OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
§1
Definicje umowne
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają:
OWS

niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wraz z ewentualnymi aneksami i
załącznikami

JTB Group

JTB Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żegockiego
2, numer KRS 359359, NIP: 779-238-80-24, REGON: 301481890

Kupujący

podmiot będący drugą strony umowy sprzedaży (kontrahent JTB
Group)

Strony

JTB Group i Kupujący

Towar

akcesoria oświetleniowe (lampy, żyrandole, kinkiety, plafony i in.)
przeznaczone

do

użytku

wyposażenia

wnętrz

o

wewnętrznego
charakterze

i

zewnętrznego,

mieszkaniowym

oraz

do
o

przeznaczeniu technicznym i przemysłowym oraz osprzęt elektryczny
i źródła światła, znajdujące się w ofercie handlowej JTB Group i
będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy JTB
Group a Kupującym
Konsument

Kupujący będący osobą fizyczną i nabywający Towar w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową

Forma Pisemna

pismo wysłane przez jedną ze Stron do drugiej listem poleconym za
zwrotnym

potwierdzeniem

odbioru,

pocztą

kurierską,

pismo

doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru, a także wysłane
pocztą elektroniczną za potwierdzeniem dostarczenia do adresata,
chyba że OWS wymagają listu poleconego, wysłania pocztą kurierską
lub doręczenia osobiście. Ilekroć OWS wymagają Formy Pisemnej,
zastrzeżenie to następuje po rygorem nieważności, chyba że z treści
OWS wynika inaczej
Rok

okres kolejnych 365 Dni

Miesiąc

miesiąc kalendarzowy, tj. styczeń, luty, itd., chyba że OWS
wskazują, że chodzi o okres 30-dniowy

Tydzień

okres kolejnych 7 Dni, chyba że OWS stanowią inaczej
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Dzień

dzień kalendarzowy, chyba że OWS stanowią inaczej
§2
Postanowienia ogólne

1.

Sprzedaż Towarów przez JTB Group następuje w oparciu o OWS, chyba że Strony
wyłączą w danym przypadku niektóre albo wszystkie postanowienia OWS. OWS podane
są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego
Zamówienia, stosownie do § 3.2, a ponadto dostępne są na stronie internetowej
www.jtbgroup.pl. Na żądanie Kupującego JTB Group dostarczy mu OWS w formie
wydruku. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z JTB Group,
przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla
wszystkich kolejnych umów sprzedaży zawartych pomiędzy tym Kupującym a JTB
Group.

2.

JTB Group zastrzega sobie prawo do zmian OWS. Wszelkie zmiany będą zamieszczane
na stronie internetowej www.jtbgroup.pl i wchodzą w życie z dniem wskazanym w treści
nowych OWS, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 Dni od ich zamieszczenia na w/w
stronie internetowej. Jeśli Zamówienie Kupującego, o którym mowa w § 3.2, złożone
zostanie po wejściu w życie nowych OWS, do umowy sprzedaży zawartej na skutek
złożonego Zamówienia zastosowanie mieć będzie nowe brzmienie OWS.

3.

Niniejszym wyłącza się ogólne warunki sprzedaży Kupującego.
§3
Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do
nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.
2. Sprzedaż Towarów realizowana jest wyłącznie na podstawie zamówień Kupującego
(zwanych dalej Zamówieniami). Zamówienia składane są przez Kupującego w Formie
Pisemnej. W Zamówieniu Kupujący zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne
(imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, adres e-mail, a także
numer KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer NIP,
jeśli Kupujący nie jest Konsumentem), nazwę Towaru lub jego numer katalogowy, ilość
zamawianych sztuk Towaru, miejsce dostawy, godziny, w jakich dostawa może być
zrealizowana, osobę upoważnioną do przyjęcia Towaru, numer kontaktowy, pod którym
JTB Group będzie mógł poinformować o nieprzewidzianych przeszkodach w trakcie
transportu mających wpływ na termin dostawy. Zamówienie powinno zostać opatrzone
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pieczątką firmową Kupującego (jeśli Kupujący nie jest Konsumentem) oraz czytelnym
imieniem i nazwiskiem osoby je podpisującej. Jeśli osoba podpisująca zamówienie nie
jest ustawowo uprawniona do reprezentowania Kupującego, do Zamówienia należy
załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do reprezentowania Kupującego.
3. JTB Group zobowiązana jest potwierdzić Zamówienie w Formie Pisemnej następnego dnia
roboczego

po

złożeniu

Zamówienia.

