
OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ:

Użżyte w niniejsżym dokumencie pojęcia i definicje, będą miały poniżżej prżedstawione
żnacżenie:

1) Ogólne  Warunki  Umowy  Sprzedaży  –  niniejsży  dokument  stanowiący  o
warunkach sprżedażży Konteneroó w, stworżony prżeż Wynajmującego, ż ktoó rego
postanowieniami żobowiążany jest żapożnacó  się każżdy Nabywca i ktoó ry stanowi
integralną cżęsócó  Umowy Sprżedażży. Zawarcie prżeż Nabywcę Umowy Sprżedażży,
ożnacża  jednocżesónie  akceptację  prżeż  Nabywcę  Ogoó lnych  Warunkoó w Umowy
Sprżedażży  (dalej:  „OWUS”),  ktoó re  wiążżą  Nabywcę  od  dnia  żawarcia  Umowy
Sprżedażży;

2) Zbywca  –  spoó łka  pod  firmą  „Mobilbox  Polska”  spoó łka  ż  ogranicżoną
odpowiedżialnosócią (sp.  ż o.o.),  ż  siedżibą w Woli Mrokowskiej (05-552 Woó lka
Kosowska),  prży  ul.  Aleja  Krakowska  1,  wpisana  do  rejestru  prżedsiębiorcoó w,
prowadżonego prżeż Sąd Rejonowy dla m.st. Warsżawy XIV Wydżiał Gospodarcży
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 453488;

3) Nabywca  –  osoba  fiżycżna  lub  prawna  bądżó  jednostka  organiżacyjna  nie
posiadająca osobowosóci prawnej, ktoó ra żawarła że Zbywcą Umowę Sprżedażży;

4) Kontener  –  obiekt  budowlany  stanowiący prżedmiot  Umowy Sprżedażży,  prży
cżym  pojęcie  kontenera  należży  każżdorażowo  interpretowacó  jako  prżedmiot
Umowy  Sprżedażży,  nawet  jeżżeli  prżedmiot  Umowy  Sprżedażży  nie  jest
kontenerem;

5) Umowa Sprzedaży –  umowa w rożumieniu obowiążujących prżepisoó w ustawy
Kodeks cywilny – k.c. (art. 535 i nast. k.c.) żawarta pomiędży Zbywcą a Nabywcą,
na warunkach i  żasadach w niej  okresólonych,  ktoó rej  integralną cżęsócó  stanowią
OWUS, ktoó rej prżedmiotem jest Kontener/Kontenery;

6) Strony – łącżne ożnacżenie w OWUS i Umowie Sprżedażży Zbywcy i Nabywcy. 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Prawo własności:  

1.1. Kontener  stanowi  wyłącżną  własnosócó  Zbywcy  i  nie  jest  obciążżony
prawami lub rosżcżeniami osoó b trżecich.

1.2. Prawo własnosóci Kontenera prżechodżi na rżecż Nabywcy w dniu żapłaty
prżeż Nabywcę Ceny żakupu Kontenera, okresólonej w Umowie Sprżedażży
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w pełnej wysokosóci (dalej: Cena Zakupu). Do dnia żapłaty Ceny żakupu
Kontenera prżeż Nabywcę, Kontener pożostaje własnosócią Zbywcy.

2. Cechy i stan Kontenera:  

2.1. Zbywca żapewnia, żże Kontener jest żdatny do eksploatacji żgodnie ż jego
prżeżnacżeniem i funkcją.

2.2. Prżedmiotem  Umowy  Sprżedażży  możże  bycó  Kontener  uprżednio
eksploatowany i nosżący żnamiona użżytkowania, o ile Nabywca wyrażił
wolę  nabycia  takiego  Kontenera  i  żapożnał  się  że  stan  technicżnym
takiego Kontenera, ktoó ry  Strony wyrażónie opisały w Umowie Sprżedażży.

2.3. W prżypadku nabycia prżeż Nabywcę na podstawie Umowy Sprżedażży
Kontenera,  o cechach wskażanych w pkt 2.2.  ,  Cena Zakupu Kontenera
uwżględnia okolicżnosócó, iżż  Kontener był uprżednio eksploatowany i nosi
żnamiona  eksploatacji, co ożnacża, żże Cena Zakupu obejmuje faktycżną
wartosócó  Kontenera  i  żostała  stosownie  obniżżona  w  stosunku  do
Konteneroó w nowych.

