
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJI dostępne na stronie https://powerenergy.com.pl/serwis/     02.03.2020 

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wraz z warunkami szczegółowymi w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, mają zastosowanie do każdej sprzedaży Produktów pomiędzy Amin Power 

Energy, która jest firmą pośredniczącą w sprzedaży (zwany dalej „AMIN”) i jakimkolwiek kupującym (zwanym dalej „Klientem”).  

W przypadku sporów pierwszeństwo mają warunki szczegółowe . Odwołania Klienta do jego ogólnych warunków handlowych zostaną odrzucone. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszych 

Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają wyraźnej pisemnej zgody firmy Amin. 

1. CENY I WARUNKI 

Sprzedaż następuje w siedzibie producenta. Ceny należy uwzględnić dla wszystkich transakcji EXW LOADED ( załadowania towaru na środek transportu podstawiony przez kupującego 

nawet w przypadku pośredniczenia w transporcie ),  Incoterms® 2020 ICC. 

Ceny dotyczą Produktów załadowanych na samochód ciężarowy, wagon kolejowy, kontener lub inny. Wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów przechodzi na odpowiedzialność 

Klienta w momencie załadunku i zamocowania Produktu na środku transportu. Niezależnie od powyższego, Produkty i / lub części zamienne maszyn pozostaną w siedzibie dostawców przez 

10 dni od daty pisemnego powiadomienia Klienta przez Amin, że Produkty i / lub części zamienne są gotowe do załadunku, jednakże wszelkie ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów 

przechodzi na odpowiedzialność Klienta z upływem wspomnianych 10 dni. 

2. PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 

Amin udostępni Klientowi wykwalifikowanych techników do pomocy Klientowi przy uruchamianiu Produktów na następujących warunkach:  

• Klient ponosi koszty personelu technicznego (w wysokości 900,00 EUR za dzień roboczy / dzień podróży), koszty transportu, wyżywienia i zakwaterowania (hotele odpowiadające co 

najmniej kategorii trzygwiazdkowej zgodnie ze standardami europejskimi, na zasadzie „Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem”) personelu technicznego firmy Amin. 

• Uruchomienie Produktów zostanie dokonane wspólnie przez Amin i Klienta. 

• Jeżeli uruchomienie Produktów nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Klienta, zapłata za usługę nadal będzie należna dla Amin. 

• Jeżeli płatność (lub rata płatności) za Produkty jest wymagalna w momencie zakończenia odbioru, a odbiór nie jest dokonany z przyczyn leżących po stronie Klienta, to przekazanie do 

użytkowania Produktu będzie uważane za zakończone sukcesem, po upływie jednego miesiąca od daty dostawy (określonej w punkcie 4), a zapłata dla AMIN stanie się należna. 

3. INFOLINIA – pomoc telefoniczna 

Amin zapewnia Klientowi telefoniczną pomoc informacyjną, dotyczącą działania Produktów przez 8 godzin dziennie (od 8:00 do 16:30 - polska strefa czasowa) przez 5 dni w tygodniu  (od 

poniedziałku do piątku). 

4. GWARANCJA 

Gwarancje firmy Amin są następujące: 

• Dotyczy Maszyny: sprawne działanie mechaniczne przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty dostawy, 

• Dotyczy silników i części mechanicznych: przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty dostawy, 

• Dotyczy falowników, części elektronicznych: przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty dostawy. 

Gwarancje firmy Amin nie obejmują części podlegających normalnemu zużyciu ani części elektrycznych Maszyny. Na potrzeby niniejszego postanowienia termin „dostawa” oznacza datę 

CMR lub BDR / CIM lub listu przewozowego. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy wada, problem lub nieprawidłowe działanie są spowodowane nieprawidłową 

konserwacją Produktów przez użytkownika lub niewłaściwe, niedoświadczone lub nieumiejętne ich użycie, bądź  jeśli modyfikacje Produktów są dokonywane przez użytkownika, bez 

wyraźnej pisemnej zgody firmy Amin lub jeśli Produkty zostały zmodyfikowane w jakikolwiek sposób przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią. W przypadku stwierdzenia wad Amin 

w porozumieniu z dostawca i na jego koszt, według własnego wyboru, naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub komponenty albo obniży cenę Produktu. Klientowi nie przysługuje prawo 

do zwrotu kosztów za poniesione szkody, bezpośrednie lub pośrednie, w każdym przypadku wady bądź niezgodności produktu. Sprzedawca nie gwarantuje zgodności produktów ze 

specjalnymi specyfikacjami lub właściwościami technicznymi lub ich przydatnością do specjalnych zastosowań, z wyjątkiem zakresu, w jakim mają te cechy zostały wyraźnie określone na 

ofercie. 

