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Wszystkie dostawy realizowane przez Sprzedawcę będą regulowane wyłącznie 
poniższymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Wszystkie klauzule lub warunki ustalone 
jednostronnie przez Nabywcę są nieważne i bezskuteczne jeśli nie są zgodne z poniższymi 
warunkami.

1. Oferta techniczno-cenowa, zamówienie i potwierdzenie zamówienia
1.1. Oferta przedstawiona przez Sprzedawcę, zawierająca opis, charakterystykę 
techniczną i cenę towarów, nie stanowi wiążącej umowy sprzedaży, lecz jest zaproszeniem 
do złożenia zamówienia. Warunki podane w ofercie tracą swoją ważność i skuteczność 
po trzydziestu dniach od daty jej przesłania do Klienta, pod warunkiem, że w okresie tym 
Sprzedawca nie otrzymał Zamówienia od Klienta.
1.2. Każde Zamówienie przesłane Nabywcy jest rozumiane jako nieodwołalna propozycja 
nabycia, ważna przez trzydzieści dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę, z 
możliwością późniejszego przedłużenia ważności. Przedłużenie takie każdorazowo 
wymaga jednoznacznej deklaracji Stron.
1.3. Zamówienie Nabywcy musi zawierać informację na temat ilości i oznaczenia 
zamawianych wyrobów.
1.4. Zwykłe przesłanie Zamówienia przez Nabywcę będzie równoważne z tym, że 
Nabywca  zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie Ogólne Warunki Sprzedaży, 
które w związku z tym uznaje się za w pełni zaakceptowane bez jakichkolwiek ograniczeń 
i zastrzeżeń Stron. 
1.5. Każde Zamówienie Nabywcy staje się wiążące dla Sprzedawcy dopiero, gdy 
Sprzedawca prześle Nabywcy Potwierdzenie Zamówienia.
1.6. Dane podane w katalogach, broszurach i cennikach nie stanowią zobowiązania 
Sprzedawcy, który zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian we własnych wyrobach 
i cenach; w związku z tym Sprzedawca staje się związany wyłącznie szczegółami 
zawartymi w Potwierdzeniu Zamówienia.
1.7. Sprzedawca dokłada szczególnych starań, dla zapewnienia poprawności 
danych w swych katalogach oraz materiałach technicznych. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za napotkane tam ewentualne błędy lub pominięcia, tym bardziej, 
że wiążące i zobowiązujące dla Stron są tylko te informacje, które zostaną podane w 
Zamówieniu, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach 
Sprzedaży. 

2. Zawarcie umowy
2.1. Umowa kupna-sprzedaży zostaje uznana za zawartą, wyłącznie na podstawie 
jej akceptacji przez Sprzedawcę, co odbywa się w formie wydania Potwierdzenia 
Zamówienia. 

3. Ceny
3.1. Ceny umowne są podane w Potwierdzeniu Zamówienia i obowiązują dla towarów 
dostarczonych „Ex Works” (EXW), na podstawie warunków Incoterms (International 
Commerce Terms).
3.2. Wszelkie zmiany do umowy, wnoszone przez Nabywcę po jej zawarciu, nie będą 
ważne ani skuteczne jeśli nie zostaną potwierdzone pisemnie przez Sprzedawcę wraz z 
ewentualnym podaniem nowych warunków dostawy, cen i sposoby płatności. 
3.3. Ceny podane w Potwierdzeniu Zamówienia mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę 
w momencie dostawy, na mocy i zgodnie z warunkami określonymi w klauzuli “zmiana 
ceny” podanej w pierwotnym Kosztorysie Sprzedawcy, czy w Potwierdzeniu Zamówienia.