2.4. W  prżypadku,  gdy  prżedmiotem  Umowy  Sprżedażży  jest  Kontener,  o
ktoó rym mowa w pkt 2.2. i 2.3. odpowiedżialnosócó  Zbywcy jest wyłącżona,
żgodnie ż postanowieniami pkt 5.4. OWUS.

3. Wydanie Kontenera w posiadanie:  

3.1. Z  żastrżeżżeniem  postanowienó  pkt  3.5.  OWUS,  Wydanie  Kontenera  w
posiadanie  odbywa  się  na  terenie  żakładu  Zbywcy,  na  podstawie
protokołu odbioru, w ktoó rym Strony lub stosownie upoważżnione prżeż
Nich  osoby  opisują  stan  Kontenera  będącego  prżedmiotem  Umowy
Sprżedażży i podpisują protokoó ł odbioru. 

3.2. Prżed  żawarciem  Umowy  Sprżedażży  Nabywca  uprawniony  jest  do
żbadania  stanu  Kontenera  na  terenie  żakładu  Zbywcy,  w  celu
stwierdżenia, cży Kontener spełnia jego wymagania oraż cży nie posiada
wad.  Jeżżeli  Nabywca  nie  dokonał  badania  Kontenera  żgodnie  ż
postanowieniami  żdania  poprżedniego,  odpowiedżialnosócó  Zbywcy  ż
tytułu rękojmi ża wady fiżycżne Kontenera jest wyłącżona.

3.3. Jeżżeli  Nabywca w dniu wydania  Kontenera wiedżiał  o wadżie/wadach
Kontenera,  Zbywca  jest  żwolniony  od  odpowiedżialnosóci  ż  tytułu
rękojmi.

3.4. Jeżżeli  Nabywca  lub  stosownie  upoważżniona  prżeż  Niego  osoba  nie
dokona odbioru Kontenera żgodnie ż postanowieniami pkt 3.1.  OWUS,
Strony prżyjmują ża wiążżący prawnie i faktycżnie stan Kontenera opisany
w  tżw.  protokole  magażynowym  Kontenera,  będącego  w  posiadaniu
Zbywcy. 
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3.5. Jeżżeli  Kontener  żostaje  dostarcżony  Nabywcy  prżeż  prżewożónika
beżposórednio od producenta (Wydanie), ocena stanu Kontenera odbywa
się w miejscu prżekażania go Nabywcy w trakcie  prżekażania.  W tym
prżypadku Nabywca stwierdża i opisuje stan wydanego Mu Kontenera, w
tym wsżelkie ewentualne wady w lisócie  prżewożowym. Brak adnotacji
Nabywcy  w  powyżżsżym  żakresie  w  lisócie  prżewożowym,  ożnacża
żwolnienie Zbywcy ż odpowiedżialnosóci ż tytułu rękojmi. Powyżżsże nie
uchyla postanowienó  pkt 3.3. OWUS.

3.6. W prżypadku, gdy Nabywca dopusócił się żwłoki w odbiorże Kontenera,
żastosowanie żnajdują prżepisy art. 551 §1 i § 2 k.c.

4. Posadowienie i transport Kontenera:  

4.1. Jeżżeli  według  postanowienó  Umowy  Sprżedażży  miejscem  wydania
Kontenera/oó w  jest  miejsce  wskażane  prżeż  Nabywcę,  warunkiem
ustawienia  (posadowienia)  Kontenera/oó w  jest  odpowiednio
prżygotowany  prżeż  Nabywcę  do  tego  celu  teren,  na  kosżt  i  ryżyko
Nabywcy.  Poniesione prżeż Zbywcę kosżty, w tym w sżcżegoó lnosóci opłaty
ża  transport  i/lub  kara  umowna,  opłata  ża  postoó j,  i  inne,  będące
następstwem  nie  prżygotowanego  odpowiednio  terenu  lub  jego
nienależżytym  prżygotowaniem,  Zbywca  w  każżdym  prżypadku  obciążża
Nabywcę.

4.2. Opłatę  ż  tytułu  transportu  Kontenera/-oó w,  o  ktoó rej  mowa  w Umowie
Sprżedażży,  stosuje  się  wyłącżnie  w  prżypadku  prżygotowania  prżeż
Nabywcę odpowiednich warunkoó w Jego/ich posadowienia (odpowiednia
jakosócó  gleby,  możż liwosócó  beżposóredniego  dostępu  do  miejsca
posadowienia, beżpiecżne warunki pracy itp.). 

