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Ogólne warunki handlowe Egger Polska Sp. z o.o.
(„Egger Polska”)
Niniejsze Ogólne Warunki spółki Egger Polska mają zastosowanie do stosunków umownych z podmiotami
gospodarczymi w ramach struktury ich działalności, a także z osobami prawnymi utworzonymi na podstawie
przepisów prawa publicznego oraz innymi przedsiębiorcami („zamawiający/kupujący”).
§ 1 Stosowanie Ogólnych Warunków
1. Dostawy, usługi, zaproszenia do zawarcia umowy i oferty Egger Polska są realizowane wyłącznie na
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków. W konsekwencji, niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie w
stosunku do wszystkich przyszłych relacji handlowych. Najpóźniej z chwilą odbioru towarów lub usług,
niniejsze Warunki zostają uznane za przyjęte. Stosowanie ogólnych warunków zamawiającego/kupującego
jest niniejszym wyłączone. Dotyczy to także przypadku, gdy zamawiający/kupujący, w drodze potwierdzenia
zwrotnego lub w jakikolwiek inny sposób, odnosi się do tych warunków oraz/lub warunków zakupu.
2. Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków będą skuteczne jedynie wówczas, gdy Egger Polska
zatwierdzi je w formie pisemnej.
3. Niniejsze Ogólne Warunki zastępują wszelkie poprzednie Ogólne Warunki.
§ 2 Zaproszenie do zawarcia umowy i zawarcie umowy
1. Zaproszenia do zawarcia umowy Egger Polska podlegają potwierdzeniu i nie są wiążące. Zaproszenie do
zawarcia umowy przedstawione przez Egger Polska nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu
cywilnego. Oświadczenia o akceptacji i wszystkie zamówienia, aby stać się skuteczne prawnie, wymagają
pisemnego potwierdzenia ze strony Egger Polska. Powyższa zasada dotyczy również uzupełnień, zmian lub
porozumień dodatkowych. Zaproszenia do zawarcia umowy i oferty Egger Polska mogą zostać przyjęte
jedynie bez zastrzeżeń. Zamówienie złożone przez zamawiającego/kupującego stanowi ofertę w rozumieniu
polskiego Kodeksu cywilnego.
2. Rysunki, ilustracje, miary, wagi i inne dane techniczne są wiążące wyłącznie, jeśli zostało to wyraźnie
uzgodnione w formie pisemnej.
§ 3 Ceny
1. Cenniki są uznawane za niewiążące. Wszelkie zamówienia są przyjmowane wyłącznie na podstawie cen
aktualnych w momencie składania zamówienia. Ceny Egger Polska nie zawierają podatku VAT i mają
zastosowanie na zasadzie FCA (dostarczony do przewoźnika), zakład lub magazyn Egger Polska, (Incoterms
2010).
2. Wszelkie ewentualne rabaty, premie z tytułu obrotów lub zwroty kosztów dostawy zostaną anulowane w
przypadku sądowych lub pozasądowych postępowań ugodowych lub w razie opóźnienia w płatności przez
okres przekraczający jeden miesiąc.
3. W odniesieniu do umów dotyczących dostaw realizowanych etapowo oraz wszelkich zamówień ramowych
na wywołanie (call-off orders), w fakturach Egger Polska ujęte są ceny aktualne w dniu dostawy. Powyższa
zasada dotyczy wszystkich innych zamówień, jeżeli dostawa następuje później niż cztery miesiące od
złożenia zamówienia.
§ 4 Wysyłka i ryzyko
Wysyłka jest realizowana na ryzyko zamawiającego/kupującego, również w przypadku dostaw z opłaconym
transportem. Egger Polska nie jest odpowiedzialna za szkody lub straty (które wystąpiły) w trakcie transportu.
Jeśli nie zostanie uzgodniony specjalny rodzaj wysyłki, odbywa się ona wedle najlepszego uznania Egger
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Polska, bez obowiązku zapewnienia najtańszego sposobu transportu. Koszty transportu muszą zostać
zwrócone Egger Polska. Ryzyko przechodzi na zamawiającego/kupującego w momencie przekazania
przesyłki przewoźnikowi i/lub opuszczenia sklepu Egger Polska do transportu. Jeśli wysyłka okaże się
niemożliwa lub zostanie opóźniona bez winy Egger Polska, ryzyko przechodzi na zamawiającego/ kupującego
po powiadomieniu go o gotowości do wysyłki.