5. CZĘŚCI ZAMIENNE 

W przypadku konieczności dostarczenia części zamiennych do Produktów w okresie gwarancyjnym, zostaną one wysłane przez producenta za pośrednictwem Amin do Klienta bezpłatnie, 

DAP, Incoterms® 2020 ICC. 

Wymienione części zostaną wysłane przez Klienta do producenta, wyłącznie na żądanie producenta celem kontroli rodzaju uszkodzenia w okresie gwarancji,  Incoterms® 2020 ICC na koszt 

Klienta.  

Wszelkie koszty robocizny poniesione przez Klienta w związku z wymianą części zamiennych w okresie gwarancyjnym ponosi wyłącznie Klient. Amin udostępni części zamienne do 

Produktów, jakie mogą być potrzebne, przez okres 5 (pięciu) lat od daty dostawy.  

Ceny i regulamin będą uzgadniane w momencie zapytania .  

Klient nie ma prawa wstrzymać jakąkolwiek płatność należną Amin z dowolnego powodu. 

6. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 

Wraz z Produktami firma Amin dostarczy jeden zestaw instrukcji obsługi i konserwacji głównych komponentów w języku angielskim.  

7. OPÓŹNIONE PŁATNOŚCI 

W przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w płatności nawet jednej raty ceny lub którejkolwiek z poprzednich dostaw, z jakiegokolwiek powodu, w tym roszczenia dotyczące domniemanej 

wady lub braki zgodności produktów, sprzedawca ma prawo: 

• zawiesić wysyłkę produktów lub już zaplanowaną dostawę;  

• zażądać pełnej i natychmiastowej zapłaty wszystkich należnych kwot, nawet jeśli uzgodniono płatność w ratach;  

• wstrzymać wszystkie kwoty zapłacone przez kupującego jako odszkodowanie. 

8. PRAWA WŁASNOŚCI 

Firma Amin zachowuje wyłączną własność sprzedawanych produktów do momentu zapłacenia całej ceny przez Klienta. Dlatego do momentu całkowitego opłacenia produktów Klient będzie 

po prostu depozytariuszem samych produktów, z wynikającym z tego obowiązkiem utrzymania produktów w idealnym stanie zachowania. 

9. SIŁA WYŻSZA 

Każda ze stron ma prawo zawiesić wykonanie swoich zobowiązań umownych, gdy ich wykonanie stanie się niemożliwe lub nadmiernie  uciążliwe z powodu nieprzewidzianych zdarzeń poza 

jego kontrolą, takie jak pandemia, strajki, bojkoty, lokauty, pożary, wojna (wypowiedziana lub nie), wojna domowa, zamieszki, rewolucje, rekwizycje, embargo, przerwy w dostawie energii, 

opóźnienia dostawa komponentów lub surowców. Strona, która chce skorzystać z niniejszej klauzuli, musi niezwłocznie poinformować drugą stronę na piśmie o wystąpieniu i zakończeniu 

takiego wystąpienia okoliczności siły wyższej. Jeżeli zawieszenie z powodu siły wyższej trwa dłużej niż sześć tygodni, każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę za 10-dniowym pisemnym 

wypowiedzeniem. 

10. OPCJE SPRZEDAWCY W WYNIKU KORONAWIRUSA 19 

W związku z problemami spowodowanymi zdarzeniem epidemii / pandemii wynikającym z COVID-19, również definiowanego Koronawirusem, (dalej „Koronawirus”)  

Strony uzgadniają, że w przypadku:  

a. Opóźnienia w wywiązaniu się ze swojego zobowiązania wynikającego z Umowy; 

b. Braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Umowy; 

C. Factum princippis ( jakichkolwiek obowiązkowych nakazów rządowych); 

Jeżeli zdarzenie jest spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wyżej wymieniony koronawirus, Strona dotknięta zastrzega sobie prawo do: 

• Zmodyfikowania, po zawarciu umowy, terminu dostawy i / lub 

• zawieszenia swojego zobowiązania do czasu, gdy wydarzenie nie zostanie zakończone; i / lub 

• Zawieszenia swojego zobowiązania na okres 60 dni (okres karencji) i / lub 

• wypowiedzieć umowę; 

bez prawa drugiej Strony do żądania odszkodowania umownego i / lub jakiejkolwiek innej kwoty z jakiegokolwiek tytułu.  

11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wszelkie spory wynikające z jakichkolwiek dostaw Amin powinny podlegać prawu obowiązującego  w kraju producenta i będą kierowane wyłącznie do Sądu w kraju producenta, który 

zostanie uznany za mający wyłączną jurysdykcję nad stronami i przedmiotem. Postępowanie będzie prowadzone w języku angielskim. 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

AMIN, działając jako Administrator, w osobie swojego Przedstawiciela Prawnego w rozumieniu art. 13 i 14 Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO) informuje, że podane dane osobowe są 

przetwarzane w sposób zgodny z prawem, poprawny i przejrzysty. 