4. Termin dostawy
4.1. Terminy dostawy podane w Potwierdzeniu Zamówienia  uznaje się za orientacyjne, 
za wyjątkiem zobowiązania się Sprzedawcy do ich przestrzegania, jeśli jest to możliwe.
4.2. Ustala się, że biorąc pod uwagę orientacyjny charakter terminów dostawy, 
Sprzedawca nie może odpowiadać za szkody, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie, 
jakie mogą wyniknąć dla Nabywcy w przypadku opóźnienia dostawy.
4.3. Ponadto, ustala się, że Sprzedawcy przysługuje niepodważalne prawo do przesunięcia 
terminu dostawy, czy do zawieszenia dostawy będącej, zgodnie z decyzją Sprzedawcy, w 
sytuacji:
a) kiedy Nabywca nie przestrzega ustalonych warunków płatności lub opóźnia się z 
wywiązywaniem się z obowiązków umownych (przykładowo lecz niewyczerpująco: 
płatności zaliczkowe, ustalanie gwarancji, wystawianie i przedstawianie instrumentów 
kredytowych oraz inne zobowiązania finansowe), w tym także w zakresie poprzednich 
stosunków handlowych ze Sprzedawcą;
b) w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń, przykładowo takich jak: zamknięcie 
zakładu pracy, strajk, czasowe lub całkowite wstrzymanie pracy, epidemia, wojna, 
rekwizycja, pożar, powódź, nieszczęśliwe wpadki w miejscu pracy, przerwy lub opóźnienia 
transportu, brak lub niedobór zasilania, i w przypadku wszelkich innych wydarzeń, które 
nie są zależne od Sprzedawcy lub jego Dostawców;
c) kiedy Nabywca nie dostarczy w odpowiednim czasie danych niezbędnych do realizacji 
dostawy i/lub materiałów, do dostarczenia których zobowiązał się względem Sprzedawcy;
d) kiedy doszło do zmiany Zamówienia potwierdzonej przez Sprzedawcę;
e) w przypadku napotkania trudności w zapewnieniu surowców.
W przypadku, gdy zawieszenie dostawy lub przesunięcie terminów dostawy zależą 
od przyczyn, jakimkolwiek tytułem, leżących po stronie Nabywcy (przykładowo, w 
przypadku zaistnienia sytuacji wyszczególnianych w poprzednim akapicie podpunkt a, 
c, d), Sprzedawcy będzie przysługiwało prawo do żądania od Nabywcy odszkodowania 
za powstałe szkody.

All sales entered into by the Vendor are to be governed exclusively by the following 
General Conditions of Sale. 
Any clause or condition drawn up by the Buyer shall become null and void if found 
to be in conflict with the following conditions.

1. Quotes, orders and order acknowledgements
1.1. Estimates issued by the Vendor, including the description, technical features 
and prices of the goods shall not in any case be considered as a binding sales 
agreement, but rather a quote. The conditions set forth in said quote shall lose all 
validity and effect thirty days from the time they are transmitted to the Customer, 
unless the Vendor receives an Order from the Customer in the meantime.

1.2. Any order sent by the Buyer shall be understood as an irrevocable purchase 
proposal, which shall be valid for 30 days, from the date it was received by the 
Vendor, unless said term is explicitly extended by the latter from time to time.

1.3. The Buyer’s Order must include indication of the quantity and name of the 
products required.
1.4. The mere sending of the Order by the Buyer shall imply that the Buyer has 
read and is familiar with all these General Conditions of Sale, which shall conse-
quently be fully accepted unconditionally and without restriction by the Parties.

1.5. Buyer’s Orders only become binding for the Vendor after the latter has sent an 
Order Acknowledgement to the Buyer.

1.6. Information provided in catalogues, schedules and price-lists is not binding 
for the Vendor, which reserves the right to make any modification whatever to its 
products and to prices thereof in view of which, the Vendor is to be considered 
bound only by such details as appear in the relative Order Acknowledgements 
1.7. The Vendor’s catalogues have been drawn up with the utmost attention in 
order to ensure the accuracy of information, however, the Vendor declines respon-
sibility for any errors or omissions contained in the same, as the Parties are only 
bound by the contents of Orders, Order Acknowledgements and these General 
Conditions of Sale.

2. Conclusion of the contract
2.1. The contract of sale shall only be considered as concluded with the Vendor’s 
explicit acceptance thereof by means of the Order Acknowledgement issued by 
the Vendor.

3. Prices
3.1. The contract prices are those set forth in the Order Acknowledgement, and 
are to be considered as being for merchandise made ready by the Vendor “ex-
works” (EXW), according to Incoterms (International Commerce Terms). 
3.2. Any amendment to the contract requested by the Buyer after its conclusion 
shall be null and void unless accepted in writing by the Vendor, specifying new 
terms of delivery, prices and terms of payment where applicable.

3.3. Prices as stated in the Order Acknowledgement may be subject to possible 
variation by the Vendor at the time of delivery, in compliance with the “Price re-
view” clause on the Vendor’s initial Estimate or on the Order Acknowledgement. 

4. Delivery dates
4.1. The terms of delivery stated on the Order Acknowledgement are indicative, 
without prejudice to the Vendor’s undertaking to observe the same as far as pos-
sible.
4.2. In any event, given the indicative nature of the terms of delivery, the Vendor 
shall in no circumstances be held responsible for any direct or indirect damage to 
the Buyer on account of late delivery.
4.3. The Vendor is entitled to postpone the delivery deadline or suspend the delive-
ry of the contractual material, at its unchallengeable discretion:
a) should the Buyer fail to observe the conditions of payment established or be late 
in fulfiling its contractual obligations (such as, by way of a non-limiting example, 
the sending of advances, granting of guarantees, issue and presentation of credit 
instruments and other financial fulfilments) including those relating to previous 
relations with the Vendor;
b) force majeure and like instances, such as, by way of a non-limiting example 
strikes, lock-outs or abstention from labour, epidemic, war, requisition, fire, flood, 
processing incidents and stoppages and/or delays in transportation, blackout or 
inadequacy of power supplies and any other event that cannot be attributed to the 
Vendor or its suppliers;
c) failure on the part of the Buyer to provide the Vendor, in good time, with any 
information it has undertaken to provide and necessary for the supply and/or ma-
terials to be delivered.
d) when amendments are made to the Order, even with the Vendor’s acceptance;
e) in the event of difficulties in procurement of raw materials.
In cases in which suspension of supplies or extension in delivery deadlines are due 
to causes that can be referred in any way to the Buyer (such as, by way of a non 
limiting example, those cases set forth in the previous paragraph under points a, 
c and d), the Vendor shall be entitled to claim compensation from the Buyer for 
the damage suffered.
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4.4 Ewentualne opóźnienia dostaw nie będą skutkowały dla Nabywcy prawem do żądania 
odszkodowania za powstałe szkody. 

