w jakimkolwiek zakresie
uprawnień wynikających z przepisów prawa lub z Umowy.
10. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione Kupującemu przez LEDIKO, a nie podane do wiadomości publicznej, stanowią poufne informacje LEDIKO. Kupujący nie ujawni takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta tych
poufnych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony.
10.2. Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych dla potrzeb
związanych z realizacją zawartej umowy, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, ułatwienia zawierania kolejnych
Umów, obsługi płatności, zarządzania relacjami z Kupującym, realizacji uprawnień wynikających z Umów. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Umów. Administratorem danych osobowych
jest: LEDIKO Sp. z o.o., ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław. Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez LEDIKO. LEDIKO może udostępnić
dane osobowe Kupującego współpracującym z nim podmiotom w szczególności w celu realizacji zawieranych umów sprzedaży, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, ułatwienia zawierania kolejnych umów, obsługi płatności, zarządzania relacjami
z Kupującym, realizacji uprawnień wynikających z Umów, jak również w związku z wszelkimi zmianami kapitałowymi [własnościowymi] dotyczącymi LEDIKO. LEDIKO może przekazywać dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. OBOWIĄZYWANIE WARUNKÓW SPRZEDAŻY
11.1. Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują począwszy od dnia 1 marca 2016 r., także w odniesieniu do transakcji sprzedaży,
których realizacja jest już w toku.
11.2. W wypadku braku akceptacji przez Kupującego ewentualnych zmian do Warunków Sprzedaży wprowadzonych przez LEDIKO,
Kupujący może wypowiedzieć Warunki Sprzedaży za 30-dniowym wypowiedzeniem. W wypadku takiej zmiany transakcje sprzedaży,
których realizacja jest już w toku, zostaną zrealizowane z uwzględnieniem dotychczasowej treści Warunków Sprzedaży (dotyczy to
zarówno sytuacji, gdy Kupujący wypowiedział Warunki Sprzedaży, jak również gdy nie sprzeciwił się ich zmianie).
11.3. LEDIKO może również, bez wcześniejszego wprowadzania zmian Warunków Sprzedaży mających zastosowanie do danego Kupującego, przedstawić takiemu Kupującemu jedynie propozycję wprowadzenia takich zmian. Jeśli Kupujący poinformuje, iż
jest gotowy zaakceptować zaproponowane zmiany, strony podpiszą aneks do Warunków Sprzedaży. W wypadku braku informacji
Kupującego co do gotowości przyjęcia propozycji zmian, Warunki Sprzedaży obowiązywać będą w stosunku do tego Kupującego
w niezmienionej postaci.
11.4. Informacja o treści obowiązujących Warunków Sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej LEDIKO: www.lediko.com.
Akceptuję zobowiązania stron wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży.
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