§ 5 Dostawy z nadwyżką, niepełne, częściowe
Dostawy z nadwyżką lub niedoborem towarów nieprzekraczającymi 10%, jak również zwyczajowe drobne
odchylenia pomiarów są dopuszczalne i nie uprawniają zamawiającego/kupującego do podniesienia roszczeń.
Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie i podlegają oddzielnemu fakturowaniu.
§ 6 Polecenia odwołania dostawy
W przypadku zamówień ramowych na wywołanie (call-off orders) lub podobnych zamówień
zamawiający/kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionych towarów w rozsądnym okresie karencji,
najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia zamówienia, chyba że indywidualnie uzgodniono inaczej
w formie pisemnej.
§7 Terminy płatności
1. O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności faktur Egger Polska wynosi 8 dni od daty wystawienia faktury
z rabatem 2%, lub 30 dni - bez rabatu.
2. Egger Polska ma prawo, pomimo istnienia odmiennych warunków po stronie zamawiającego/kupującego,
w pierwszej kolejności potrącić płatności z wcześniejszego długu; w każdym przypadku Egger Polska
zawiadomi zamawiającego/kupującego o naturze dokonanego potrącenia. Jeżeli koszty i odsetki zostały już
naliczone, Egger Polska ma prawo do potrącenia w pierwszej kolejności koszty, w następnej kolejności
odsetki, a w ostatniej kolejności kwotę główną.
3. Płatność zostanie uznana za dokonaną, gdy Egger Polska będzie dysponować przedmiotową kwotą. W
przypadku czeków, płatność zostanie uznana za dokonaną po nieodwołalnej realizacji czeku. Egger Polska
przyjmuje weksle i czeki z zastrzeżeniem otrzymania środków pieniężnych, a weksle wyłącznie na podstawie
odrębnego porozumienia.
4. Począwszy od terminu płatności, Egger Polska nalicza odsetki w wysokości 5% w skali roku.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez zamawiającego/kupującego, Egger Polska ma
prawo, począwszy od tego dnia, do naliczania odsetek od należności handlowych w wysokości 8% w skali
roku ponad odpowiednią stopę bazową.
6. Jeśli Egger Polska poweźmie wiadomość o okolicznościach, które poddadzą w wątpliwość zdolność
kredytową zamawiającego/kupującego, w szczególności w przypadku braku możliwości realizacji czeku lub
zaprzestania przez zamawiającego/kupującego dokonywania płatności, lub jeśli Egger Polska poweźmie
wiadomość
o
innych
okolicznościach
poddających
w
wątpliwość
zdolność
kredytową
zamawiającego/kupującego, Egger Polska ma prawo postawić w staw wymagalności całą pozostałą część
długu. Dotyczy to również przypadku przyjęcia przez Egger Polska czeków. W takim przypadku Egger Polska
ma prawo do żądania zaliczki lub zabezpieczenia.
7. Zamawiający/kupujący jest uprawniony do potrącenia, zatrzymania lub zmniejszenia ceny, również w
przypadku podniesienia roszczeń z tytułu wad lub wystąpienia z roszczeniami wzajemnymi, wyłącznie, jeśli
roszczenia wzajemne zostały stwierdzone prawomocnie lub jeśli są niesporne. Zamawiający/kupujący jest
również uprawniony do zatrzymania, w związku z roszczeniami wzajemnymi wynikającym z tego samego
stosunku umownego, pod warunkiem, że przedmiotowe roszczenia nie dotyczą płatności.
§ 8 Obowiązki dotyczące dostaw i odbioru dostaw
1. Egger Polska nie jest związana terminami dostaw podanymi w zaproszeniach do zawarcia umowy lub
zamówieniach lub ofertach zamawiającego/kupującego. Terminy dostaw, które mogą być wiążące, wymagają
uzgodnienia w formie pisemnej. W każdym jednak przypadku, terminy dostaw odnoszą się do terminów
odebrania dostawy z zakładu Egger Polska.
