OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE FIRMY SUPERIOR INDUSTRIES PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.
Warunki gwarancji
Firma Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. udziela
wszystkim klientom finalnym 5-letniej gwarancji od daty zakupu na felgi
ze stopów lekkich marki ANZIO z powłoką srebrny sterling, srebrny
polar, srebrny diamant, srebrny metallic, srebrny royal, czarny racing,
czarny diamant, szary racing, grafit, matowy grafit, tytan, biały rallye,
szary carbon, szary metal i ciemnoszary. Gwarancja nie obejmuje felg
do samochodów sportowych oraz felg polerowanych, chromowanych,
anodowanych oraz wieloczęściowych.
W ramach gwarancji odpowiadamy za to, aby nasze produkty w chwili
ich wydania klientowi finalnemu nie posiadały żadnych wad. Wady
wynikłe w okresie gwarancji zostaną usunięte na nasz koszt w
odpowiednim czasie od ich zgłoszenia w drodze naprawy wadliwego
produktu lub dostawy nowego produktu wolnego od wad, przy czym
sami decydujemy o sposobie usunięcia wady. Jeżeli usunięcie wady nie
jest możliwe lub z naszego punktu widzenia wiązałoby się z
niewspółmiernym nakładem, wówczas możemy zadecydować o
dokonaniu zwrotu ceny zakupu. Klientowi nie przysługują dalsze
roszczenia wynikające z gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju uszkodzeń powstałych
po przekazaniu produktu klientowi finalnemu, zwykłego zużycia,
niewłaściwego stosowania i użytkowania, nieprawidłowego montażu
oraz innego rodzaju pogorszenia jakości felg ze stopów lekkich, których
przyczyną nie jest początkowa wada.
Przyporządkowanie felg ze stopów lekkich do pojazdu, dla którego
nie wydano świadectwa homologacji ani ekspertyzy dotyczącej części
pojazdu, lub nieprzestrzeganie zaleceń i wskazówek zawartych w
świadectwie homologacji ew. ekspertyzie powoduje wyłączenie
gwarancji.
To samo ma miejsce w przypadku nieprofesjonalnego i
niewłaściwego montażu felg ze stopów lekkich. Podczas montażu
należy przestrzegać następujących zasad: przed rozpoczęciem
montażu felg ze stopów lekkich należy dokładnie oczyścić punkty
mocowania (piastę, śrubę odległościową i powierzchnię montażową) z
zanieczyszczeń tj. rdzy i zabrudzeń. Następnie należy upewnić się, że
elementy występujące na powierzchni styku felgi z pojazdem (np. śruby
mocujące tarcze hamulcowe / pierścienie zabezpieczające itp.) nie
uniemożliwiają dokładnego przylegania felgi. Na powierzchni
zamocowania koła bądź elementach mocujących nie można stosować
środków redukujących tarcie. Podczas zakładania felgi nie mogą ulec
uszkodzeniu otwory na śruby mocujące. Można stosować wyłącznie
elementy mocujące zalecane dla danego pojazdu przez rzeczoznawcę.
Felgi ze stopów lekkich należy dokręcać kluczem dynamometrycznym.
W przypadku zastosowania wkrętarek udarowych należy pamiętać, że
śrubę można dokręcić tylko do ok. 3/4 zalecanej wartości, później
należy użyć klucza dynamometrycznego. Po przejechaniu pierwszych
50-100 km należy dociągnąć śruby.
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natychmiastowe wygaśnięcie gwarancji. Roszczeń z tytułu gwarancji
można dochodzić tylko na podstawie oryginalnego dowodu zakupu
(paragonu, faktury). W tym celu należy zwrócić się do naszego działu
obsługi klienta lub dealera ew. warsztatu samochodowego, w którym
zakupili Państwo felgi.
Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia ani wznowienia
biegu gwarancji. Wymieniane części przechodzą na naszą własność.
Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie ogranicza roszczeń z tytułu
rękojmi, przysługujących klientowi finalnemu na mocy prawa, tylko
przyznaje mu dodatkowe roszczenia określone w niniejszych
warunkach w stosunku do nas jako producenta.