5. Zawieszenie lub anulacja zamówienia
5.1. W przypadku zawieszenia lub anulowania Zamówienia ze strony Nabywcy, 
Sprzedawca może zafakturować:
a) Koszty produkcyjne i materiałowe, obliczone pro-rata w odniesieniu do stanu postępu 
zamówienia; w tej sytuacji towar pozostanie do dyspozycji Nabywcy;
b) Zwiększone koszty Sprzedawcy, wynikające z niewywiązania się przez Nabywcę z jego 
obowiązków, stanowiące do 20% różnicy  między wartością zamówienia i kwotą podaną 
w punkcie a).

6. Dostawy
6.1. Standardowo dla dostawy  przyjmuje się warunki ex-works (EXW), w zakładzie 
produkcyjnym Sprzedawcy.
6.2. Dostawę uznaje się za zrealizowaną, ze wszelkimi skutkami prawnymi, poprzez 
wysłanie powiadomienia (także w formie zwykłego przesłania faktury, w wersji papierowej 
lub elektronicznej) o tym, że towar został przygotowany do dyspozycji Nabywcy w celu 
dokonania odbioru końcowego, jeśli takowy przewidziano, lub przygotowany do odbioru, 
lub też został przekazany przewoźnikowi.
6.3. Najpóźniej po otrzymaniu powiadomienia o gotowości towaru, Nabywca winien 
bezzwłocznie wskazać nazwę przewoźnika upoważnionego do odbioru. Nabywca musi, 
ponadto, zapewnić wszelkie ubezpieczenia na czas transportu.
6.4. W przypadku opóźnionego odbioru przygotowanego towaru, z jakiejkolwiek 
przyczyny niezależnej od woli Sprzedawcy, dostawę uznaje się za zrealizowaną po ośmiu 
dniach od momentu przesłania powiadomienia o udostępnieniu towaru, co będzie 
skutkowało  poniższymi konsekwencjami:
a) Sprzedawcy będzie przysługiwało prawo do zafakturowania towaru oraz zapłaty, 
zgodnie z ustalonymi warunkami płatności;
b) Sprzedawca będzie mógł bez zapowiedzi zapakować, przetransportować lub 
przechować materiały na koszt Nabywcy, z zachowaniem praw Sprzedawcy, z tytułu 
strat i kosztów poniesionych w związku z opóźnionym odbiorem, takich jak koszty 
magazynowania, dozoru i składowania towarów.

7. Płatności
7.1. Płatności muszą być dokonywane na adres do doręczeń podany przez Sprzedawcę i 
zgodnie z ustalonymi warunkami. Wszelkie płatności dokonane na inny adres i w sposób 
inny, niż uzgodniono, nie będą uznane za ważne i nie będą zwalniały Nabywcy z zapłaty 
za towar.
7.2. W przypadku opóźnionych płatności względem ustalonych terminów, Sprzedawcy 
będzie przysługiwało prawo do obciążenia Nabywcy odsetkami za zwłokę w myśl 
rozporządzenia z dnia 9 października 2002 nr 231. 
7.3. Wszelkie ewentualne reklamacje lub spory nie upoważniają Nabywcy do zawieszenia 
lub opóźnienia płatności.
7.4. Wystawienie weksli, weksli własnych, przelewów, czeków lub wszelkich innych form 
płatności lub zabezpieczeń, nie skutkuje zmianą umowy ani żadnych klauzul umownych 
(w szczególności, nie skutkuje zmianą sądu właściwego w przypadku sporu) i musi być 
traktowane wyłącznie jako ułatwienie dla zdefiniowania wzajemnych stosunków, bez 
jakichkolwiek nowych skutków.    
7.5. Ewentualne zaliczki otrzymane przez Sprzedawcę nie stanowią podstawy do 
naliczenia odsetek.