2. Terminy dostaw są wskazane przez Egger Polska według jej najlepszej wiedzy, jednak są podane jedynie
przybliżeniu i mogą się różnić od terminu rzeczywistej dostawy - o ile wyraźnie nie ustalono konkretnej daty
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dostawy. Dokonanie dostawy w terminie do dwóch tygodni po określonym terminie dostawy uznawane jest za
dokonanie jej w terminie.
3. Egger Polska nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dostaw i świadczeń wynikające z siły
wyższej lub zdarzeń, które utrudniają lub uniemożliwiają Egger Polska realizację dostaw – w szczególności
strajków, lokautów, rozporządzeń rządu itp., również wówczas, gdy wystąpią one u dostawców Egger Polska
lub u ich poddostawców, również w sytuacji, gdy terminy dostawy zostały uzgodnione w sposób wiążący.
Zdarzenia tego typu uprawniają Egger Polska do przełożenia terminu realizacji dostawy lub usługi o okres
trwania utrudnienia przedłużony o rozsądny czas rozruchu. W przypadku utrudnień trwających ponad trzy
miesiące, zamawiający/kupujący ma prawo odstąpić od umowy w odniesieniu do jej niezrealizowanej części,
po wyznaczeniu kolejnego rozsądnego terminu realizacji. Jeśli termin dostawy ulegnie wydłużeniu lub jeśli
Egger Polska zostanie zwolniona ze swojego obowiązku, zamawiający/kupujący nie może wywodzić z tych
okoliczności żadnych roszczeń odszkodowawczych.
4. Roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez opóźnione dostawy są wykluczone, chyba, że
opóźnienia wynikały z winy umyślnej po stronie Egger Polska.
5. Zamawiający/kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towarów. Nie ma to wpływu na jakiekolwiek
roszczenia wynikające z wadliwości dostarczonych towarów. W zakresie, w jakim dostarczone ilości towarów
przekraczają dozwolone odchylenia (§ 5) przyjęcie dostawy nie jest obowiązkowe; powyższe dotyczy również
towarów wadliwych, jeśli stanowi to fundamentalne naruszenie umowy lub jeśli stan towarów powoduje ryzyko
powstania szkody na mieniu lub osobie.
6. Jeśli zamawiający/kupujący opóźnia się z przyjęciem towarów, Egger Polska ma prawo do dochodzenia
odszkodowania w związku z kosztami poniesionymi z tego tytułu.
7. O ile Egger Polska jest zobowiązana umownie do realizacji dostaw z wyprzedzeniem, Egger Polska może
wstrzymać się z ich realizacją, jeżeli po zawarciu umowy poweźmie wiadomość o okolicznościach, które
poddadzą w wątpliwość wykonanie świadczenia przez zamawiającego/kupującego, zwłaszcza jeśli
ubezpieczyciel kredytu anuluje limit kredytowy zamawiającego/kupującego lub zasadniczo zmniejszy ten limit
lub jeśli limit ten zostanie osiągnięty, co będzie stanowić zagrożenie dla roszczeń Egger Polska o zapłatę.
Prawo do wstrzymania się ze świadczeniem nie ma zastosowania, gdy świadczenie wzajemne zostało
wykonane lub gdy zostało udzielone zabezpieczenie jego wykonania.
§ 9 Gwarancja
1. Okres rękojmi dla produktów dostarczanych przez Egger Polska wynosi jeden rok. Okres ten rozpoczyna
się w dniu dostawy. W odniesieniu do obowiązków zamawiającego/kupującego w zakresie zbadania
produktów i zawiadomienia o wadzie, zastosowanie ma artykuł 563 Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji i utrzymania, modyfikacji produktów, wymiany
części, używania materiałów eksploatacyjnych w sposób niezgodny z oryginalną specyfikacją lub używania
produktów Egger Polska w sposób niewłaściwy, zamawiający/kupujący traci uprawnienia z rękojmi, chyba że
udowodni, iż wada nie została spowodowana przez jedną z okoliczności, o których mowa powyżej.
Jakiekolwiek użycie sprzeczne ze specyfikacjami technicznymi podanymi w systemie informacyjnym o
produkcie Egger Polska (http://www.egger.de/de-deu/egger-de-produkte.htm), dostępnym w Internecie, jest
również uznawane za niewłaściwe.