W

potwierdzeniu

Zamówienia

JTB

Group

zobowiązana jest wskazać termin dostawy Towaru, cenę oraz sposób i termin jej zapłaty.
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWS do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z
chwilą potwierdzenia Zamówienia przez JTB Group. Brak potwierdzenia zamówienia przez
JTB Group w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia oznacza
nieprzyjęcie Zamówienia.
4. Jeżeli JTB Group zgłosi zastrzeżenia co do treści Zamówienia, zobowiązana jest
zaproponować Kupującemu w dniu złożenia ww. zastrzeżeń, nowe warunki Zamówienia.
W takim przypadku umowę sprzedaży Towaru uznaje się za zawartą, jeżeli Kupujący nie
zgłosi zastrzeżeń do nowych warunków Zamówienia najpóźniej następnego dnia
roboczego po otrzymaniu nowych warunków Zamówienia. Jeżeli natomiast JTB Group nie
będzie mogła zrealizować Zamówienia (niezależnie od przyczyny), zobowiązana jest
poinformować o tym Kupującego w takim samym trybie i terminie, jak następuje
potwierdzenie Zamówienia. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują wobec JTB
Group żadne roszczenia.
§4
Warunki płatności
1. Wszystkie podane przez JTB Group ceny są cenami netto, do których należy doliczyć
podatek VAT. Cena nie obejmuje koszów transportu Towaru do miejsca dostawy
wskazanego przez Kupującego. Koszty transportu określone zostaną przez JTB Group
każdorazowo w potwierdzeniu Zamówienia.
2. W przypadku zapłaty przelewem datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego JTB
Group.
3. Opóźnienie Kupującego w zapłacie ceny uprawnia JTB Group do dochodzenia od
Kupującego odsetek umownych w wysokości każdorazowych odsetek maksymalnych w
rozumieniu art. 359 § 21 k.c.
4. W przypadku dostaw częściowych Towaru, każda dostawa częściowa rozliczana będzie
oddzielnie, tj. JTB Group wystawi fakturę w odniesieniu do każdej dostawy częściowej.
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5. Złożenie przez Kupującego Zamówienia i wskazanie w jego treści swojego adresu e-mail
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na wystawienie przez JTB
Group faktury za Towar w formie elektronicznej. Faktury w tej formie wysyłane będą
przez JTB Group z adresów e-mail znajdujących się na domenie www.jtbgroup.pl.
6. Prawo do dokonania potrącenia przysługuje Kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy
przysługująca mu wobec JTB Group wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym
wyrokiem sądu lub została przez nią wyraźnie uznana w Formie Pisemnej. Kupującemu
nie przysługuje jednak prawo dokonania potrącenia z wierzytelnością, którą nabył w
drodze przelewu.
7. Niezależnie od wskazań Kupującego, płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na
poczet najwcześniej wymagalnych wierzytelności. W przypadku powstania dodatkowych
kosztów i odsetek od zaległej wierzytelności, JTB Group przysługuje, niezależnie od
wskazań Kupującego, prawo zaliczenia dokonywanych płatności w pierwszej kolejności na
poczet kosztów, odsetek, a na końcu na poczet wierzytelności głównej.
8. Zgłoszenie przez Kupującego wobec JTB Group jakichkolwiek roszczeń w związku z
wadami Towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar w całości
bądź w części.
§5
Dostawa Towaru
1. Określony w potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy rozpoczyna swój bieg dopiero w
momencie, gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do
prawidłowego zrealizowania dostawy, w szczególności poda informacje wskazane w
formularzu Zamówienia, a jeśli uzgodniono jakiekolwiek płatności przed wykonaniem
dostawy (np. zaliczka), gdy również dokona umówionych wpłat.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i
niezawinionych przez JTB Group okoliczności, takich jak np. nierealizowanie dostaw przez
dostawców JTB Group, zakłócenia pracy zakładu JTB Group spowodowane przez ogień,
wodę oraz inne okoliczności, strajk i lokaut, niedobór energii, brak możliwości transportu,
działania organów państwowych (nawet jeśli powyższe okoliczności wystąpią u
dostawców JTB Group) – JTB Group zastrzega sobie możliwość

- o ile powyższe

okoliczności powodują niezawinioną przez nią niemożność terminowej dostawy Towaru przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody. W każdym wypadku
Kupującemu przysługuje jednak prawo do wyznaczenia JTB Group w Formie Pisemnej
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 2 Tygodnie, jeśli uzgodniony termin dostawy
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został przekroczony o co najmniej 3 Tygodnie. Po bezskutecznym upływie terminu
dodatkowego Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, przy czym w takim
przypadku nie przysługują mu z tego tytułu wobec JTB Group jakiekolwiek roszczenia, za
wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaconej JTB Group zaliczki. Prawo do odstąpienia od
umowy nie przysługuje Kupującemu jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu z odbiorem
Towaru.
3. W przypadku zwłoki w dostawie Towaru z winy JTB Group dłuższej niż 3 Tygodnie,
Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu
wpłaconej JTB Group zaliczki. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje
Kupującemu, jeżeli sam pozostaje w opóźnieniu z odbiorem Towaru.
4. Dopuszcza się dostawy częściowe. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane
częściowo, określone powyżej uprawnienie Kupującego (w szczególności prawo do
odstąpienia

od

umowy)