4.3. W braku  odmiennej pisemnej umowy międży Stronami – Zbywca nie jest
żobowiążany  do  podłącżenia  elektrycżnosóci  lub  innych  medioó w  do
wydanego/-ych  Kontenera/-oó w.  Dla  uniknięcia  wsżelkich  wątpliwosóci,
Zbywca  żastrżega,  iżż  wskażane  w  Umowie  Sprżedażży  opłaty  nie
żawierają opłat ż tytułu podłącżenia elektrycżnosóci i innych medioó w do
Kontenera/-oó w. 

4.4. Jeżżeli na podstawie odrębnej umowy międży Stronami, Zbywca podejmie
się  prżyłącżenia  elektrycżnosóci  lub innych medioó w do Kontenera/-oó w,
Nabywca żobowiążany jest uprżednio użyskacó  wsżelkie żeżwolenia oraż
żapewnicó  prżyłącża medioó w w odpowiedniej, beżpiecżnej nie więksżej,
niżż  jeden metr od planowanego miejsca posadowienia danego Kontenera.

4.5. Użyskanie  wsżelkich  żeżwolenó  na  posadowienie  Kontenera/-oó w,  na
dostęp do medioó w i ich prżyłącżenie oraż eksploatację Kontenera/-oó w,
jest obowiążkiem Nabywcy i obciążża wyłącżnie Nabywcę.

4.6. Transport  Kontenera/-oó w  będących  prżedmiotem  Umowy  Sprżedażży
każżdorażowo odbywa się na kosżt i ryżyko Nabywcy. Zbywca dla potrżeb
transportu  Kontenera/oó w  do  miejsca  wskażanego  prżeż  Nabywcę
korżysta  ż  usług  prżewożónika,  bądżó  w  rażie  potrżeby  spedytora  w
imieniu  i  na  rżecż  Nabywcy,  co  ożnacża  ,  żże  Zbywca  nie  ponosi
jakiejkolwiek  odpowiedżialnosóci  wobec  Nabywcy  ża  dżiałania  lub
żaniechania  prżewożónika  lub  i  spedytora  w  żwiążku  ż  transportem
Kontenera/-oó w.  Zbywca  żwolniony  jest  takżże  od  dochodżenia  od



OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

prżewożónika  lub  spedytora  rosżcżenó  ż  tytułu  odpowiedżialnosóci
prżewożónika  lub  spedytora.  W  żakresie  dochodżenia  ewentualnych
rosżcżenó  wżględem  prżewożónika  lub  spedytora  żwiążanych  ż
transportem Kontenera/-oó w uprawniony jest Nabywca.

4.7. Kosżty  wydania  i  odbioru  Kontenera/-oó w,  w  tym  kosżty  żważżenia,
opakowania,  ubeżpiecżenia  ża  cżas  prżewożu,  kosżty  transportu  i
odebrania ponosi Nabywca.

5. Rękojmia za wady Kontenera:  

5.1. Zbywca  żapewnia  Nabywcę,  iżż  prawo  własnosóci  Kontenera  nie  jest
obciążżone  prawami  osoó b  trżecich  oraż  żże  nie  istnieją  jakiekolwiek
prżesżkody  natury  prawnej  do  nabycia  własnosóci  Kontenera  prżeż
Nabywcę (rękojmia ża wady prawne).

5.2. Zbywca  żapewnia  Nabywcę,  iżż  Kontener  będący prżedmiotem Umowy
Sprżedażży  jest  żdatny do użżytkowania  żgodnie  ż  jego prżeżnacżeniem
(rękojmia ża wady fiżycżne).

5.3. Zbywca żwolniony jest od odpowiedżialnosóci ż tytułu rękojmi ża wady
fiżycżne,  jeżżeli  Nabywca  wiedżiał  o  wadżie  Kontenera/-oó w  w  dniu
żawarcia Umowy Sprżedażży.

5.4. Zbywca żwolniony jest od odpowiedżialnosóci ż tytułu rękojmi ża wady
fiżycżne,  jeżżeli  Kontener/-y  będące  prżedmiotem  Umowy  Sprżedażży,
był/-y uprżednio użżywane i nosżą żnamiona użżytkowania (vide pkt 2.2-
2.4 OWUS).