8. Wysyłki
8.1. Wszelkie czynności związane z transportem, ubezpieczeniem, cłem, podatkami, 
przemieszczaniem i dostawą realizowane są na koszt i ryzyko Nabywcy, który zobowiązany 
jest sprawdzić towar w momencie jego otrzymania oraz zgłosić w chwili odbioru, w 
razie konieczności, ewentualne reklamacje przewoźnikowi, nawet jeśli wysyłka została 
zrealizowana porto franco. 
8.2. W przypadku wysyłki realizowanej za pośrednictwem Sprzedawcy, odbywa się ona 
do wyznaczonego miejsca i na odpowiedzialność Nabywcy.

9. Reklamacje
9.1. Ewentualne reklamacje lub spory wnoszone przez Nabywcę dotyczące dostarczonego 
towaru muszą zostać zgłoszone Sprzedawcy w formie pisemnej, pod warunkiem 
nieważności, w ciągu 20 dni roboczych od daty dostawy oraz przesłane na adres siedziby 
rejestrowej Sprzedawcy, zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej 
Sprzedawcy: www.rossi.com.
9.2. Reklamacje w sprawie ewentualnych uszkodzeń towaru lub braków muszą zostać 
obowiązkowo zgłoszone, w formie pisemnej, Przewoźnikowi przez Nabywcę w momencie 
otrzymania towaru. 

10. Gwarancja
10.1. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie wyrobów z serii Rossi przedstawionych 
w katalogach obowiązujących w dniu zawarcia umowy, sprzedanych klientom 
bezpośrednim lub klientom dystrybutorów z certyfikatem ISO 9000, przez okres 3 (trzech) 
lat od daty dostawy.  Trzyletnia gwarancja będzie obowiązywała dla wyrobu użytkowanego 

4.4 Delayed delivery shall not in any case entitle the Buyer to claim for compen-
sation for damage.

5. Suspended or cancelled orders
5.1. In the event of the Buyer’s suspending or cancelling an order, the Vendor 
reserves the right to invoice the Buyer in respect of:
a) the cost, calculated pro-rata, of materials utilized and of work accomplished in 
filling the order thus far. The merchandise in this instance remaining at the Buyer’s 
disposal; 
b) increased expenditure ensuing to the Vendor from the Buyer’s failure to settle, 
in addition to 20% of the difference between the order sum-total and the amount 
previously arrived at by the application of point a).

6. Deliveries
6.1. Delivery is usually understood as ex-works (EXW) at the Vendor’s premise.

6.2. Specifically, delivery may be said to have taken place, to all intents and pur-
poses, with the sending of notice (which may simply take the form of an invoice) 
either to the effect that merchandise is available for testing (where applicable) or 
for collection by the Buyer, or to the effect that it has been handed over to the 
freight company. 
6.3. Once notice has been received that the goods are ready, the Buyer must 
swiftly indicate the name of the freight company, when appointed by the same, 
which will collect the goods. The Buyer must also arrange insurance cover for 
transportation. 
6.4. In case of the late collection of merchandise made ready by the Vendor for any 
reason whatsoever not attributable to lack of goodwill on the part of the Vendor, 
once eight days have elapsed from the time notification was given that the goods 
were ready for collection, they shall be considered delivered, with the following 
consequences:
a) the Vendor shall be entitled to issue the relative invoice and claim fulfilment of 
the terms of payment established;
b) the Vendor may package, transport or store the material at the Buyer’s expense, 
without prejudice to its right to claim for any damage suffered, including the costs 
for warehousing, keeping and storage of the goods.

7. Payment
7.1. Payments must be remitted to the Vendor’s place of business, and made in 
accordance with such conditions as are agreed; any remittance made at location 
or in manner differing therefrom, may not be deemed valid and shall consequently 
not have a redeeming effect for the Buyer
7.2 In the event of late payment at the agreed deadlines, the Vendor shall be 
entitled to charge penalty interest pursuant to Legislative Decree no. 231 of 9th 
October 2002. 
7.3. Any claims or disputes give no right to the Buyer to suspend or delay the 
payment of invoices.
7.4. The issue of bills of exchange, IOUs, drafts, cheques or any other form of 
payment or guarantee shall not cause any amendment to the contract or any of 
the contract clauses (specifically, it shall not change the place of jurisdiction in the 
case of a dispute) and shall be exclusively considered as aimed at facilitating the 
definition of the relationship, without having any novation effect.
7.5. Advance payment to the Vendor shall always be non-interest bearing.

8. Freightforwarding
8.1. All transactions regarding transport, insurance, customs and excise, handling, 
and delivery are at the care, expense and risk of the Buyer, whose responsibility 
it is both to check the merchandise upon arrival and to make any claim against 
the freight company by direct approach, even where merchandise has been di-
spatched carriage-paid.
8.2. In those cases where the Vendor’s transport facilities are utilized for shipping 
merchandise, the latter is to be dispatched, ex-works at best, with the Buyer duly 
assuming total responsibility thereof.

9. Claims
9.1. Any claim or contestation on the part of the Buyer with regard to merchandise 
supplied, must be forwarded in writing to the Vendor within 20 working days of 
the date of delivery of the goods and sent to the Vendor’s registered offices,  fol-
lowing the instructions contained in Vendor’s website www.rossi.com.

