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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SpotMe (OWS SpotMe)
Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2020

I.  DEFINICJE i POSTANOWIENIA OGÓLNE
„Sprzedający” – TOYOTA Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jaktorowie, 
ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. War- 
szawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000046001, o kapitale zakładowym 437 500 zł.
„Kupujący” – osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną lub osoba fizyczna wskazana w ofercie, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia 
lub umowie jako kupujący.
„Umowa” – stosunek zobowiązaniowy, którego przedmiotem jest sprzedaż lub montaż 
Urządzenia, powstały pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
„Urządzenie” – obejmuje jednostkę ostrzegawczą, czujniki ruchu, baterię jednostki 
ostrzegawczej oraz inne elementy sytemu Toyota SpotMe.
„Jednostka Ostrzegawcza” – jednostka informująca o potencjalnym zagrożeniu w strefie.
„Czujnik Ruchu” – urządzenie wykrywające obiekty i uruchamiające Jednostkę bądź 
Jednostki Ostrzegawcze.
„Bateria Jednostki Ostrzegawczej” – opcjonalna, zewnętrzna bateria zasilająca 
Jednostkę Ostrzegawczą.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży SpotMe („OWS SpotMe”) stosuje się 
do zakupionego, nowego Urządzenia przez Kupującego od Sprzedającego. Wyłącza 
się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków Kupującego. W przypadku zawarcia 
odrębnej umowy, zawarta umowa ma pierwszeństwo przed niniejszymi OWS SpotMe, 
o ile nie stanowi inaczej. W zakresie nie uregulowanym w niniejszych OWS SpotMe 
stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Gwarancji i Dostaw oraz Ogólne Warunki 
Serwisu, Napraw oraz Sprzedaży Nowych Części, i Ogólnych Warunków Przetwarzania 
Danych Osobowych w Związku z Zawieraniem i Wykonywaniem Umów

II. GWARANCJA
1.  Sprzedający udziela Kupującemu 6 miesięcy gwarancji jakości.
2.  Gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę baterii do Jednostek Ostrzegawczych, 

baterii w Czujnikach Ruchu w przypadku ich wad fabrycznych oraz przepalonych diod 
LED w Jednostkach Ostrzegawczych. 

3.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia Urządzeń 
spowodowane niezgodną z ich przeznaczeniem lub nieprawidłową eksploatacją, 
uszkodzenia celowe lub wynikłe z niedbalstwa Kupującego lub osób trzecich.

4.  Zleceniobiorca nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje niezachowania OWS 
SpotMe lub innych warunków mających zastosowanie lub określonych w Umowie.

5. Odpowiedzialność w zakresie rękojmi Sprzedającego jest wyłączona.
6. Gwarancja ma zastosowanie jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

III.  TERMIN DOSTAWY ORAZ MONTAŻU
1.  Termin dostawy oraz wykonania prac może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

zdarzeń uniemożliwiających realizację dostawy, rozładunku lub instalację Urządzenia, 
za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. 

2.  Brak współdziałania Kupującego przy wykonywaniu obowiązków Sprzedającego, 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez Kupującego 
skutkują przesunięciem terminu wykonania prac o dodatkowy okres, niezbędny 
do wznowienia i wykonania prac, przy uwzględnieniu możliwości Sprzedającego.

3.  Ustalony termin rozpoczęcia montażu jest wiążący pod warunkiem, że Kupujący 
dokonana zapłaty zaliczki w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury oraz 
zapewni wszystkie warunki przewidziane w Umowie. 

4.  W przypadku przerwy w montażu z przyczyn leżących po stronie Kupującego 
trwającej dłużej niż 30 dni, Sprzedającemu przysługuje prawo wypowiedzenia 
Umowy. Sprzedający rozliczy prace stosowanie do stanu ich zaawansowania. 
Sprzedający może naliczyć karę umowną w wysokości 40% wartości Umowy, co nie 
pozbawia go prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość kary 

umownej. Prawo do wypowiedzenia Umowy może być wykonane w terminie 60 dni 
od daty zajścia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.