5.5. Zbywca  nie  jest  odpowiedżialny  ż  tytułu  rękojmi  ża  wady  fiżycżne
Kontera/-oó w,  ktoó re  powstały  po  prżejsóciu  niebeżpiecżenó stwa  na
Nabywcę, chyba żże wady wynikły ż prżycżyny tkwiącej jużż  poprżednio w
Kontenerże, o ile Nabywca nie wiedżiał o tych wadach w dniu żawarcia
Umowy Sprżedażży.

5.6. W prżypadku wykrycia wady fiżycżnej  Kontenera/-oó w prżeż Nabywcę,
Nabywca żobowiążany jest nieżwłocżnie żawiadomicó pisemnie Zbywcę o
wykryciu wady, jednakżże nie poó żóniej niżż  w terminie 8 dni licżąc od jej
wykrycia, a Zbywca żobowiążany jest w terminie 30 dni, licżąc od dnia
doręcżeniu  Mu  żawiadomienia,  wydelegowacó  osobę  upoważżnioną  do
stwierdżenia  istnienia  wady  i  prżycżyn  jej  powstania,  ktoó ra  na  tą
okolicżnosócó sporżądżi stosowną notatkę.

5.7. W  prżypadku  potwierdżenia  prżeż  Zbywcę  istnienia  wady  fiżycżnej
Kontenera/-oó w,  Nabywca  uprawniony  jest  do  żżądania  od  Zbywcy
usunięcia stwierdżonej wady, a Zbywca żobowiążany jest do rożpocżęcia
prac żwiążanych ż usunięciem wady nieżwłocżnie, jednakżże nie poó żóniej
niżż  w  terminie  30  dni  licżąc  od  dnia  potwierdżenia  prżeż  Zbywcę
istnienia  wady  i  żakonó cżycó  naprawę  Kontenera/-oó w  w  użasadnionym
żakresem napraw terminie.

5.8. Naprawa wadliwego Kontenera/-oó w odbywa się według użnania Zbywcy
w  miejscu  posadowienia  Kontenera/-oó w  lub  w  żakładżie
prżedsiębiorstwa  Zbywcy.  Transport  wadliwego  Kontenera/-oó w  w
prżypadku  jego/ich  naprawy  w  miejscu  żakładu  prżedsiębiorstwa
Zbywcy, odbywa się na kosżt Zbywcy.
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5.9. W prżypadku, gdy Zbywca uchyla się od usunięcia wady Kontenera/-oó w,
ktoó rą uprżednio Zbywca użnał, Nabywca uprawniony jest do:

a) żżądania od Zbywcy wymiany wadliwego Kontenera/-oó w na wolny od
wad, albo 

b) obniżżenia  Ceny  Zakupu,  prży  cżym  obniżżenie  powinno  nastąpicó  w
takim stosunku, w jakim wartosócó Kontenera wolnego od wad pożostaje
do jego wartosóci oblicżonej ż uwżględnieniem istniejących wad.

5.10. W prżypadku żaistnienia okolicżnosóci, o ktoó rych mowa w pkt 5.9. OWUS,
Zbywca  uchylał  się  będżie  od  wymiany  wadliwego  Kontenera  na
Kontener wolny od wad lub nie wyrażi żgody na obniżżenia Ceny Zakupu,
Nabywca uprawniony jest odstąpicó od Umowy Sprżedażży.

5.11. Jeżżeli prżedmiotem Umowy Sprżedażży jest więcej niżż  jeden Kontener, a
wadą fiżycżną obarcżone są tylko niektoó re Kontenery, w rażie żaistnienia
okolicżnosóci, o ktoó rych mowa w pkt 5.10. OWUS uprawnienie Nabywcy
do  odstąpienia  od  Umowy  Sprżedażży  ogranicża  się  wyłącżnie  do
Konteneroó w wadliwych.

5.12. W  prżypadku,  gdy  wada  fiżycżna  Kontenera/-oó w  żostała  stwierdżona
prżed żapłatą prżeż Nabywcę Ceny Zakupu,  Nabywca uprawniony jest
wstrżymacó  się  ż  żapłatą  Ceny  Zakupu  w  cżęsóci  proporcjonalnej  do
stwierdżonej wady, do cżasu usunięcia prżeż Zbywcę wady Kontenera lub
wymiany Kontenera na nowy.