9.2. In the event of claims for tampering with or shortage of goods, the Buyer shall 
promptly notify the freight company  in writing at the time the goods are received.

10. Warranty
10.1. The Vendor guarantees the good operation of the standard Rossi products 
of the catalogues effective at the moment of the contract and sold to direct cu-
stomers and customers of authorized ISO 9000 certified distributors for 3 (three) 
years from the date of their dispatch.



3

Rossi Polska Sp. z o.o., ul. Ciepła 15/21, 50-524 Wrocław   www.rossi-polska.pl

na 2 zmianach (2 lata dla użytkowania na 3 zmianach).  Dla akcesoriów nabytych na rynku 
(jak przykładowo, elementy złączne, ramy i silniki), gwarancja wynosi jeden rok.
10.2. Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany, na podstawie niepodważalnej 
decyzji Sprzedawcy, franco magazyn wskazany przez Sprzedawcę, uszkodzonych części 
w przypadku potwierdzonej wady materiałowej lub wady produkcyjnej. Wymieniane 
części będą stanowiły własność Sprzedawcy.
10.3. Gwarancja nie obejmuje materiałów oraz części eksploatacyjnych podlegających 
naturalnemu zużyciu (takich, jak np. pierścienie uszczelniające).
10.4.Nie przewiduje się jakiegokolwiek rodzaju odszkodowań ani refundacji z tytułu szkód, 
bezpośrednich lub pośrednich (w tym również wobec podmiotów trzecich), żadnego 
rodzaju i typu, także za czasowe wyłączenie użytkowania nabytych wyrobów.  Analiza 
wad oraz ich przyczyn zostanie przeprowadzona przez Sprzedawcę, w jego zakładach 
produkcyjnych lub wskazanym przez niego zakładzie. 
10.5. Koszty (jak np. robocizna, demontaż, ponowny montaż, transport, wyżywienie i 
zakwaterowanie) związane z  interwencją pracowników Sprzedawcy, także w przypadku 
uznania gwarancji, będą ponoszone przez Nabywcę. Sprzedawca będzie ponosił koszt 
części zamiennych oraz koszt związany z czasem niezbędnym do przeprowadzenia 
wymiany.
10.6. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego doboru wyrobów (przykładowo, ze 
szczególnym odniesieniem do: współczynnika pracy, dziennego czasu działania, obciążeń 
promieniowych, itp.) ich przechowywania, montażu (zabezpieczenie przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem i zanieczyszczeniem, środki smarujące), 
użytkowania lub konserwowania w niedbały lub nieodpowiedni sposób lub niezgodny 
ze wskazówkami Sprzedawcy lub poddanych modyfikacjom, naprawianych czy 
demontowanych, także częściowo (patrz “Instrukcja instalacji i konserwacji reduktorów i 
motoreduktorów UT.D.045” dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej www.
rossi.com).
10.7. Ponadto, gwarancja nie obejmuje szkód i/lub wad i/lub nieprawidłowości 
wynikających z komponentów zewnętrznych (przykładowo, sprzęgieł, kół zębatych, kół 
pasowych, silników zamontowanych nie przez Sprzedawcę w reduktorach dostarczanych 
przez niego bez silnika, itp.) lub z ich nieprawidłowego zamontowania. 
10.8. Gwarancja, o której mowa w artykule 10 zastępuje i wyłącza wszelką inną formę 
gwarancji, nawet ustawowej.
10.9. Nabywca traci prawo do gwarancji, o której mowa w niniejszym artykule, w 
przypadku niewypełnienia co najmniej jednego z przyjętych obowiązków umownych, ze 
szczególnym uwzględnieniem obowiązku dotyczącego warunków płatności.
10.10. Ewentualne naprawy gwarancyjne i/lub pozagwarancyjne powinny być zgłaszane 
Sprzedawcy w formie pisemnej przez Nabywcę, zgodnie z instrukcjami podanymi na 
stronie internetowej Sprzedawcy: www.rossi.com.
10.11. Dla wymienianych lub naprawianych części, i wyłącznie dla nich, okres gwarancji 
ponownie rozpoczyna swój bieg i upływa po trzech miesiącach od momentu zakończenia 
wymiany lub naprawy. 

11. Odpowiedzialność
11.1. W przypadku, gdy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadliwe wyroby, 
odszkodowanie nie może przekraczać ceny nabycia wadliwych produktów.
11.2. W każdym razie, Sprzedawca nie będzie odpowiadał za szkody pośrednie, 
przykładowo takie jak utrata klientów, spadek obrotów, produkcji, zysku, wizerunku, 
czy szkody poniesione przez Nabywcę wskutek działań podjętych wobec niego przez 
podmioty trzecie. 
11.3. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu wynikające, 
przykładowo, z:
a) nieprawidłowego, nietypowego lub nieodpowiedniego użytkowania;
b) niewłaściwego, niepoprawnego lub niedostatecznego utrzymania i nadzoru,
c) nietypowego zastosowania wyrobu lub sprzecznego z zaleceniami Sprzedawcy, lub 
innego niż przewidziane zastosowanie;
d) użycia wyrobu z innymi, nieoryginalnymi komponentami;
e) nieodpowiedniej konserwacji.