Obowiązki informacyjne dystrybutora/kupującego
Kupujący musi zapewnić przekazanie w ramach łańcucha dostaw
oraz wydanie konsumentowi odpowiednich ekspertyz i wskazówek
dotyczących pielęgnacji, które można znaleźć na stronie internetowej
marki (www.anziowheels.com) oraz w opakowaniu (tylko wskazówki
dotyczące pielęgnacji) w rozumieniu rozporządzenia 2018/858 rozdział
18 i 19 oraz §§ 22, 22a ustawy o dopuszczaniu osób i pojazdów do
ruchu drogowego. Dystrybutor ew. kupujący musi także zapewnić
przestrzeganie obowiązków informacyjnych w związku z brakiem
zgodności elementów ew. związanym z tym ryzykiem w rozumieniu
rozporządzenia 2018/858 rozdział 18 i 19.
Warunki sprzedaży, dostaw i płatności
Nasze dostawy, usługi i oferty w obrocie handlowym z
przedsiębiorcami (§ 14 niem. kodeksu cywilnego), osobą prawną prawa
publicznego lub publicznoprawnym majątkiem odrębnym realizowane
są wyłącznie na niżej podanych warunkach. Warunki te odnoszą się
także do przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli jeszcze raz
wyraźnie na to nie wskazano. Nie akceptujemy odmiennych Warunków
Handlowych i Zakupu, obowiązujących u kupującego, nawet przy braku
naszego wyraźnego sprzeciwu co do ich obowiązywania.
1. Oferta/Ceny
1.1 Nasze oferty są zawsze niezobowiązujące i niewiążące, chyba że w
tekście oferty zostały określone jako wiążące. Wszystkie dostawy
realizowane są na warunkach loco magazyn zgodnie z ofertą ew.
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
1.2 Towar dostarczany jest w cenie obowiązującej w dniu zawarcia
umowy. Jeżeli w okresie po zawarciu umowy nasze ogólne ceny
danego produktu ulegną zmianie, mamy prawo stosować ceny
obowiązujące w dniu dostawy. W przypadku podwyższenia cen
kupujący w terminie 14 dni od otrzymania informacji o podwyżce cen
ma prawo odstąpić od umowy. Powyższe prawo do odstąpienia od
umowy nie przysługuje, jeżeli uzgodnione ceny opierają się na naszych
cenach katalogowych, podwyżka cen nie wynosi więcej niż 5%, a
dostawa towarów ma nastąpić dopiero po ponad czterech miesiącach
od zawarcia umowy.
2. Dostawy
2.1 Wszystkie dostawy realizowane są na warunkach loco magazyn. Na
życzenie i koszt kupującego towar wysłany jest do innego miejsca
przeznaczenia (sprzedaż z wysyłką do miejsca przeznaczenia). Ryzyko
przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru
przechodzi na kupującego najpóźniej z chwilą przekazania mu towaru.
Jednak w przypadku sprzedaży z wysyłką do miejsca przeznaczenia
ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru,
a także ryzyko opóźnienia przechodzi na kupującego już z chwilą
przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub
podmiotowi, któremu powierzono realizację wysyłki.
2.2 Jesteśmy uprawnieni do wykonywania i rozliczania dostaw
częściowych, o ile dostawa częściowa nadaje się do wykorzystania
przez kupującego w ramach przeznaczenia określonego w umowie,
zapewniona jest dostawa pozostałej części zamówionego towaru oraz
Kupujący nie poniesie w związku z tym istotnych dodatkowych
nakładów ani dodatkowych kosztów (chyba, że zgodzimy się je pokryć).

Kupujący może odmówić przyjęcia dostawy ew. usługi częściowej tylko
wtedy, gdy przemawia za tym uzasadniony interes.