przysługuje

Kupującemu

wyłącznie

w

stosunku

do

niezrealizowanych części.
5. W razie niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowego odbioru
zamówionego Towaru, JTB Group uprawniona jest, po uprzednim powiadomieniu
Kupującego i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego terminu do
odbioru nie krótszego niż 2 Tygodnie, do odstąpienia od umowy sprzedaży. W takim
przypadku Kupujący zapłaci JTB Group karę umowną w wysokości 20% wartości netto
Towaru, którego dotyczy opóźnienie w odbiorze, nie niższą jednak niż ewentualna
uiszczona przez Kupującego zaliczka. W przypadku odstąpienia przez JTB Group od
umowy sprzedaży Towaru o charakterze indywidualnym wyprodukowanym na specjalne
zamówienie Kupującego, kara umowna należna JTB Group od Kupującego z tytułu
odstąpienia przez JTB Group od umowy jest równa cenie sprzedaży Towaru.
§6
Odpowiedzialność za wady Towaru
1.

Odpowiedzialność JTB Group wobec Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu
rękojmi za wady Towaru jest wyłączona.

2.

Towar sprzedawany przez JTB Group może być objęty gwarancją producenta.
Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych następuje na warunkach ustalonych przez
producenta. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia wynikające z gwarancji
(reklamacja) bezpośrednio producentowi albo za pośrednictwem JTB Group. W
przypadku skorzystania z pośrednictwa JTB Group, Kupujący obowiązany jest dostarczyć
JTB Group Towar wraz z dowodem jego zakupu. Zgłoszenie reklamacji JTB Group jest
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równoznaczne ze zgłoszeniem reklamacji producentowi. Po przyjęciu reklamacji od
Kupującego JTB Group przekaże Towar niezwłocznie producentowi i będzie informował
Kupującego o przebiegu postępowania w tej sprawie.
§7
Zastrzeżenie własności Towaru. Sprzedaż na próbę
1. Prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny
(zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 k.c.).
2. W przypadku opóźnienia Kupującego w płatności za Towar, JTB Group przysługuje prawo
wystąpienia z żądaniem natychmiastowego zwrotu Towaru, a Kupujący jest zobowiązany
Towar ten wydać. Wystąpienie z powyższym żądaniem pozostaje bez wpływu na
ważność zawartej pomiędzy Stronami umowy sprzedaży, a także na możliwość
dochodzenia przez JTB Group innych przysługujących jej roszczeń, w tym roszczenia o
zapłatę ceny oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu zużycia, uszkodzenia albo
zniszczenia Towaru przez Kupującego. Wystąpienie przez JTB Group z roszczeniem o
wydanie Towaru jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży jedynie
wówczas, gdy takie oświadczenie zostanie przez JTB Group złożone w Formie Pisemnej.
Kupujący udziela niniejszym JTB Group pełnomocnictwa do odbioru Towaru.
3. Sprzedaż Towaru na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania Towaru następuje wyłącznie
wówczas, gdy Strony złożą w tym zakresie oświadczenie w Formie Pisemnej i wskażą
termin próby lub zbadania Towaru, który nie może być dłuższy niż 2 Tygodnie. Jeżeli
Kupujący odebrał Towar i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego przez
Strony terminu, uważa się, że uznał Towar za dobry.
§8
Ochrona danych osobowych
JTB oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Kupujących obejmujących imię i
nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer REGON, numer
telefonu, adres e-mail. JTB oświadcza, że dane osobowe Kupujących przetwarzane będą
wyłącznie w celu realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy oraz przed jej zawarciem,
gdy jest to niezbędne do jej zawarcia, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego
własnych produktów JTB Group oraz na potrzeby dochodzenia roszczeń od Kupującego. JTB
Group informuje niniejszym Kupującego o prawie dostępu do swoich danych osobowych
przetwarzanych przez JTB Group, o prawie ich poprawiania oraz o prawie odmowy podania
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swoich danych osobowych. Jednakże w przypadku odmowy podania danych osobowych
przez Kupującego umowa sprzedaży nie może być zawarta.
§9
Postanowienia końcowe
1. JTB Group zastrzega sobie wszelkie prawa do rycin, rysunków, kalkulacji, obliczeń
technicznych, opinii oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych
Kupującemu przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych
z zawarciem umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub
udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody JTB Group wyrażonej w Formie
Pisemnej.
2. Kupujący nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec JTB
Group na osoby trzecie.
3. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i
innych obowiązujących aktów prawnych.
4. Do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych na podstawie OWS sądem
właściwym jest rzeczowo właściwy sąd powszechny każdorazowej siedziby JTB Group.
Powyższe nie dotyczy sporów z Konsumentami, do których stosuje się przepisy kodeksu
postępowania cywilnego odnośnie sądu miejscowo właściwego.
5. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień OWS nie powoduje nieważności
pozostałych postanowień. Nieważne postanowienia zastąpione zostają postanowieniami
ważnymi, najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowień nieważnych.
W szczególności OWS nie wyłączają ani nie ograniczają praw Konsumenta określonych w

Ustawie z dnia 2.03.2011 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 z
późn. zm.).
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