5.  Sprzedający może wypowiedzieć Umowę także z innych przyczyn, jeżeli w związku 
z nimi nie może wykonać Projektu.

6.  W razie potrzeby, czas pracy nie może być ograniczony i Kupujący zobowiązuje się 
do udostępnienia miejsca montażu w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy oraz 
udostępnienia środków i sprzętu (w tym wózki widłowe, platformy), niezbędnych 
do przeprowadzenia prac montażowych.

IV.  WARUNKI MONTAŻU 
1.  Kupujący zobowiązany jest do przygotowania miejsca montażu pod montaż 

Urządzenia, obejmuje to m.in.
 a)  przygotowanie miejsca montażu w sposób umożliwiający ekipie montażowej 

bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie prac, bezpośrednio po przybyciu 
na miejsce montażu,

 b)  usunięcie przedmiotów, które mogą przeszkadzać w montażu; strefa, w której 
będą prowadzone prace powinna być oznaczona i zostać wyłączona z normalnego 
użytkowania chyba, że w Umowie ustalono inaczej,

 c)  udostępnienie, w miarę możliwości, urządzeń i narzędzi ułatwiających montaż 
Urządzenia (np. podnośniki),

 d)  przygotowanie infrastruktury na której mają zostać umieszczone Urządzenie, 
 e)  przygotowanie instalacji elektrycznej pod podłączenie Jednostek Ostrzegawczych 

korzystających z sieci 230V,
 f)  zapewnienie nieodpłatnie wszelkich niezbędnych mediów, w tym dostawę energii 

elektrycznej 230/380V bezpośrednio w miejscu montażu, jak również dostępu 
do wody oraz właściwego oświetlenia; do nieodpłatnej dyspozycji montażystów 
muszą również znajdować się urządzenia sanitarne, dostępne w trakcie czasu 
pracy i zaplecze socjalne,

 g)  temperatura pracy w miejscu montażu powinna wynosić min. +10°C; koszty 
montażowe nie obejmują montażu w pomieszczeniach typu chłodnia, mroźnia 
chyba, że zostało to uwzględnione w Umowie,

 h)  zapoznanie pracowników Sprzedającego wykonujących montaż z panującym 
u Kupującego zasadami BHP.

2.  Przedstawiciel Sprzedającego dokonujący montażu, bądź taki montaż nadzorujący 
jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP obwiązujących Kupującego 
oraz posiadania niezbędnych badań i uprawnień (np. do wykonywania pracy 
na wysokościach).

3.  Kupujący zapewnia możliwość przeprowadzenia prac montażowych w sposób 
kompletny, bez przerw w montażu.

V. WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.  Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia i wady montażu 

wynikłe z niewłaściwego przygotowania miejsca montażu.
2.  W przypadku, gdy Kupujący znajduje się w upadłości, upadłości z możliwością 

zawarcia układu lub jego sytuacja gospodarcza nie pozwala wywiązać się ze 
zobowiązań będących przedmiotem Umowy. Sprzedający ma prawo do odstąpienia 
od umowy z winy Kupującego w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy 
o przyczynie odstąpienia.

3.  W przypadku rozporządzenia mieniem skutkującym przeniesieniem pożytków 
z przedsiębiorstwa Kupującego lub jego zorganizowanej części na inny podmiot, 
Sprzedający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
lub odstąpić od Umowy, według własnego uznania. Prawo odstąpienia 
przysługuje Sprzedającemu w terminie 60 dni od dnia pozyskania wiedzy 
o rozporządzeniu mieniem.
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VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.  Płatności wyrażone w walucie mogą przeliczane na PLN według kursu średniego 

ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia każdorazowej 
faktury, jeżeli w Umowie nie zastrzeżono inaczej. 