3. Na żądanie Egger Polska, zamawiający/kupujący ma obowiązek zwrotu nieprzyjętych towarów w stanie, w
jakim znajdowały się w chwili dostawy, w celu przeprowadzenia ich kontroli.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej w terminie, Egger Polska jest zobowiązana do podjęcia
działań naprawczych w formie bezpłatnej naprawy dostarczonych towarów lub zastępczej dostawy, wedle
uznania Egger Polska. Jeżeli podjęcie działań naprawczych jest niemożliwe lub nieuzasadnione, Egger Polska
ma również prawo, według własnego uznania, do uwzględnienia obniżonej wartości i przyjęcia odrzuconych
towarów, przy zwrocie ceny zakupu.
5. Jeśli, naprawa lub zastępcza dostawa nie nastąpią w rozsądnym terminie, zamawiający/kupujący może,
wedle swego uznania, zażądać obniżenia wynagrodzenia lub rozwiązania umowy.
6. Ręjomia w zakresie normalnego zużycia jest wyłączona.
7. Roszczenia z rękojmi przysługują wyłącznie danemu zamawiającemu/kupującemu i nie można ich
przenieść na osoby trzecie.
8. Powyższe akapity oraz § 14 zawierają ostateczne regulacje gwarancyjne dotyczące produktów i wyłączają
wszelkie inne roszczenia gwarancyjne, chyba, że po stronie Egger Polska lub przedstawicieli lub pracowników
Egger Polska wystąpi rażące zaniedbanie lub wina umyślna. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu
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na odpowiedzialność z tytułu narażenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia w wyniku winy umyślnej po
stronie Egger Polska lub przedstawicieli i pracowników Egger Polska. Powyższe postanowienia pozostają
również bez wpływu na roszczenia wynikające z gwarancji jakości, które zabezpieczają
zamawiającego/kupującego przed ryzykiem szkody spowodowanej przez wady. W każdym razie, wszelkie
ewentualne roszczenia są ograniczone do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
§ 10 Ograniczenie odpowiedzialności
1.
Roszczenia odszkodowawcze względem Egger Polska oraz jej przedstawicieli i/lub pracowników z
tytułu nienależytego wykonania umowy, odpowiedzialności przedkontraktowej (culpa in contrahendo),
odpowiedzialności deliktowej lub oparte na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej zostają wyłączone, chyba że
podstawą powyższych roszczeń jest działanie umyślne. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na
odpowiedzialność za szkody związane z narażeniem życia, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku
umyślnego zaniedbania po stronie Egger Polska lub po stronie jej przedstawicieli i/lub pracowników. Wszelka
odpowiedzialność jest ograniczona do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
2.
Egger Polska nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia swoich produktów powstałe w wyniku
korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba że zamawiający/kupujący będzie w stanie
udowodnić, iż niewłaściwe korzystanie z produktu nie stanowiło przyczyny uszkodzenia. Korzystanie z
produktów w sposób sprzeczny ze specyfikacją techniczną podaną w systemie informacji o produkcie Egger
Polska (http://www.egger.de/de-deu/egger-de-produkte.htm), dostępnym w Internecie, jest również uznawane
za niewłaściwe korzystanie z produktów.
3.
Egger Polska nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzenia zawarte w reklamach opracowane przez
osoby trzecie (np. producentów lub ich przedstawicieli) dotyczące jakości produktów lub, w przypadku
etykiety, dotyczące niektórych cech produktu, chyba że niezgodność z prawdą powyższych stwierdzeń
reklamowych jest umyślna po stronie Egger Polska oraz w zakresie w jakim reklamy zostały stosownie
poprawione na dzień zawarcia umowy lub jeżeli reklamy nie mogły mieć wpływu na podjęcie decyzji w sprawie
zakupu danego produktu.