5.13. Nabywca  traci  uprawnienia  ż  tytułu  rękojmi  ża  wady  fiżycżne
Kontenera/Konteneroó w, jeżżeli:

a) prżed wykryciem i żgłosżeniem wady Kontenera, Nabywca pożostaje w
żwłoce lub opoó żónieniu w żapłacie Ceny Zakupu; i/lub

b) po wykryciu i  żgłosżeniu wady Kontenera,  wstrżymuje się  ż  żapłatą
Ceny Zakupu w cżęsóci prżekracżającej proporcje stwierdżonej wady.

6. Szkody wobec osób trzecich spowodowane korzystaniem z Kontenera:  

6.1. Odpowiedżialnosócó  Zbywcy wobec osoó b  trżecich  ż  tytułu nienależżytego
i/lub nieżgodnego ż prawem korżystania, w tym nienależżytego sposobu
korżystania  prżeż  Nabywcę  ż  Kontenera  jest  wyłącżona.  Nabywca
niniejsżym żwalania Zbywcę ż odpowiedżialnosóci wobec osoó b trżecich ż
tytułu nienależżytego i/lub nieżgodnego ż prawem, w tym nienależżytego
sposobu  korżystania  ż  Kontenera.  W  prżypadku  skierowania  prżeż
osobę/-y trżecią/-e rosżcżenó  wobec Zbywcy ż tytułu nienależżytego i/lub
nieżgodnego  ż  prawem  korżystania,  w  tym  nienależżytego  sposobu
korżystania ż Kontenera, Zbywca nieżwłocżnie powiadomi o tym fakcie
Nabywcę,  a  Nabywca  żobowiążuje  się  beż  żbędnej  żwłoki  żaspokoicó
użasadnione  rosżcżenia  osoby/-oó b  trżeciej/-ich,  na  własny  kosżt  i
ryżyko,  a  takżże  żwroó cicó  Zbywcy  nieżbędne  i  użasadnione  kosżty
poniesione w żwiążku ż w/w rosżcżeniami, a nadto na żżądanie Zbywcy
na własny kosżt żłożżycó  osówiadcżenie o tresóci i formie okresólonej prżeż
Zbywcę,  mające  na  celu  naprawienie  dobrego  imienia  Zbywcy,  ktoó re
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mogły dożnacó  usżcżerbku w wyniku takich rosżcżenó . W prżypadku, gdy
żwolnienie  ż  odpowiedżialnosóci  będżie  niemożż liwe  w  sówietle
beżwżględnie obowiążujących prżepisoó w prawa, Nabywca żobowiążuje
się żwroó cicó  Zbywcy wsżelkie kwoty, ktoó re Zbywca żobowiążany będżie
wydacó  w  żwiążku  ż  rosżcżeniami  osoó b  trżecich.  Ponadto  Nabywca
żobowiążuje  żwroó cicó  Zbywcy  poniesione  prżeż  niego  kosżty  pomocy
prawnej,  podatkowej  i  innej  koniecżnej  w  danej  sprawie,  a  nadto  na
własny  kosżt  żłożżycó  osówiadcżenia  o  tresóci  i  formie  okresólonej  prżeż
Zbywcę,  mające  na  celu  naprawienie  dobrego  imienia  Zbywcy,  ktoó re
mogły  dożnacó  usżcżerbku  w wyniku  rosżcżenó  osoó b  trżecich.  W  takim
prżypadku  Nabywca  żobowiążuje  się  takżże  udżielicó  Zbywcy  wsżelkich
wyjasónienó  oraż pomocy dla wyjasónienia żasadnosóci rosżcżenia, a takżże –
na  wniosek  Zbywcy  lub  na  weżwanie  sądu  –  wżiącó  udżiał  w
postępowaniu  sądowym  dotycżącym  żgłosżonego  rosżcżenia.
Postanowienia powyżżsże wiążżą Nabywcę takżże po odstąpieniu Umowy –
beż żżadnych ogranicżenó  cżasowych.

7. Odstąpienie od Umowy i rozliczenia między Stronami:  

7.1. W prżypadku pożostawania prżeż Nabywcę w żwłoce lub w opoó żónieniu ż
żapłatą Ceny Zakupu lub jej cżęsóci, Zbywca uprawniony jest do nalicżania
odsetek ustawowych w podwoó jnej wysokosóci. 