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

A) Realizacja działań przed zawarciem umowy (prośby o informacje, oferty, wybór pracowników itp.) W odniesieniu do usług i produktów oferowanych lub żądanych przez Administratora.  

B) Wykonanie umowy zakupu lub dostawy produktów lub usług z Administratorem, a tym samym:  

* wypełnienie wynikających z tego obowiązków podatkowych i prawnych, a także wykonanie prawa Administratora do obrony;  

* wysyłanie (zawsze odwoływalne) komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczącej produktów i / lub usług oferowanych przez Administratora.  

Dlatego podstawą prawną przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

C) Wysyłanie do kontaktów i / lub potencjalnych klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych i / lub materiałów reklamowych dotyczących produktów / usług 

oferowanych przez Administratora, a także ankiet dotyczących satysfakcji klienta lub jakość usług. W tym przypadku za zgodą lub zgodą, zawsze można je odwołać w drodze określonej 

procedury. 

2. Przedmiot przetwarzania 

W celach, o których mowa powyżej, przetwarzane będą dane identyfikacyjne (np. Imię / nazwisko, telefon, adres, e-mail) zbierane w ramach czynności przedsprzedażowych / ofertowych, 

selekcji pracowników oraz realizacja zamówienia na zakup lub dostawę towarów lub usług.  

3. Metoda przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez personel po uprzednim upoważnieniu i przeszkoleniu, w formacie elektronicznym lub papierowym, również z wykorzystaniem 

automatycznych trybów odpowiednich do ich przechowywania, zarządzania i przesyłania, i zawsze za pomocą odpowiednich narzędzi , w miarę możliwości aktualnych pod względem 

technologicznym oraz w celu zagwarantowania jej bezpieczeństwa i prywatności, także z wykorzystaniem procedur pozwalających uniknąć ryzyka utraty, nieuprawnionego dostępu, 

nielegalnego użytkowania i rozpowszechnianie. 

4. Podanie danych osobowych 

Podanie danych osobowych dla realizacji celu, o którym mowa w punkcie B, należy uznać za obowiązkowe. Brak ich podania nie pozwoli z naszej strony na wypełnienie zobowiązań 

podatkowych i prawnych zobowiązania, a zatem doskonalenie relacji z klientem oraz, w stosunku do naszych dostawców, otrzymywanie od nich towarów i usług. Udostępnianie danych 

osobowych w celu realizacji celu, o którym mowa w pkt A i C, należy uznać za opcjonalny; ich nieprzekazanie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, jeśli istnieje niemożność otrzymania 

wyceny, wstępnych informacji na temat produktów (cel w punkcie A), komunikatów handlowych i materiałów dotyczących usług oferowanych przez Administratora (cel w punkcie C). 

 

5. Udostępnianie i przekazywanie danych 

W zilustrowanych celach dane mogą być ujawniane różnym podmiotom, wśród których bez ograniczeń: 

* osoby i podmioty, których dostęp do tych danych jest uznany na mocy przepisów; 

* podmioty fizyczne, prawne, publiczne lub prywatne, z którymi komunikacja jest konieczna lub funkcjonalna w naszej działalności; 

* banki, prawnicy, ubezpieczenia, oprogramowanie lub platformy internetowe do zarządzania naszymi usługami. 

W żadnym przypadku przekazane dane osobowe nie będą rozpowszechniane bez upoważnienia, a także nie są przeznaczone do przekazania do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej poza EOG. 

6. Zatrzymywanie danych 

Dane osobowe będą przetwarzane do końca relacji i będą przechowywane, w celach, o których mowa w pkt A, do 12 miesięcy również dla naszych potrzeb organizacyjnych. Do celów, o 

których mowa w pkt B, będą zatrzymywane nie dłużej niż 10 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerialnymi w sprawach podatkowych i podatkowych. Do celów, o których mowa 

w pkt C, zostaną zachowane 2 lata od ostatniego kontaktu z osobą, której dane dotyczą. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 

Administrator gwarantuje uprawnienia przewidziane w art. 15-22 RODO, które obejmują: żądanie i uzyskanie dostępu do danych osobowych, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie ich 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części, z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania danych osobowych, żądania ich przenoszenia, wniesienia 

skargi do organu nadzorczego oraz wycofania wyrażonej zgody (cofnięcie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

Z praw tych można skorzystać wysyłając wiadomość do Administratora na adres:  

AMIN Power Energy 

Zielone Wzgórze 6 , 67-210 Głogów  

E-mail: biuro@powerenergy.com.pl 

 

 


