
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY  

Spółki AGRARADA Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzezimierz z dnia 23.05.2017 r.. 

  

Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY [dalej również: OWS] mają 

zastosowanie do umów zawieranych przez AGRARADA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Brzezimierz jej kontrahentami w zakresie 

sprzedaży maszyn i urządzeń, a także części i podzespołów do tychże, o ile Strony w umowie 

sprzedaży i/lub zamówieniu nie postanowiły inaczej.  

  

1. DEFINICJE  

1.1. AGRARADA – AGRARADA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

miejscowości Brzezimierz (55-216), pod nr 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000063095, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej 

we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 

w wysokości 405.000 zł, pokryty w całości; 

1.2. KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która złożyła zamówienie i/lub dokonała zakupu produktów 

sprzedawanych przez AGRARADA, w tym w szczególności podmiot prowadzący rolniczą 

działalność gospodarczą;  

1.3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu produktów oferowanych do 

sprzedaży przez AGRARADA w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością 

gospodarczą lub zawodową; 

1.4. STRONY UMOWY – podmioty wskazane w zamówieniu i/lub umowie sprzedaży; 

1.5. PRODUKT – określony, poszczególny produkt wskazany w zamówieniu i/lub umowie 

sprzedaży, który Kupujący zobowiązał się zakupić i/lub zakupił; 

1.6. CENA – pełne wynagrodzenie wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), jakie 

przysługuje AGRARADA od Kupującego za sprzedany Produkt; 

  

2. ZASTOSOWANIE  

2.1. OWS stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez AGRARADA z osobami 

zainteresowanymi zakupem Produktów oferowanych do sprzedaży przez spółkę, w tym także 

z Kupującymi, w zakresie sprzedaży i/lub dostawy Produktów. 

2.2. OWS obowiązują Strony umowy i mają one pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi 

ustaleniami chyba, że odmienne warunki zamówienia, sprzedaży i/lub dostawy w drodze 

pisemnego aneksu lub umowy stanowią inaczej. 

  

3. PRZEDMIOT UMOWY 

3.1. Przedmiot umowy zawartej pomiędzy Kupującym a AGRARADA stanowi określony 

Produkt oferowany do sprzedaży i/lub dostawy przez AGRARADA. 

  

4. ZAWARCIE UMOWY 

4.1. Wszelkie zamówienia Produktów i/lub usług dostawy stanowią ofertę Kupującego 

nabycia takich Produktów i/lub usług na zasadach określonych w OWS. 

4.2. AGRARADA nie ma obowiązku przyjęcia zamówienia. O odmowie przyjęcia 

zamówienia AGRARADA powinna zawiadomić Kupującego niezwłocznie po jego 

otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania chyba, że Strony umowy 

umówiły się inaczej. Brak niezwłocznej odpowiedzi AGRARADA nie poczytuje się za 

przyjęcie zamówienia. 

4.3. W przypadku przyjęcia przez AGRARADA zamówienia z zastrzeżeniem, Kupujący 

zobowiązany jest w terminie 3 dni od ich otrzymania przedstawić swoje uwagi na piśmie. W 



przypadku nie przedstawienia uwag przez Kupującego w wyżej wskazanym terminie, 

Kupujący jest związany warunkami zamówienia z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń 

AGRARADA. 

4.4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego uwag dla zawarcia umowy koniecznej jest 

ostateczne ustalenie przez Strony umowy wszystkich jej istotnych postanowień. 

4.5. Kupujący jest odpowiedzialny za sprawdzenie zamówienia i/lub umowy sprzedaży. 

Powinien niezwłocznie poinformować AGRARADA, jeżeli stwierdzi pomyłkę lub 

jakąkolwiek rozbieżność pomiędzy złożonym zamówieniem, a treścią zamówienia i/lub 

umową sprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący nie poinformuje AGRARADA o 

stwierdzonych pomyłkach lub rozbieżnościach, AGRARADA dostarczy Kupującemu 

Produkty zgodnie z zamówieniem i/lub umową sprzedaży. W takim przypadku zamówienie 

i/lub umowa sprzedaży wiąże Strony. 

  

5. WYKONANIE UMOWY 

5.1. AGRARADA zobowiązana jest wykonać przedmiot umowy z zasadami zwyczajowo 

przyjętymi w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.  