2.  Podane kwoty nie zawierają VAT oraz innych podatków.
3.  Zaliczka oraz inne należności za wykonanie przedmiotu Umowy będą 

opłacane przez Kupującego przelewem bankowym na konto Sprzedającego 
w BANK CITI HANDLOWY, ul. Senatorska 16, 00-930 Warszawa, dla wpłat 
PLN nr konta: 55 1030 1508 0000 0008 0342 0009 lub dla wpłat EUR nr konta: 
33 1030 1508 0000 0008 0342 0017, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury 
VAT. Nie uregulowanie należności w powyższym terminie upoważnia Sprzedającego 
do naliczenia odsetek umownych za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki będą naliczane począwszy od 
dnia następującego po terminie płatności wskazanym w umowie do dnia zapłaty 
należności, tj. do dnia jej wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego.

  Aktualny numer konta jak i komunikaty o jego ewentualnej zmianie umieszczane 
są na stronie internetowej TMHPL: https://toyota-forklifts.pl/pliki-do-pobrania/. 
Kupujący jest zobligowany do potwierdzenia numeru nowego rachunku bankowego 
z informacją zamieszczoną na stronie: https://toyota-forklifts.pl/pliki-do-pobrania/ 
przed dokonaniem płatności na rzecz Dostawcy.

4.  Faktury będą przesyłane w oryginale na adres Kupującego lub elektronicznie 
na wskazany przez Kupującego adres e-mail. 

5.  W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego Sprzedający ma prawo 
do powstrzymania się od świadczenia usług na ryzyko Kupującego do czasu zapłaty. 

VII.  ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 
1.  Urządzenie pozostaje własnością Sprzedającego do czasu zapłaty całkowitej 

wartości Umowy. 
2.  Na rozporządzenie, w tym w szczególności zbycie, obciążanie ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, oddanie w najem lub używanie Urządzenia, Kupujący musi 
otrzymać uprzednią, pisemną zgodę Sprzedającego. 

3.  Kupujący, z chwilą zbycia Urządzenia ceduje na Sprzedającego wszelkie należności 
przysługujące mu wobec kontrahenta z tytułu rozporządzenia Urządzeniem. 
Kupujący winien poinformować swego kontrahenta o cesji należności wynikającej 
z takiej umowy na rzecz Sprzedającego. Z chwilą zapłaty na rzecz Sprzedającego 
całkowitej wartości Umowy, dokonana cesja wygasa. 

4.  Naruszenie przez Kupującego obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, uważane 
będzie, jako działanie w złej wierze na szkodę Sprzedającego i spowoduje obowiązek 
zapłaty dla Sprzedającego kary umownej w wysokości 100% wartości Umowy.

VIII. PRAWA AUTORSKIE
Majątkowe prawa autorskie i ewentualnie prawa własności przemysłowej 
do przygotowanych przez Sprzedającego lub na jego zlecenie ofert, planów, projektów, 
dokumentacji, modeli i rysunków (dokumenty) powstałych w związku z realizacją 
Umowy, przysługują Sprzedającemu również wtedy, gdy Sprzedający pokrył koszt ich 
przygotowania. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać powyższych dokumentów 
i rozwiązań osobom trzecim i traktować je jak tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego.

IX. REKLAMACJE
1.  Kupujący może zgłaszać reklamacje używając formularza kontaktowego na stronie 

internetowej Sprzedającego lub telefonicznie pod numerem 801 366 900. Zgłoszenia 
telefoniczne będą przyjmowane przez Sprzedającego od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00 do 17:00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Sprzedający usunie wady w terminie do 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia 
reklamacji przez Sprzedającego. Czas usunięcia wady może ulec wydłużeniu 
w przypadku konieczności sprowadzenia komponentów od producenta lub z innych 
przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

X. KLAUZULE KOŃCOWE
1.  Wyłącza się możliwość dokonania przez Kupującego potrącenia jego roszczeń 

z roszczeniami Sprzedającego oraz cedowania takich roszczeń na osoby trzecie.
2.  Wszelkie zmiany i ustalenia między Kupującym i Sprzedającym, odstępstwa od 

zawartych ze Sprzedającym umowy lub OWS SpotMe wymagają, pod rygorem 
nieważności, formy pisemnej i podpisu obu stron. 

3.  Niniejsze OWS SpotMe stanowią integralną część Umowy, chyba, że strony 
postanowią inaczej.

4.  Umowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory z niej wynikłe lub z jej realizacji 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Warszawy. 
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