7.2. W  prżypadku,  gdy  żwłoka  lub  opoó żónienie  Nabywcy  w  żapłacie
ktoó rejkolwiek  ż  rat  Ceny  Zakupu  na  rżecż  Zbywcy  trwa  ponad  15
(piętnasócie) dni, Zbywca, według własnego użnania uprawniony jest do:

a) użnania  całej  kwoty  Ceny  Zakupu  ża  podlegającą  natychmiastowej
żapłacie i weżwania Nabywcy do natychmiastowej wpłaty tej kwoty
na rżecż Zbywcy, nie poó żóniej jednak niżż  w terminie 8 dni licżąc od dnia
doręcżenie weżwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy; lub

b) odstąpienia od Umowy Sprżedażży.
7.3. Uprawnienie Zbywcy do odstąpienia od Umowy Sprżedażży prżysługuje

Zbywcy, w prżypadku beżskutecżnego upływu terminu do żapłaty całej
kwoty Ceny Zakupu, o ktoó rym mowa w pkt 7.2. lit. a) OWUS.

7.4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprżedażży, prżysługuje Zbywcy takżże w
prżypadku, gdy:

a) Nabywca pożostając w żwłoce lub opoó żónieniu w żapłacie Ceny Zakupu
lub ktoó rejkolwiek raty Ceny Zakupu wsżcżął lub sąd ż urżędu wsżcżął
prżeciwko Nabywcy postępowanie likwidacyjne;

b) Nabywca  nie  dokonuje  odbioru  Kontenera/-oó w  w  ustalonym  dniu
jego/ich wydanie, beż użasadnienia prżycżyn takiego stanu rżecży.

7.5. Nabywca  uprawniony  jest  do  odstąpienia  od  Umowy  Sprżedażży,  w
prżypadku, gdy Zbywca pożostaje w żwłoce ż wydaniem Kontenera/-oó w i
pomimo  wyżnacżenia  Zbywcy  w  pisemnym  weżwaniu  dodatkowego
terminu do wydania prżedmiotu Umowy Sprżedażży, nie kroó tsżym niżż  8
(osiem)  dni,  Zbywca  nie  dokonuje  wydania  Kontenera/-oó w.  Powyżżsże
uprawnienie  Nabywcy  do  odstąpienia  od  Umowy  Sprżedażży,  nie
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prżysługuje  Nabywcy,  jeżżeli  Nabywca  pożostaje  w  żwłoce  lub  w
opoó żónieniu  ż  żapłatą  Ceny  Zakupu  lub  innych  należżnosóci  na  rżecż
Zbywcy.  

7.6. W prżypadku odstąpienia od Umowy Sprżedażży, prżeż ktoó rąkolwiek że
Stron,  beż  wżględu  na  prżycżynę,  Nabywca  żobowiążany  jest  do
natychmiastowego  żwrotu  na  rżecż  Zbywcy  Kontenera/-oó w  będących
prżedmiotem  Umowy  Sprżedażży,  ktoó re  żostały  Mu  wydane.  W
prżypadku,  gdy  Nabywca  będżie  się  uchylał  od  powyżżsżego
żobowiążania,  Zbywca  uprawniony  jest  na  kosżt  i  ryżyko  Nabywcy
odtransportowacó  Kontener/-y  ż  miejsca  ich  posadowienia  do  żakładu
prżedsiębiorstwa  Zbywcy  oraż  otworżycó  Kontener/-y,  sporżądżając
protokoó ł  rżecży  żnajdujących  się  w  Kontenerże/-rach  i  ustalając  ich
sżacunkową wartosócó.

7.7. O  żamiarże  otwarcia  Kontenera/-oó w   i  sporżądżenia  prżeż  Zbywcę
protokołu,  w  okolicżnosóciach  opisanych  w  pkt  7.6.  OWUS,  Zbywca
żawiadomi  nieżwłocżnie  Nabywcę  (telefonicżnie,  w  drodże
korespondencji  elektronicżnej  lub  faksowej),  jednakżże,  gdy  takie
żawiadomienie  okażże  się  beżskutecżne,  Zbywca  uprawniony  jest  do
otwarcia  Kontenera  i  sporżądżenia  protokołu;  w  takim  prżypadku
otwarcie  Kontenera  i  osżacowanie  wartosóci  rżecży  lub  dokumentoó w
żnajdujących  się  w  Kontenerże  możże  nastąpicó  w  obecnosóci  wyłącżnie
prżedstawicieli  Zbywcy.  Zbywca  nie  jest  żobowiążany  do  sprawdżania
prawa własnosóci rżecży żnajdujących się w Kontenerże lub teżż  badania,
cży  rżecży  te  lub  dokumenty  podlegają  ochronie  praw  własnosóci
intelektualnej lub cży okresólone dokumenty żawierają dane i informacje
chronione, tajemnice służżbowe lub osobowe. Odpowiedżialnosócó  Zbywcy
ż  tytułu  oproó żżnienia  rżecży  i  dokumentoó w  żnajdujących  się  w
Kontenerże  i  posórednio odpowiedżialnosócó  Zbywcy ż  tytułu narusżenia
praw osoó b trżecich jest wyłącżona, co niniejsżym Nabywca potwierdża.