2.3 W momencie otrzymania przesyłki przesłanej kurierem, spedycją,
koleją lub pocztą ekspresową oraz przy jej odbiorze kupujący
zobowiązany jest sprawdzić kompletność przesyłki zgodnie z
dokumentami przewozowymi, listą doręczeń itd. W przypadku
niekompletnej dostawy należy zamieścić stosowną adnotację w
dokumentach przewozowych oraz niezwłocznie pisemnie powiadomić
firmę Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. Po potwierdzeniu
przez odbiorcę poprzez złożenie podpisu, że ilość wykazana w
dokumentach przewozowych (liczba kartonów) została dostarczona, nie
jest możliwe późniejsze dochodzenie roszczeń z tytułu niekompletnej
zawartości przesyłki względem Superior Industries Production Poland
Sp. z o.o. lub firmy transportowej. Kupujący przejmuje obowiązek
rejestracji wszystkich opakowań wysyłanych do klienta finalnego i w
związku z tym zobowiązuje się zamieszczać na materiałach
opakowaniowych odpowiedni znak zakładu utylizacji odpadów.
Kupujący ponosi wszelkie związane z tym koszty.
3. Terminy dostaw
3.1 Terminy dostaw podawane w naszych ofertach lub potwierdzeniach
przyjęcia zamówienia są niewiążące i należy traktować je jako
przybliżone, chyba że wyraźnie potwierdzono lub pisemnie uzgodniono
stały termin.
3.2 Uzgodnione terminy dostaw odnoszą się do udostępnienia towaru w
magazynie ew. przekazania go tam osobie odpowiedzialnej za
transport, o ile zobowiązaliśmy się do wysyłki.
3.3 Siła wyższa oraz inne niezależne od nas okoliczności
uniemożliwiające spełnienie świadczenia na czas ich trwania zwalniają
nas z obowiązku wykonania dostawy i nie zobowiązują nas do nabycia
towaru u osób trzecich. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w zdaniu
powyżej, trwa dłużej niż trzy miesiące, mamy prawo odstąpić od
umowy.
3.4 W przypadku nieodebrania towaru przez kupującego i/lub odebrania
go po terminie, nieważne z jakiej niezależnej od nas przyczyny,
możemy wybrać pomiędzy wysyłką nieodebranego towaru do
kupującego na jego koszt i ryzyko, a jego składowaniem, oraz obciążyć
Kupującego wszelkimi powstałymi kosztami i kosztami ubocznymi, tak
jak za towar dostarczony.
4. Szkody transportowe
Stwierdzone szkody transportowe należy zgłosić do firmy
transportowej, z kopią do naszej firmy, niezwłocznie po wykonaniu
dostawy, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. W przeciwnym
razie generalnie nie będzie już możliwe złożenie reklamacji z powodu
szkód transportowych. Przy odbiorze przesyłki kupujący zobowiązany
jest sprawdzić, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W
razie stwierdzenia zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opakowania
należy natychmiast sprawdzić zawartość. W przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia opakowania ew. zawartości kupujący musi zamieścić
stosowną wzmiankę w liście przewozowym ew. liście doręczeń.
Zgodnie z warunkami transportu w sytuacji zaistnienia szkody nie
wystarczy wzmianka „Przyjęto z zastrzeżeniem późniejszej kontroli“. W
przypadku reklamacji dotyczącej szkód powstałych w trakcie transportu
zawsze należy dostarczyć nam także kopię listu przewozowego/listy
doręczeń ze stosowną wzmianką.
5. Rękojmia
5.1 Wady towaru możliwe do wykrycia w ramach odpowiedniej kontroli
należy nam zgłosić niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu dwóch
tygodni od otrzymania towaru; pozostałe wady należy nam zgłosić
niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od ich
stwierdzenia. Zgłoszenie musi być sporządzone w formie pisemnej i
musi dokładnie określać rodzaj i zakres wad. Nieterminowe zgłoszenie
wad skutkuje wygaśnięciem praw z tytułu rękojmi.