12. Prawo właściwe, jurysdykcja i sąd właściwy
12.1. W przypadku wszelkich kontrowersji dotyczących zawarcia, ważności, interpretacji, 
wykonania i ustania niniejszej umowy, prawem właściwym będzie wyłącznie prawo 
włoskie, jurysdykcja sądu włoskiego, a sądem właściwym będzie Sąd w Modenie, z 
wyraźnym wyłączeniem wszelkich innych alternatywnych sądów.

13. Własność towarów. Świadczenia
13.1. Przeniesienie własności mienia będącego przedmiotem niniejszej Sprzedaży nie 
będzie miało miejsca dopóki nie zostanie dokonana pełna płatność ustalonej ceny, w myśl 
art. 1523 i kolejnych Włoskiego Kodeksu Cywilnego.
13.2. Niedokonanie płatności w ustalonym terminie, także za jedną ratę, której wartość 
przekroczy jedną ósmą ceny sprzedaży lub brak zapłaty za dwie raty, niezależnie od ich 
wartości, w ustalonym trybie, będzie skutkowało dla Nabywcy utratą terminu, wraz z 
jednoczesnym prawem Sprzedawcy do żądania pełnej i natychmiastowej zapłaty, w 
jednej racie, całej zaległej wierzytelności.

The 3-year warranty applies to products operating in two shifts (two years, for 
operating in 3 shifts). 
For the accessories purchased on the market (such as, by way of a non-limiting 
example, joints, baseplates, and motors) the warranty shall have a one-year du-
ration.
10.2. The warranty is limited to repair or replacement of parts at the Vendor’s 
unchallengeable discretion, forwarded carriage-paid to an address specified by 
the Vendor, which show recognizable defects due to defective materials or manu-
facturing. The parts replaced remain property of the Vendor.
10.3. The warranty does not cover parts that are subject to natural wear or deterio-
ration (such as, by way of a non-limiting example, seal rings).
10.4. No other compensation of any kind is envisaged by the warranty, neither 
can there be any question of claims for damages of any kind, direct or indirect, 
(including by third parties), even in respect of temporarily suspended use of the 
merchandise purchased. Examination of such defects and the causes thereof is to 
be carried out at one of the Vendor’s factories, by the Vendor. 
10.5 Expenses relating to operations (such as, for example, labour, dismantling, 
reassembly, transport, board and lodgings) by the Vendor’s personnel to outside 
locations for the purpose, are chargeable to the Buyer, even in case the right to 
repairs under warranty has been acknowledged. The Vendor will be chargeable 
only for the costs of replaced parts and the time needed to replace them.
10.6. The warranty ceases to be effective for products chosen (specifically, as a 
non-limiting example, in relation to: service factor, daily lifetime, radial loads, etc.), 
stored, installed (protection from bad weather, irradiation and pollution, lubricants) 
utilized or maintained in a negligent or improper mannner, i.e. not in accordance to 
the Vendor’s instructions, or modified and/or repaired in any way whatsoever, or 
entirely or partially disassembled (see “Installation and Maintenance Instructions 
for gear reducers and gearmotors. UT.D 045” which can be consulted on and 
downloaded from our website www.rossi.com).
10.7. The warranty also excludes damages and/or defects and/or abnormalities 
deriving from external components (such as, by way of a non-limiting example, 
couplings, pinions, pulleys, motor for gearmotors without motor, etc.) or their 
wrong assembly.
10.8. The warranty mentioned in article 10 replaces and excludes any other form 
of warranty, even legal.
10.9. The Buyer’s entitlement to the warranty mentioned in this article shall be 
null and void in the case of non-performance of even just one of the contractual 
obligations assumed, specifically as regards the conditions of payment.
10.10. Any repairs under warranty and/or not under warranty are to be required 
in writing by the Buyer to the Vendor, following the instructions contained in Ven-
dor’s website www.rossi.com.
10.11. For replaced or repaired parts and for these alone, the warranty period 
recommences and expires three months after the conclusion of the replacement 
or repair operation.

11. Liability
11.1. Should the Vendor be liable for faulty products, the compensation shall not 
in any case exceed the purchase price of the same faulty products.
11.2. The Vendor shall not in any case be liable for indirect damage such as, for 
example, loss of clientele, turnover, production, profit, image or any damage to the 
Buyer for any action taken against it by third parties.