7.8. Zbywca  uprawniony  jest  do  prżechowywania  rżecży  i  dokumentoó w
prżejętych w posiadanie, w okolicżnosóciach opisanych w pkt 7.7. OWUS,
prżeż  okres  30  dni  licżąc  od  dnia  ich  prżejęcia,  obciążżając  Nabywcę
kosżtami  prżechowywania  tych  rżecży  i  dokumentoó w.  Po  upływie
powyżżej żakresólonego terminu i nie dokonania prżeż Nabywcę odbioru
tych  rżecży  lub  dokumentoó w,  Zbywca  uprawniony  jest  do  podjęcia
decyżji  w  prżedmiocie  dalsżego  postępowania  ż  rżecżami  i
dokumentami,  łącżnie ż  ich sprżedażżą  lub utyliżacją,  na co niniejsżym
Nabywca wyrażża żgodę.

7.9. W  prżypadku,  gdy  Zbywca  skorżysta  ż  uprawnienia  odstąpienia  od
Umowy  Sprżedażży,  ż  prżycżyn  wskażanych  w  pkt  7.4.  lit.  b)  OWUS,
Nabywca żobowiążany się do żapłaty na rżecż Zbywcy kary umownej w
wysokosóci odpowiadającej 20% Ceny Zakupu netto Kontenera/-oó w oraż
pokrycó  wsżelkie  kosżty  poniesione  prżeż  Zbywcę  w  żwiążku  ż
prżygotowaniem  do  realiżacji  Umowy  Sprżedażży,  w  tym  jednak  nie
wyłącżnie  kosżty  prżygotowania  Kontenera/-oó w,  potwierdżone  prżeż
prżewożónika kosżty pożostawania w gotowosóci,  opłaty postojowe, kary
umowne  i  inne.  Zbywca  uprawniony  jest  w  takim  prżypadku  do
dochodżenia od Nabywcy na żasadach ogoó lnych rosżcżenó  o naprawienie
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sżkody,  jeżżeli  sżkoda  poniesiona prżeż  Zbywcę   prżewyżżsży  wysokosócó
okresólonej powyżżej kary umownej.   

7.10. W  prżypadku,  gdy  Zbywca  odstąpi  od  Umowy  Sprżedażży  ż  prżycżyn
leżżących po stronie Nabywcy, w okolicżnosóciach, gdy dosżło do wydania
Kontenera/-oó w na rżecż Nabywcy, Nabywca żobowiążany jest do żapłaty
na  rżecż  Zbywcy  opłaty  ża  korżystanie  ż  Kontenera/-oó w  żgodnie  ż
aktualnym cennikiem najmu Kontenera/-oó w obowiążującym u Zbywcy,
ża każżdy dżienó , w ktoó rym Kontener/-y był/-y w posiadaniu Nabywcy.

7.11. W  prżypadku,  gdy  Nabywca  pożostaje  w  żwłoce  lub  w  opoó żónieniu  ż
żapłatą Ceny Zakupu lub kolejnych rat Ceny Zakupu na rżecż Zbywcy, a
Zbywca  w  celu  odżyskania  należżnosóci  żaangażżuje  kancelarię  prawną,
firmę windykacyjną  lub  inną osobę,  Zbywca uprawniony jest  obciążżycó
Nabywcę kosżtami żwiążanymi ż podjętą windykacją należżnosóci,  na co
niniejsżym Nabywca wyrażża żgodę.  

7.12. W  prżypadku  żwłoki  lub  opoó żónienia  Nabywcy  w  żapłacie  na  rżecż
Zbywcy Ceny Zakupu i jakichkolwiek należżnosóci, wynikających ż Umowy
Sprżedażży lub OWUS, wpłaty dokonane prżeż Nabywcę żalicżane są w
pierwsżej kolejnosóci na pokrycie kosżtoó w, o ktoó rych mowa w pkt 7.11.,
następnie na pokrycie odsetek ustawowych, o ktoó rych mowa w pkt 7.1., a
następnie  na  pokrycie  należżnosóci  głoó wnej,  na  co  Nabywca  niniejsżym
wyrażża żgodę.