5.2. Wydanie Produktu następuje na terenie siedziby AGRARADA, tj. w miejscowości 

Brzezimierz (55-216), pod nr 12 albo wedle przy ul. Poznańskiej 553 w miejscowości Święcie 

(05-860) albo wedle wskazania AGRARADA, chyba, że w zamówieniu i/lub umowie 

sprzedaży postanowiono inaczej. Jeśli Strony umowy postanowiły, że wydanie Produktu 

nastąpi w miejscu wskazanym przez Kupującego wówczas warunki dostawy zgodne są z 

INCOTERMS 2010 oraz późniejszymi zmianami, co do zasady z regułą EXW chyba, że 

postanowiono inaczej. 

5.3. AGARARDA dokonuje pierwszego uruchomienia PRODUKTU u Kupującego, poprzez 

swojego pracownika. Kupujący nie może dokonać pierwszego uruchomienia poprzez inne 

osoby trzecie, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. 

5.4. W przypadku, gdy w zamówieniu i/lub umowie sprzedaży wskazano termin dostawy 

AGRARADA zastrzega sobie prawo do zmiany daty dostawy Produktu, zaś termin dostawy 

traktuje się, jako przybliżony. W szczególności zmiana terminu dostawy Produktu nastąpić 

może w chwili, gdy producent lub kontrahent AGRARADA zmieni termin wydania Produktu. 

W takich przypadkach AGRARADA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek 

straty powstałe po stronie Kupującego i/lub jego kontrahentów, w szczególności zaś za 

wszelkiego rodzaju straty pośrednie, utracone korzyści, a także jakiekolwiek inne straty o 

charakterze finansowym. 

5.5. Opóźnienie AGRARADA i zmiana terminu dostawy Produktu o okres do 60 dni nie 

stanowi podstawy do dokonania odstąpienia przez Kupującego od umowy. 

5.6. W przypadku stwierdzenia braku w dostawie określonego Produktu, jego uszkodzenia lub 

w przypadku, gdy został dostarczony Produkt inny niż zamówiony i/lub zakupiony, fakt taki 

powinien zostać odnotowany na liście przewozowym przed jego podpisaniem przez odbiorcę, 

pod rygorem utraty praw z rękojmi i uznania, że Kupujący przyjmuje Produkt bez zastrzeżeń. 

5.7. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą 

dostarczenia mu Produktu chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią 

inaczej, albo Strony umowy postanowiły zmienić chwilę przejścia ryzyka na Kupującego. 

5.8. Za moment dostarczenia Produktu uznaje się moment dotarcia transportu z Produktem w 

miejsce wskazane w umowie lub zamówieniu, a jeśli dostawa ma nastąpić w miejsce 

określone w pkt. 5.2 powyżej, moment, w którym Kupujący jest zobowiązany lub uprawniony 

do odbioru Produktu. Kupujący zostanie obciążony wszelkimi pośrednimi i bezpośrednimi 

kosztami związanymi z brakiem odbioru Produktu w momencie jego dostarczenia. 

5.9. Kupujący dokona odbioru Produktu osobiście lub za pośrednictwem wskazanych przez 

siebie osób. W razie wątpliwości uznaje się, iż osoby dokonujące odbioru umocowane są 



przez Kupującego do odbioru rzeczy, zbadania jej stanu, zgłoszenia uwag do protokołu 

zdawczo odbiorczego, przyjęcia faktury VAT oraz innych czynności związanych z odbiorem 

Produktu. Wszelkie szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio w związku z brakiem 

umocowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pokryje Kupujący. 

5.10. Jak długo przedmiot sprzedaży stanowi własność AGRARADA, Kupujący obowiązany 

jest utrzymywać przedmiot sprzedaży w stanie używalności i ubezpieczyć go od pożaru i 

kradzieży.  

  

6. CENNIK I ZMIANY W PRODUKTACH 

6.1. Wszystkie ceny podawane przez AGRARADA są cenami netto, przez co rozumieć 

należy wartość bez podatku od towarów i usług, a także innych opłat publicznoprawnych, o 

ile są należne oraz ewentualnych opłat z tytułu dostawy Produktu w miejsce inne niż siedziba 

AGRARADA opisane w punkcie 5.2 

6.2. Jeżeli nie ustalono inaczej zastosowanie mają cenniki producentów Produktu 

przedstawione Kupującemu przez AGRARADA obowiązujące w dniu przyjęcia zamówienia 

i/lub podpisania umowy sprzedaży. 

6.3. Zważywszy, że AGRARADA a także jej kontrahenci zamierzają ciągle ulepszać 

oferowane przez siebie Produkty, AGRARADA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfiki 

Produktów i/lub usług wskazanych w zamówieniu i/lub umowie sprzedaży. W przypadku 

dokonania zmian AGRARADA deklaruje, że zmienione przez nią lub jej kontrahentów 

Produkty będą posiadać, co najmniej taką samą przydatność i/lub funkcjonalność oraz 

zastosowanie, jak Produkty opisane w zamówieniu i/lub umowie sprzedaży. 