§ 11 Zastrzeżenie prawa własności, zabezpieczenia
Do czasu zaspokojenia wszelkich roszczeń Egger Polska dotyczących dostawy, Egger Polska ma prawo do
następujących zabezpieczeń, których zwolnienia Egger Polska dokona według własnego uznania, pod
warunkiem, że wartość tych zabezpieczeń przekroczy w perspektywie długofalowej wartość roszczeń o ponad
20%:
1. Towary będące przedmiotem nieopłaconej dostawy pozostaną własnością Egger Polska. Przetwarzanie
oraz połączenie towarów jest każdorazowo przeprowadzane na rzecz Egger Polska jako producenta, przy
czym Egger Polska ma żadnych zobowiązań w tym zakresie. W przypadku gdy Egger Polska utraci
współwłasność produktu w wyniku jego połączenia, zamawiający/kupujący przeniesie współwłasność
połączonej rzeczy na Egger Polska w proporcjonalnej wysokości (wartości faktury). Zamawiający/kupujący
przechowuje nieodpłatnie rzecz będącą przedmiotem współwłasności Egger Polska. Towary, w odniesieniu do
których Egger Polska posiada tytuł współwłasności/własności będą poniżej określane mianem „towarów, w
odniesieniu do których zastrzeżono prawo własności”.
2. Zamawiający/kupujący ma prawo toku normalnej działalności przetwarzać oraz sprzedawać towary, w
odniesieniu do których zastrzeżono prawo własności, pod warunkiem, że terminowo wypełnia on
zobowiązania płatnicze wobec Egger Polska. Nie dopuszcza się stosowania zastawów i przelewu praw na
zabezpieczenie. Należności z tytułu dostaw i usług wynikające z odsprzedaży towarów, w odniesieniu do
których zastrzeżono prawo własności, lub z jakiegokolwiek innego tytułu prawnego (ubezpieczenie, delikt) w
odniesieniu do tych towarów (w tym saldo rachunków bieżących) zostaną przelane przez
zamawiającego/kupującego na zabezpieczenie na rzecz Egger Polska. Egger Polska przyznaje
zamawiającemu/kupującemu prawo, z możliwością jego odwołania, do pobierania należności z tytułu tych
dostaw i usług na rzecz Egger Polska w imieniu własnym. Prawo do pobrania należności może być odwołane
wyłącznie w sytuacji, gdy zamawiający/kupujący nie będzie wypełniać zobowiązań płatniczych we właściwy
sposób.
3. W przypadku, gdy osoby trzecie dopuszczą się naruszenia w odniesieniu do towarów, do których
zastrzeżono prawo własności, zamawiający/kupujący poinformuje je o prawie własności przysługującym Egger
Polska oraz powiadomi Egger Polska o tym fakcie bez zwłoki.
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4. W przypadku, gdy zamawiający/kupujący naruszy postanowienia umowy – w szczególności w przypadku
niewypełniania zobowiązań płatniczych – Egger Polska przysługuje prawo do odebrania towarów, w
odniesieniu do których zastrzeżono prawo własności lub, o ile będzie to mieć zastosowanie, do żądania
przelania roszczenia o zwrot ze strony zamawiającego/kupującego wobec osób trzecich. Odebranie lub
zastawienie przez Egger Polska towarów, w odniesieniu do których zastrzeżono prawo własności, nie stanowi
odstąpienia od umowy.
5. Na żądanie Egger Polska, zamawiający/kupujący będzie zobowiązany do dostarczenia dokładnego
zestawienia wszelkich roszczeń przeniesionych na Egger Polska na podstawie niniejszego postanowienia,
wraz z nazwą i adresem danego klienta, oraz do ujawnienia Egger Polska wszelkich informacji niezbędnych
na potrzeby dochodzenia roszczeń przelanych na Egger Polska.
6. Zamawiający/kupujący pokryje wszelkie koszty poniesione w związku z ponownym przyjęciem przedmiotu
dostawy. Egger Polska przysługuje prawo do dokonania, według własnego uznania, sprzedaży odebranego
przedmiotu dostawy.
§ 12 Zmiany konstrukcyjne
Egger Polska zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie zmian konstrukcyjnych. Egger Polska
nie jest jednak zobowiązana do dokonania tego rodzaju zmian w odniesieniu do towarów, które zostały już
dostarczone.
§ 13 Poufność
O ile strony nie uzgodniły w sposób wyraźny inaczej na piśmie, informacje przekazane Egger Polska w
związku z zamówieniami nie będą uważane za informacje poufne.