7.13. Nabywca prżyjmuje do wiadomosóci, żże prżeważżająca cżęsócó  żwiążanych ż
realiżacją  Umowy  Sprżedażży  kosżtoó w  ponosżonych  prżeż  Zbywcę  jest
okresólona w walucie Euro i tym samym w słusżnym interesie Nabywcy
leżży terminowa realiżacja żobowiążanó  wynikających ż Umowy Sprżedażży
i OWUS.

7.14. Wobec  postanowienó  pkt  7.13.  OWUS,  w  prżypadku  nieterminowej
żapłaty prżeż Nabywcę ceny Zakupu i innych należżnosóci wynikających ż
Umowy Sprżedażży i OWUS, Zbywca uprawniony jest żżądacó  od Nabywcy
tytułem  odsżkodowania  kwoty  odpowiadającej  poniesionej  prżeż
Zbywcę stracie, wynikającej ż roó żżnicy kursu walut PLN/Euro, żaistniałej
pomiędży dniem upływu terminu płatnosóci a kursem aktualnym w dniu
żapłaty. 

8. Kompensata/ Cesja:  

8.1. Prawo do kompensaty Ceny Zakupu Nabywca możże realiżowacó wyłącżnie
w  oparciu  o  postanowienia  pkt  5.12.  OWUS.  Kompensata  rosżcżenó
Nabywcy ż innego podstawy prawnej jest wyłącżona.

8.2. Nabywca  uprawniony  jest  do  prżeniesienia  na  rżecż  osoó b  trżecich
rosżcżenó  wobec  Zbywcy,  wyłącżnie  po  użyskaniu  uprżedniej  pisemnej
żgody Zbywcy.

9. Klauzula salwatoryjna:  

9.1. Użnanie ktoó regokolwiek ż postanowienó  Umowy Sprżedażży lub OWUS ża
nieżgodne ż  prawem,  nieważżne  lub  niewykonalne,  nie  ma wpływu na
żgodnosócó  ż  prawem,  ważżnosócó  lub  wykonalnosócó  pożostałych  jej
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postanowienó ,  jeżżeli nadal możż liwe będżie osiągnięcie prżeż Strony celu
Umowy Sprżedażży.

9.2. W prżypadku, gdy dowolne ż postanowienó  Umowy Sprżedażży lub OWUS
użnane  żostanie  ża  nieważżne  lub  nieegżekwowalne,  a  byłoby  ważżne  i
egżekwowalne,  gdyby  cżęsócó  postanowienó  żostała  wykresólona,
postanowienie  będżie  to  obowiążywacó  że  żmianami,  ustalonymi
wspoó lnie prżeż Strony, koniecżnymi w celu nadania mu ważżnosóci.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10.Pozostałe postanowienia:  

10.1. Niniejsże postanowienia OWUS żnajdują żastosowanie poża Kontenerami
takżże dla sprżedażży innych rżecży, prżedmiotoó w, a w sżcżegoó lnosóci, lecż
nie  wyłącżnie,  prżedmiotoó w  służżących  do  wyposażżenia  i  urżądżenia
Kontenera.

10.2. Postanowienia  Umowy  Sprżedażży  należży   wykonywacó  i  interpretowacó
żgodnie  ż  tresócią  Umowy  Sprżedażży  oraż  OWUS,  a  w  sprawach
nieuregulowanych  żastosowanie  żnajdują  prżepisy  ustawy  Kodeks
cywilny  oraż  inne  prżepisy  obowiążujące  na  terenie  Rżecżpospolitej
Polskiej.

10.3. Wsżelkie rosżcżenia wynikające ż Umowy Sprżedażży i OWUS lub ż nimi
żwiążane, w tym wsżelkie kwestie dotycżące ich istnienia, interpretacji,
ważżnosóci lub rożwiążania, rożstrżygane będą międży Stronami w sposoó b
polubowny. W prżypadku, gdy Strony nie dojdą do porożumienia, sądem
własóciwym miejscowo do rożstrżygnięcia sporu będżie sąd własóciwy dla
siedżiby Zbywcy. 

Zapoznałem się i w pełni akceptuję powyższe postanowienia OWUS:

…………..(data), …………(podpis Nabywcy)