  

7. CENA I ZASADY JEJ PŁATNOŚCI 

7.1. Cena Produktu ustalona przez Strony umowy wskazana jest na zamówieniu i/lub umowie 

sprzedaży. W treści zamówienia lub umowy, o których mowa powyżej wskazuje się także, 

czy jest ona płatna w sposób jednorazowy, czy też w formie ratalnej. 

7.2. Cena musi zostać zapłacona w całości, wraz z należnymi podatkami oraz innymi 

opłatami o charakterze publicznoprawnym, o ile są należne, przed dostawą Produktu chyba, 

że Strony umowy na piśmie ustaliły inny sposób płatności. 

7.3. AGRARADA ma prawo wstrzymać dostawę Produktu do czasu, gdy Kupujący uiści cenę 

w pełnej wysokości na warunkach ustalonych w zamówieniu i/lub umowie sprzedaży. 

7.4. Zapłata ceny następuje w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT lub faktury 

proforma wydanej do zamówienia i/lub umowy sprzedaży, na rachunek bankowy 

AGRARADA chyba, że strony pisemnie postanowią inaczej. W ramach zapłaty ceny 

Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty zaliczki w wysokości 10 % ceny przed dniem 

dostawy Produktu od producenta lub kontrahenta AGRARADA do miejsca wskazanego w 

pkt. 5.2, chyba, że Strony pisemnie postanowią inaczej.  

7.5. Jeżeli Kupujący nie uiścił pełnej ceny i/lub poszczególnych jej części zgodnie z 

wystawionymi fakturami proforma lub fakturami sprzedaży i ustalonymi warunkami 

AGRARADA zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych obliczonych od dnia 

wymagalności płatności. 

7.6. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się w płatności ceny lub jej jakiejkolwiek części (w 

tym zaliczki, o której mowa w pkt. 7.4. powyżej), lub też opóźnia się z płatnościami 

jakichkolwiek innych kwot należnych AGRARADA z jakiegokolwiek tytułu, AGRARADA 

ma prawo wstrzymać dostawę do chwili uiszczenia przez Kupującego ww. kwot, a w razie, 

gdy doszło już do wydania Produktu do jego odebrania, do czego Kupujący niniejszym 

udziela AGRARADA nieodwołalnego pełnomocnictwa. Jeżeli pomiędzy AGRARADA a 

Kupującym zawarte są inne umowy sprzedaży i/lub dostawy Produktów AGRARADA ma 

prawo do wstrzymania jakichkolwiek dostaw na rzecz Kupującego. Wznowienie dostaw 



nastąpi dopiero wówczas, gdy Kupujący uiści wszystkie zobowiązania na rzecz 

AGRARADA. 

7.7. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się w płatności ceny lub części ceny (w tym 

zaliczki), o co najmniej 14 dni AGRARADA ma prawo do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy w terminie 3 miesięcy od daty wymagalności nieuiszczonej ceny lub 

jej części. W takim przypadku AGRARADA zatrzymuje wpłaconą zaliczkę, jako karę 

umowną, zaś Kupujący wyraża na to zgodę oraz na dokonanie odbioru wydanego Produktu 

do czego Kupujący niniejszym udziela AGRARADA nieodwołalnego pełnomocnictwa. 

7.8. Jeżeli zamówienie i/lub umowa sprzedaży zostały zawarte z zastosowaniem waluty obcej 

(EURO) wówczas wszystkie płatności obliczone zostaną z zachowaniem aktualnych na dzień 

wystawienia faktury proforma lub faktury sprzedaży kursów średnich dewiz ogłaszanych 

przez Narodowy Bank Polski. 

7.9. Cena Produktu ma charakter promocyjny, tj. uwzględnia ona rabat udzielony 

Kupującemu z tytułu dokonania przez niego terminowych płatności należności wynikających 

z umowy. W razie jakiegokolwiek opóźnienia w płatności należności wynikających z umowy 

(w tym również zaliczek) Cena ulegnie podwyższeniu o wartość udzielonego rabatu. Wartość 

rabatu określana jest przez dostawców i kontrahentów Sprzedającego i zostanie Kupującemu 

wskazana na jego żądanie 
 

  

8. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 

8.1. W przypadku odroczenia terminu płatności ceny lub zawarcia umowy sprzedaży na raty 

AGRARADA zastrzega sobie własność przedmiotu umowy do czasu uiszczenia przez 

Kupującego pełnej należności i do tego momentu AGRARADA uprawniona jest do 

dokonania odbioru wydanego Produktu, do czego Kupujący niniejszym udziela AGRARADA 

nieodwołalnego pełnomocnictwa. Jeżeli cena sprzedaży nie została w pełni zapłacona, 

Kupujący nie może przenieść własności PRODUKTU tytułem zabezpieczenia albo go 

zastawić. Kupujący obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zajęciu 

PRODUKTU, niezależnie od wierzyciela i jego tytułu, podając przy tym wierzyciela i tytuł, 

pod którym nastąpiło zajęcie.  

  

9. WADY RZECZY 

9.1. Kupujący niebędący Konsumentem może odmówić przyjęcia Produktu w przypadku, gdy 

Produkt nie jest zgodny z zamówieniem i/lub umową sprzedaży. Kupujący ma obowiązek 

niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech (3) dni od daty wydania Produktu 

powiadomić pisemnie AGRARADA o odmowie przyjęcia Produktu, a jeśli przy odbiorze 

Produktu sporządzany był protokół zdawczo-odbiorczy odmowa przyjęcia Produktu zawarta 

winna być bezpośrednio w protokole w momencie jego sporządzenia. W przypadku 

uchybienia powyższemu terminowi i przewidzianej formy powiadomienia, uważa się, że 

Kupujący przyjął i zaakceptował dostarczone mu Produkty bez zastrzeżeń. 

9.2. Kupujący, który w chwili odbioru Produktu stwierdził jego uszkodzenie, poza 

obowiązkiem z pkt 5.6. i następnych, zobowiązany jest zachowaniem warunków opisanych w 

pkt 9.1. dokonać zgłoszenia wady Produktu. Jeżeli produkt posiada wady fizyczne 

AGRARADA wedle swojego wyboru bądź to naprawy, bądź wymiany Produktu na nowy 

wolny od wad. Naprawa bądź wymiana nastąpi w terminie umożliwiającym realizację tego 

świadczenia przez AGRARADA. Termin zależny jest od dostępności części lub Produktów 

znajdujących się u producentów lub kontrahentów AGRARADA. Kupujący traci wszelkie 

uprawnienia związane z wadą Produktu, jeśli nie dokonał jego zbadania w ciągu 3 dni od 

chwili wydania Produktu, a jeśli przy odbiorze Produktu sporządzany był protokół zdawczo-



odbiorczy, jeśli wady nie zostały opisane bezpośrednio w protokole w momencie jego 

sporządzenia. 

9.3. W przypadku naprawy bądź wymiany produktu na nowy Kupujący zobowiązany jest do 

wydania wymienionych części na podstawie, których producent przyzna lub odrzuci 

gwarancję. Zwrot w/w części jest podstawą do rozpoczęcia tej procedury.  

9.4. Jeżeli w toku prowadzonego postępowania reklamacyjnego okaże się, że Produkt nie 

posiadał żadnych wad AGRARADA ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi 

poniesionymi przez nią kosztami, jakie wydatkowane były w celu przeprowadzenia 

reklamacji. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza 

możliwości dochodzenia przez AGRARADA odszkodowania na zasadach ogólnych. 

9.5. AGRARADA nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktu, o ile powstały one na 

skutek nieprawidłowej eksploatacji, w tym także przechowywania i przewozu Produktu.  

9.6. Ograniczona odpowiedzialność, o której mowa powyżej obowiązuje tylko w odniesieniu 

do wad istniejących w chwili wydania Produktu Kupującemu i jest ona ograniczona w czasie 

na okres do 12 miesięcy licząc od daty wydania Produktu. 

9.7. Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego do sprzedaży Produktów i/lub usług 

Kupującym nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi chyba, że Strony postanowiły 

inaczej. Wyłączenie to nie ma zastosowania, gdy stroną umowy jest Konsument. W takim 

przypadku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami). 

  

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT  

10.1. W zakresie odpowiedzialności za produkt stosuje się odpowiednio przepisy art. 449(1) i 

następne Kodeksu cywilnego.  

10.2. AGRARADA odpowiada tylko i wyłącznie za szkody mające charakter szkód 

osobowych i/lub rzeczowych wyrządzonych przez produkt niebezpieczny. AGRARADA nie 

odpowiada za szkody mające charakter pośredni lub są szkodami o charakterze finansowym 

(tj. nie są szkodami osobowymi i/lub rzeczowymi). 