5.2 Jeżeli towar jest wadliwy, a kupujący należycie nas o tym
poinformował zgodnie z postanowieniami punktu 5.1, kupującemu
przysługują ustawowe prawa z następującymi zastrzeżeniami:
a) Mamy prawo, według naszego wyboru, dostarczyć towar wolny od
wad lub zaoferować usunięcie wad (ponowne spełnienie
świadczenia).
b) Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dwóch prób ponownego
spełnienia świadczenia. Jeżeli ponowne spełnienie świadczenia
ostatecznie zakończy się niepowodzeniem lub nie nastąpi w
odpowiednim terminie, kupujący może odpowiednio obniżyć cenę
zakupu lub odstąpić od umowy. W przypadku nieistotnej wady
kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
c) Do roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot niepotrzebnie
poniesionych wydatków mają zastosowanie postanowienia punktu 6
poniżej.
5.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające ze zbyt
intensywnej eksploatacji, np. podczas imprez sportowych, montażu w
pojeździe niezatwierdzonym ekspertyzą/świadectwem homologacji lub
wszelkiego rodzaju późniejszych modyfikacji towaru.
5.4 Przed odesłaniem towaru należy nas o tym pisemnie uprzedzić,
podając dokładny powód reklamacji. Towar zostanie odebrany przez
zamówioną przez nas firmę kurierską lub spedycję. W przypadku
odesłania towaru bez uprzedniej awizacji zastrzegamy sobie prawo do
odmowy przyjęcia przesyłki. Przy uzasadnionych reklamacjach
zwracamy koszt najkorzystniejszej formy wysyłki; nie dotyczy to
sytuacji, w której koszt ten ulegnie podwyższeniu, ponieważ przedmiot
dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce dostawy.
5.5 W przypadku odesłania towaru w związku z reklamacją w fakturze
korygującej potrącana jest wartość ewentualnie brakujących
akcesoriów, wielopaków, śrub itd., ustalona w oparciu o wartość
brakujących części wykazaną w pierwotnym rachunku.
5.6 W przypadku grzecznościowego przyjęcia zwrotu nowego towaru
naliczamy koszty ponownego przyjęcia do magazynu oraz koszty
manipulacyjne w wysokości 20% wartości netto towaru. Kupujący ma
prawo wykazać, że rzeczywiste koszty opiewają na niższą kwotę.
5.7 Felgi posiadające widoczne wady fabryczne można reklamować
tylko wtedy, gdy nie były jeszcze montowane ani używane.
5.8 Nie narusza to przepisów prawa dotyczących dostawy końcowej
nieprzetworzonego towaru do konsumenta, nawet jeśli konsument
dokonał jego dalszego przetworzenia (regres wobec dostawcy zgodnie
z §§ 478, 479 niem. kodeksu cywilnego).
6. Odpowiedzialność
6.1 Firma Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. zasadniczo
odpowiada za szkody zgodnie z przepisami prawa. Odpowiedzialność
odszkodowawczą ponosimy - niezależnie od podstawy prawnej - w
ramach odpowiedzialności na zasadzie winy w przypadku działania
umyślnego i rażącego niedbalstwa. W przypadku naruszenia istotnych
obowiązków umownych (obowiązków, których wypełnienie w ogóle
umożliwia należyte wykonanie umowy oraz których przestrzegania
kontrahent w sposób uzasadniony oczekuje i może oczekiwać) w
wyniku lekkiego niedbalstwa nasza odpowiedzialność ogranicza się
jednak do wyrównania typowych, dających się przewidzieć szkód; w

przypadku naruszenia nieistotnych obowiązków umownych w wyniku
lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność firmy Superior Industries
Production Poland Sp. z o.o. jest wykluczona.
6.2 Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w punkcie 6.1
powyżej, nie obowiązują
a) w przypadku szkód w postaci utraty życia, uszkodzenia ciała lub
uszczerbku na zdrowiu,
b) w przypadku gdy firma Superior Industries Production Poland Sp. z
o.o. podstępnie przemilczała wadę,
c) w przypadku gdy firma Superior Industries Production Poland Sp. z
o.o. udzieliła gwarancji na właściwości towaru,
d) w przypadku roszczeń kupującego wynikających z ustawy o
odpowiedzialności za produkt.