11.3. The Vendor shall not in any case be liable when product defects are due, by 
way of a non-limiting example, to:
a) improper, incorrect or excessive use;
b) improper, incorrect or inadequate maintenance
c) product use that is unusual or contrary to the Vendor’s warnings or, in any case, 
different to its intended use;
d) use of product with non-original components;
e) improper conservation

12. Applicable law, jurisdiction and place of jurisdiction
12.1. Any dispute concerning the stipulation, validity, interpretation, execution and 
termination of this agreement shall be governed by Italian Law and the court of 
Modena shall have sole jurisdiction, with the exclusive jurisdiction of the Italian 
judge, with the explicit exclusion of any other court.

13. Proprietorship of goods. Indemnity
13.1. The property of the goods forming the subject of this sale is of the Vendor 
and shall be transferred to the Buyer only upon full payment of the agreed price by 
the Buyer pursuant to articles 1523 f. of the Italian Civil Code.
13.2. Non-payment within the established terms of even just one instalment 
amounting to over one eighth of the sale price or non-payment of two instalments 
regardless of the sum of the same, according to the agreed terms, shall automa-
tically invalidate the Buyers’ acceleration clause, with the Vendor consequently 
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13.3. Ponadto, jeśli Sprzedawca wyrazi taką wolę, będzie mógł uznać umowę za 
rozwiązaną zgodnie z prawem i, w wyniku tego, będzie mógł zażądać natychmiastowego 
zwrotu dostarczonych materiałów, zatrzymując, tytułem należności, wszelkie otrzymane 
raty, a także wymagać płatności zaległych rat oraz 3/5 (trzy piąte) przyszłych rat, za 
wyjątkiem odszkodowania za większe szkody. 

14. Obowiązek zapewnianie poufności i tajemnicy. Kary umowne.
14.1. Nabywca zobowiązany jest przestrzegać całkowitej poufności wszelkich informacji 
o charakterze technicznym i handlowym otrzymanych od Sprzedawcy w trakcie realizacji 
niniejszej umowy.
14.2. Informacje te, również po wykonaniu umowy, Nabywca zobowiązany jest:
- przechowywać z maksymalną dbałością i poufnością oraz zwrócić je Sprzedawcy na 
jego zwykłą prośbę;
- nie kopiować ich, odtwarzać, przekazywać lub ujawniać osobom trzecim, poza wyraźnie 
dozwolonymi granicami, ustalonymi pisemnie przez Sprzedawcę;
- nie wymagać patentów;
- nie produkować lub zlecać produkcji lub dostarczać podmiotom trzecim, jakimkolwiek 
tytułem, bezpośrednio lub pośrednio, wyrobów, z wykorzystaniem powyższych informacji 
technicznych;
- narzucić lub zapewnić przestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszego 
artykułu  wszelkim podmiotom współpracującym z Nabywcą, w jakiejkolwiek formie, 
a także wspólnikom, pracownikom, doradcom, dostawcom i wszystkim podmiotom 
bezpośrednio lub pośrednio związanym, które mogą wejść w posiadanie informacji 
przekazanych Nabywcy przez Sprzedawcę.
14.3. W przypadku naruszenia obowiązku poufności i tajemnicy, o którym mowa w 
niniejszym artykule, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy, 
tytułem kar umownych, kwoty wynoszącej 10% wartości towarów nabytych w danym 
roku kalendarzowym, których związek z interesami Stron został uprzednio oceniony i 
zatwierdzony. 
Poza tym, Sprzedawcy będzie przysługiwało niezależne prawo do odszkodowania za inne 
poniesione szkody.

15. Forma umowna
15.1. Niniejsza umowa stanowi jedyne źródło ustalające stosunki panujące między 
Stronami.
15.2. Wszelkie ustalenia bezpośrednie odstępujące, zmieniające i/lub uzupełniające, także 
w części, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, muszą zostać zawarte i potwierdzone 
pisemnie.
15.3. Nabywca potwierdza, że otrzymał i dokładnie zapoznał się z dokumentacją 
techniczną dostarczoną przez Sprzedawcę, opracowaną w języku angielskim lub polskim 
i dotyczącą nabytych towarów.
Nabywca może żądać od Sprzedawcy dostarczenia kopii tejże dokumentacji technicznej 
również w innym języku wedle swojego wyboru: włoskim, francuskim, niemieckim lub 
hiszpańskim.

16. Stosowany język
16.1. Niniejsza umowa została przygotowana w języku włoskim i polskim.
16.2. W przypadku niezgodności lub wątpliwości co do interpretacji umowy, bądź 
dokumentacji technicznej, o której mowa w poprzednim artykule, Strony ustalają, że 
wiążącą będzie wersja opracowana w języku włoskim.

17. Nieważność klauzul
17.1. Ewentualna nieważność jednego lub więcej ustaleń niniejszej umowy nie wpływa, 
za obustronną zgodą Stron, na ważność całej umowy. 