10.3. AGRARADA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek 

wadliwej obsługi, przechowywania, składowania lub jakiejkolwiek innej eksploatacji, o ile 

szkoda nie powstała z przyczyn tkwiących w sprzedawanym Produkcie. 

  

11. SIŁA WYŻSZA 

11.1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zobowiązania lub jego 

nienależyte wykonanie w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza 

kontrolą Strony (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków jak: strajki, akty 

terrorystyczne, wojna, problemy związane z dostawą/transportem/produkcją, zmiany kursów 

walut, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe.  

11.2. Każda ze stron ma prawo do wykonania swojego zobowiązania wynikającego z umowy 

w dłuższym, rozsądnym terminie. Jednakże w przypadku, gdy działania siły wyższej trwają 

przez okres przekraczający 60 dni, każda ze stron będzie miała prawo do wypowiedzenia 

umowy bez prawa do odszkodowania, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony. 

  

 
 

12. ROZWIĄZANIE UMOWY 

  

12.1. AGRARADA może rozwiązać umowę, jeżeli: a) Kupujący naruszy istotne 

postanowienia niniejszych OWS lub inne postanowienia wiążącej strony umowy lub gdy 

naruszenie postanowień OWS lub umowy będzie miało charakter ciągły, a strona naruszająca 



nie naprawi takiego naruszenia w terminie 14 dni od doręczenia jej wezwania do naprawienia 

skutków naruszenia; b) Kupujący stanie się niewypłacalny lub zachodzi ryzyko iż nie będzie 

w stanie spłacać swoich zobowiązań, gdy staną się wymagalne. AGRARADA ma prawo 

natychmiast rozwiązać umowę z Klientem w przypadkach, o których była mowa wcześniej, a 

także gdy Kupujący nie zapłaci ceny w terminie. 

  

13. KARY UMOWNE 

13.1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn niezależnych od 

AGRARADA Kupujący zapłaci na rzecz AGRARADA karę umowną w wysokości: 

a) 10% ceny - jeśli do odstąpienia doszło w terminie do 20 dni od daty złożenia przez 

Kupującego zamówienia i/lub zawarcia umowy sprzedaży, 

b) 30% ceny – jeśli do odstąpienia doszło w terminie od 21 do 45 dnia od daty złożenia 

zamówienia i/lub zawarcia umowy sprzedaży, 

c) 60% ceny – jeśli do odstąpienia doszło w terminie powyżej 45 dnia od daty złożenia 

zamówienia i/lub zawarcia umowy sprzedaży lub jeśli do odstąpienia doszło po wydaniu 

Produktu. 

13.2. AGRARADA przysługuje także odszkodowanie przekraczające wysokość kary 

umownej na zasadach ogólnych, gdy Kupujący uchyla się od obowiązków na nim ciążących. 

13.3. KUPUJĄCEMU przysługuje odszkodowanie w wysokości nieprzekraczającej 10% ceny 

netto zakupu Produktu, o ile całość należności za Produkt została uiszczona przez Kupującego 

w terminie a AGRARADA w sposób rażący naruszyła istotne obowiązki zawarte w 

niniejszych OWS i nie usunęła naruszenia pomimo wyznaczenia jej w tym celu dodatkowego 

21 dniowego terminu. 

13.4 W przypadku rezygnacji z zamówionego towaru zamawiający zobowiązany będzie do 

zapłaty zryczałtowanych kosztów obsługi zamówienia w wysokości 10% wartości netto 

zamówienia, jak również doliczone zostaną koszty transportu w przypadku wysyłki towaru 

usługą kurierską. Zamawiający związany jest niniejszą ofertą/zamówieniem od momentu 

zaakceptowania zamówienia/oferty co nastąpi w formie wiadomości sms, wiadomości-email 

lub formie pisemnej. 
 

14. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

14.1. Sądem właściwym do rozpoznania sporów powstałych na tle prowadzonej przez 

AGRARADA działalności, a do której stosuje się niniejsze OWS, jest sąd miejsca siedziby 

AGRARADA. 

  

15. WAŻNOŚĆ OWS 

15.1. Jeżeli jakikolwiek zapis niniejszych OWS narusza przepis prawa powszechnie 

obowiązującego nie wyłącza to stosowania pozostałych, a zgodnych z prawem, zapisów 

umieszczonych w OWS. 

15.2. W razie zmiany niniejszych OWS przez AGRARADA, stają się one wiążące w nowym 

brzmieniu w momencie ich doręczenia Kupującemu jeśli nie wypowie umowy w najbliższym 

terminie określonym w umowie. 

  

 