7. Przedawnienie
7.1 Odmiennie od postanowień § 438 ust. 1 pkt 3 niem. kodeksu
cywilnego ogólny okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad fizycznych
lub prawnych wynosi jeden rok od wykonania dostawy. Jeżeli
uzgodniono odbiór, bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą
dokonania odbioru.
7.2 Powyższe okresy przedawnienia w ramach prawa sprzedaży
obowiązują także w odniesieniu do umownych i pozaumownych
roszczeń odszkodowawczych kupującego wynikających z wady towaru,
chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego okresu przedawnienia
(§§ 195, 199 niem. kodeksu cywilnego) w konkretnym przypadku
doprowadziłoby do krótszego okresu przedawnienia. Roszczenia
odszkodowawcze kupującego z tytułu działania umyślnego lub
rażącego niedbalstwa oraz zgodnie z pkt 6.2 lit. a) do d) ulegają jednak
przedawnieniu
wyłącznie
zgodnie
z
ustawowymi
okresami
przedawnienia.
7.3 Nie narusza to także dalszych szczególnych przepisów prawa
dotyczących przedawnienia, w szczególności § 438 ust. 1 pkt 1, ust. 3,
444, 445b niem. kodeksu cywilnego.
8. Płatności
O ile w konkretnym przypadku nie dokonano odmiennych uzgodnień,
firma Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. zasadniczo
realizuje dostawy wyłącznie za przedpłatą. Kwota faktury podlega
zapłacie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, bez potrąceń,
chyba że wyraźnie uzgodniono inne warunki płatności. W przypadku
akceptu nie udzielamy skonta. Koszty dyskonta ponosi kupujący. W
razie niezrealizowania czeku, weksla lub innych płatności wszystkie (w
tym jeszcze niewymagalne) wierzytelności wynikające ze współpracy
handlowej zostają postawione w stan natychmiastowej wymagalności.
W takich przypadkach oraz w przypadku znacznego pogorszenia się
sytuacji majątkowej kupującego późniejsze dostawy będą realizowane
tylko za przedpłatą. Weksle i czeki przyjmujemy w celu spełnienia
świadczenia. Przyjęcie nie oznacza odroczenia płatności należności
głównej. Jeżeli kupujący korzysta z kilku usług spółki Superior
Industries Production Poland Sp. z o.o. i w związku z tym musi dokonać
kilku płatności, wówczas – niezależnie od dyspozycji kupującego –
dokonana wpłata zawsze zaliczana jest na poczet najstarszej
wymagalnej należności.
9. Dokonywanie potrąceń / Prawo zatrzymania
Kupujący jest uprawniony do potrącania roszczeń wzajemnych tylko
wtedy, gdy są one bezsporne lub zostały stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem. Prawo do zatrzymania przysługuje kupującemu tylko
wtedy, gdy jego roszczenie jest bezsporne lub zostało stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem.
10. Zastrzeżenie własności
10.1 Do momentu zapłaty całej ceny zakupu oraz zaspokojenia
wszelkich innych roszczeń wynikających ze współpracy handlowej
zastrzegamy sobie wobec kupującego własność dostarczonych przez
nas rzeczy.
10.2 W przypadku połączenia lub zmieszania zastrzeżonego towaru z
nienależącym do nas towarem nabywamy współwłasność nowej rzeczy
w stosunku odpowiadającym
wartości rachunkowej towaru
zastrzeżonego do wartości rynkowej nowej rzeczy. Kupujący jest
uprawniony do odsprzedaży i dalszego przetwarzania zastrzeżonego
towaru w ramach zwykłego obrotu handlowego.
10.3 Kupujący z góry ceduje na nas wszystkie należności wraz z
wszelkimi prawami zależnymi,
wynikające z
wykorzystania
zastrzeżonego towaru. W przypadku przetworzenia, zmieszania lub
połączenia zastrzeżonego towaru z innymi nienależącymi do nas
przedmiotami cesja obejmuje tylko część dochodu odpowiadającą
naszemu udziałowi we współwłasności zastrzeżonego towaru.