§ 14 Prawa osób trzecich
1. Egger Polska zobowiązuje się zapewnić, że towary wyprodukowane zgodnie z rysunkami, szkicami,
modelami lub innymi opisami lub specyfikacjami dostarczonymi przez zamawiającego/kupującego
(„Materiały”) nie naruszają jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich ani praw autorskich
(„Prawa Własności Intelektualnej”).
2. Zamawiający/kupujący zwolni Egger Polska z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich
wynikających z domniemanego lub faktycznego naruszenia Praw Własności Intelektualnej.
Zamawiający/kupujący jest zobowiązany poinformować Egger Polska niezwłocznie na piśmie o jakichkolwiek
roszczeniach podniesionych przez osobę trzecią. Zamawiający/kupujący nie ma prawa, bez uzyskania zgody
Egger Polska, uznać naruszenia praw osoby trzeciej, zaś we wszystkie postępowania sądowe i ugodowe
zaangażowana będzie wyłącznie Egger Polska. W szczególności zamawiający/kupujący podejmie wszelkie
niezbędne kroki aby zapewnić, że Egger Polska wstąpi do postępowania sądowego lub jakichkolwiek
negocjacji związanych z roszczeniem osoby trzeciej odnośnie do naruszenia Praw Własności Intelektualnej
związanych z używaniem towarów. Jeśli zamawiający/kupujący zaprzestanie korzystania z towarów, będzie
zobowiązany do wskazania osobie trzeciej, że zaprzestanie korzystania nie wiąże się z uznaniem naruszenia
Praw Własności Intelektualnej. Zamawiający/kupujący przekaże spółce Egger Polska wszystkie niezbędne
informacje oraz zapewni jej odpowiednie dodatkowe wsparcie.
3. Jeśli towary mają zostać wyprodukowane na podstawie Materiałów, zamawiający/kupujący niniejszym
udziela Egger Polska niewyłącznej, bezpłatnej licencji, bez prawa udzielania sublicencji, do używania
Materiałów w zakresie utrwalania i zwielokrotniania na jakimkolwiek nośniku przy użyciu technik drukarskich,
technologii informatycznej, metody reprograficznej, cyfrowej, multimedialnej, audiowizualnej, fonograficznej,
zapisu magnetycznego i innymi technikami znanymi w momencie udzielenia licencji, w każdej sytuacji, kiedy
jest to niezbędne w celu należytego wykonania obowiązków umownych przez Egger Plska.
4. Zastosowanie mają §§ 9 oraz 10 niniejszych Ogólnych Warunków. Zamawiający/kupujący musi
zawiadomić o prawach osób trzecich, stosując odpowiednio postanowienia § 9 podpunkt 1 zdanie 3.
§ 15 Przyjęcie towaru z powrotem
Jeśli towar zostanie przyjęty z powrotem za obopólną zgodą lub z powodu niewypłacalności, Egger Polska
uwzględni aktualną wartość towarów z uwzględnieniem ich stanu, w zakresie, w jakim ich inne wykorzystanie
będzie możliwe. Zwrot towarów za obopólną zgodą jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody
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Egger Polska na piśmie.
§ 16 Prawo właściwe, miejsce wykonania świadczenia, jurysdykcja, rozdzielność postanowień
1. Do niniejszych Ogólnych Warunków Egger Polska oraz do całokształtu stosunków prawnych pomiędzy
Egger Polska a zamawiającym/kupującym zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem
zastosowania przepisów prawa regulujących międzynarodową sprzedaż towarów oraz zawieranie
międzynarodowych umów sprzedaży dotyczących dóbr ruchomych. Treść polskiej wersji niniejszych Ogólnych
Warunków ma moc rozstrzygającą.
2. Miejscem wykonania świadczenia wzajemnego będzie zakład Egger Polska.
3. Wyłączną jurysdykcję – w odniesieniu do wszelkich kwestii spornych wynikających w sposób bezpośredni
lub pośredni ze stosunku umownego – będą mieć sądy w Poznaniu.
4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków lub jakiekolwiek
postanowienie w ramach innych umów jest lub stanie się nieważne, powyższe pozostanie bez wpływu na
ważność wszystkich pozostałych postanowień lub umów.
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