Nabywca

Strony ustalają, że wynegocjowały, dokładnie zapoznały się i zatwierdziły bez zastrzeżeń, 
w myśl art. 1341, ustęp 2 Włoskiego Kodeksu Cywilnego, niniejsze klauzule Ogólnych 
Warunków Sprzedaży:
1. wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy za opracowane katalogi;
2. zawarcie umowy;
3. zwolnienie z odpowiedzialności za opóźnione dostawy; prawo do zawieszenia 
dostawy ze strony Sprzedawcy; rezygnacja ze strony Nabywcy z rozwiązania umowy 
i odszkodowania za szkody w przypadku opóźnionego spełnienia zobowiązań przez 
Sprzedawcę;
4. środki zaradcze w przypadku zawieszenia lub anulowania zamówień;
5. rezygnacja z zawieszenia lub opóźnienia płatności; kary umowne;
6. termin na składanie reklamacji i jej utrata;
7. gwarancja: zakres i ograniczenia;
8. prawo właściwe, jurysdykcja i sąd właściwy;
9. zastrzeżenie własności mienia i świadczenia;
10. obowiązek zapewnianie poufności i tajemnicy; kary umowne; 
Nabywca
Podaje się do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży można pobrać z naszej 
strony internetowej www.rossi.com.

being entitled to full and immediate payment, in a single settlement of the full 
residual credit.
13.3. Furthermore, when preferred by the Vendor, it shall be entitled to terminate 
the agreement and consequently obtain immediate return of the material delive-
red, withhold as indemnity, all the installments paid and demand payment of the 
instalments expired and 3/5 (three fifths) of those yet to expire, without prejudice 
to compensation for further damage.

14. Confidentiality and secrecy obligation. Penalty clause
14.1. The Buyer is obliged to observe the utmost confidentiality as regards all 
technical and commercial information received from the Vendor in execution of 
this contract.
14.2. In relation to such information, even after the execution of this agreement, 
the Buyer is obliged to:
- keep it with the utmost diligence and confidentiality and return it to the Vendor, 
when requested to do so;
- refrain from reproducing, copying, transmitting or revealing it to third parties, 
unless within the limits explicitly authorised in writing by the Vendor;
- refrain from applying for patents;
- refrain from producing or having third parties produce, or providing third parties 
with, for any reason, directly or indirectly, products using the above technical in-
formation;
- to impose and guarantee observance of the obligations deriving from this article 
on any subject cooperating with the same Buyer, in any form and in any case, and 
therefore also partners, employees, professionals, consultants, sub-suppliers an, 
in any case, whoever may directly or indirectly become privy to the information 
passed on by the Vendor to the Buyer.
14.3. In the event of violation of the confidentiality and secrecy obligation set 
forth in this article, the Buyer shall be obliged to pay the Vendor, as a penalty, the 
amount equal to 10% of the goods purchased in a solar year, whose congruence 
in relation to the total interests shared by the Parties has been previously assessed 
and accepted.
This shall, naturally, not affect the Vendor’s right to obtain compensation for any 
further damage suffered.

15. Form of the agreement
15.1. This agreement represents the only negotiation instrument governing rela-
tions between the Parties. 
15.2. Any agreements to derogate, amend and/or supplement these General Con-
ditions of Sale shall be stipulated and proven in writing. 

15.3. The Buyer hereby agrees to have received and carefully examined the tech-
nical documentation provided by the Vendor, drawn up in Italian and English, re-
garding the material acquired. 
The Buyer may also ask the Vendor to provide a copy of said technical documenta-
tion in one language of its choice of either French, German or Spanish.

16. Applicable version
16.1. This agreement has been drawn up in Italian and English.
16.2. In the event of conflicts or doubts with regard to the interpretation of the 
agreement or the technical documentation mentioned in the previous article, the 
Parties hereby declare that the Italian version shall prevail. 

17. Invalid clauses
17.1. The Parties hereby explicitly agree that the invalidity of one or more provi-
sions of this agreement shall not affect the validity of the agreement as a whole.

The Buyer

Pursuant to article 1341, subsection 2 of the Italian Civil Code, the Parties hereby 
declare to have negotiated, carefully read and consequently to unconditionally 
approve the following clauses of these General Conditions of Sale:
1. exclusion of the Vendor’s responsibility in the preparation of catalogues;
2. conclusion of the agreement; 
3. exoneration from responsibility for late delivery; Vendor’s right to suspend deli-
very; Buyer’s renunciation of termination of contract and damage compensation 
for delay in performance by the Vendor; 
4. solution for suspension or cancellation of orders;
5. renunciation to suspend or delay payment; penalty clause;
6. term for complaints and expiry;
7. warranty: discipline and limitations;
8. applicable law, jurisdiction, and place of jurisdiction;
9. proprietorship and indemnity;
10. confidentiality and secrecy obligation; penalty clause.

The Buyer

Please note that the above mentioned General Conditions of Sale can be consulted 
on and downloaded from our website www.rossi.com.