10.4 Jeżeli kupujący sprzedał należność w ramach factoringu pełnego,
wówczas ceduje na nas zastępującą ją należność od faktora. Kupujący
upoważniony jest do inkasa scedowanej należności tylko w ramach
zwykłego obrotu handlowego.
10.5 Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza
nasze należności łącznie o więcej niż 10%, wówczas na żądanie
kupującego lub osoby trzeciej poszkodowanej w wyniku naszego
nadmiernego zabezpieczenia jesteśmy zobowiązani do zwolnienia
wybranych zabezpieczeń przekraczających wymaganą wartość.
10.6 Kupujący zobowiązuje się nieodpłatnie przechowywać na naszą
rzecz zastrzeżony towar oraz w niezbędnym zakresie ubezpieczyć go
od ognia, kradzieży itd. Kupujący ceduje na nas przysługujące mu
roszczenia odszkodowawcze wynikające z ww. szkód w wysokości
odpowiadającej wartości rachunkowej.
10.7 Nie zezwala się na zastawianie zastrzeżonego towaru ew.
scedowanych należności ani na przeniesienie ich własności tytułem
zabezpieczenia. W przypadku dochodzenia roszczeń dotyczących
zastrzeżonego towaru lub scedowanych należności należy niezwłocznie
i szczegółowo powiadomić nas o tym fakcie, wskazując zastawnika.
Koszty interwencji ponosi kupujący. Upoważnienie kupującego do
rozporządzania zastrzeżonym towarem oraz pobierania scedowanych
należności wygasa w przypadku zwłoki w zapłacie oraz protestu weksla
ew. czeku. W tym wypadku mamy prawo objąć w posiadanie
zastrzeżony towar oraz samodzielnie pobrać scedowane należności. W
tym wypadku kupujący na nasze żądanie zobowiązany jest
poinformować o cesji swojego odbiorcę oraz udzielić nam informacji
niezbędnych do dochodzenia naszych praw, a także wydać niezbędne
dokumenty. Związane z tym koszty obciążają kupującego. Żądanie
wydania zastrzeżonego towaru stanowi jednocześnie odstąpienie od
umowy. Istotne pogorszenie sytuacji finansowej kupującego upoważnia
nas do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od wszystkich bieżących
umów.
11. Ochrona danych
Firma Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. przetwarza
dane osobowe gromadzone na potrzeby realizacji umowy wyłącznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z postanowieniami RODO. Ponadto firma Superior Industries
Production Poland Sp. z o.o. wykorzystuje te dane do dalszej obsługi
klienta, a także do własnych celów reklamowych, oczywiście tylko za
zgodą danych klientów, o ile jest to wymagane przez prawo.

12. Właściwość miejscowa sądu, stosowane prawo
Właściwość miejscowa sądu i miejsce spełnienia świadczenia dla obu
stron znajduje się w Ludwigshafen nad Renem, o ile strona umowy jest
kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnym
majątkiem odrębnym albo nie posiada ogólnej właściwości miejscowej
w Niemczech. Mamy jednak prawo pozwać drugą stronę umowy przed
sądem właściwym dla jej siedziby. Obowiązuje prawo niemieckie z
wyłączeniem konwencji ONZ dotyczącej umów międzynarodowej
sprzedaży towarów oraz z wyłączeniem międzynarodowego prawa
prywatnego.
13. Język umowy
Jeżeli niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oprócz języka, w którym
zawarto umowę (język umowy), zostaną przekazane kupującemu także
w innym języku, to następuje to wyłącznie w celu ułatwienia ich
zrozumienia. W przypadku różnic w interpretacji obowiązuje tekst
sporządzony w języku umowy.
14. Postanowienia końcowe
Zmiany ew. uzupełnienia niniejszych warunków wymagają formy
pisemnej. Dotyczy to również zniesienia wymogu zachowania formy
pisemnej. Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszych warunków
okażą się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych
postanowień lub danej umowy.
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