
OGÓLNE WARUNKI UMÓW USB SYSTEM

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze  ogólne  warunki  umów (dalej  również  „OWU”)  regulują  zasady  współpracy  pomiędzy  USB
System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820
Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, e-mail: biuro@usbsystem.pl
(dalej również „USB SYSTEM”) i  kupującym, zawierającym z USB SYSTEM umowę sprzedaży (dalej:
„Umowa Sprzedaży”), działającym jako profesjonalista prowadzący działalność w zakresie działalności
agencji reklamowych lub w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych (dalej również
„Kupujący”), (dalej również łącznie „Strony”).

2. USB  SYSTEM  i  Kupujący  zawierają  Umowę  Sprzedaży  towarów  (dalej  również  „Towary”)  za
uzgodnionym wynagrodzeniem i na warunkach określonych w OWU i w Umowie Sprzedaży zawartej
pomiędzy USB SYSTEM a Kupującym zgodnie z postanowieniami niniejszego OWU.

3. Postanowienia OWU stosuje się do wszelkich Umów Sprzedaży zawartych w ramach współpracy Stron
od chwili udostępnienia ich Kupującemu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sposób lub na warunkach odbiegających od OWU wymaga zawarcia
odrębnej  indywidualnej  umowy  z  danym  Kupującym,  do  której  zawarcia  w  imieniu  USB  SYSTEM
uprawnieni są jedynie (działając jednoosobowo) Pani Katarzyna Nowak oraz Pan Maciej Nowak.

5. OWU stanowią wzorzec umowny w rozumieniu przepisu art. 384 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia
1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (dalej również „Kodeks Cywilny”).

II ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy USB SYSTEM a Kupującym następuje wyłącznie na warunkach
opisanych w niniejszym punkcie II (z zastrzeżeniem pkt I ust. 4 powyżej).

2. Zapytania ofertowe skierowane przez Kupującego do USB SYSTEM, zapraszające do przedstawienia
oferty na konkretne zamówienie, a także przedstawiane przez USB SYSTEM Kupującemu w formie innej
niż formularz zamówienia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, informacje o proponowanych warunkach
zawarcia Umowy Sprzedaży (w tym dotyczących wynagrodzenia i terminu realizacji zamówienia) nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Przekazywane  przez  USB SYSTEM Kupującemu informacje  o  potencjalnych  warunkach  zawarcia  w
przyszłości  Umowy  Sprzedaży  mogą  ulec  zmianie  w  każdej  chwili  i  nie  mogą  być  podstawą
dochodzenia przez Kupującego zawarcia Umowy Sprzedaży lub jakichkolwiek innych roszczeń.

4. USB SYSTEM informuje, że pomiędzy kolorem Towaru wskazanym w katalogu produktów USB SYSTEM
(dostępnym  m.in.  na  stronie  internetowej  USB  SYSTEM)  a  rzeczywistym  kolorem  Towaru,  a  także
pomiędzy egzemplarzami Towaru zamawianymi w dużych odstępach czasu mogą występować różnice.
USB SYSTEM  nie  ponosi  z  tego  tytułu  odpowiedzialności,  a  w  szczególności  różnice  te  nie  mogą
stanowić  podstawy  reklamacji  lub  odstąpienia  przez  Kupującego  od  Umowy  Sprzedaży.  To  samo
dotyczy różnic w odcieniach w obrębie zamówionego Towaru.

5. Po ustaleniu przez Strony zakresu Umowy Sprzedaży USB SYSTEM składa Kupującemu ofertę zawarcia
Umowy Sprzedaży  (dalej:  „Oferta”)  w  formie  formularza  załączonego do  wiadomości  e-mail  (dalej:
„Formularz Zamówienia”), zawierającego ustalone przez Strony warunki zawarcia Umowy Sprzedaży.
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6. Oferta obowiązuje przez okres w niej wskazany.

7. Kupujący może przyjąć Ofertę jedynie w całości, bez żadnych zastrzeżeń czy uzupełnień, akceptując ją
w okresie obowiązywania Oferty poprzez:

a. w przypadku Umów Sprzedaży z odroczonym terminem płatności – przesłanie do USB SYSTEM
drogą  mailową  lub  faksem  kopii  (skanu)  Formularza  Zamówienia  podpisanego  przez  osobę
uprawnioną do zawarcia Umowy Sprzedaży;

b. w przypadku  Umów Sprzedaży  przewidujących  uiszczenie  całości  lub  części  płatności  przed
realizacją  Umowy  Sprzedaży  –  uiszczenie  ustalonej  przez  Strony  płatności  (przy  czym  za
moment  uiszczenia  płatności  uznaje  się  moment  zaksięgowania  płatności  na  rachunku
bankowym USB SYSTEM) i przesłanie do USB SYSTEM drogą mailową lub faksem kopii (skanu)
Formularza Zamówienia podpisanego przez osobę uprawnioną do zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  może  być  dodatkowo,  według  uznania  USB  SYSTEM,  uwarunkowane
zawarciem umowy w formie pisemnej.  W takim przypadku Klient  przesyła USB SYSTEM Formularz
Zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej wraz ze skanem (kopią) umowy (przesłanej Klientowi przez USB
SYSTEM wraz z Formularzem Zamówienia) podpisanej przez osobę uprawnioną do zawarcia Umowy
Sprzedaży. Następnie Klient zobowiązany jest dostarczyć oryginał podpisanej umowy do USB SYSTEM.
W takim przypadku do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie podpisania umowy w formie
pisemnej przez Klienta i USB SYSTEM.

9. W  przypadku  wątpliwości  uznaje  się,  że  każda  osoba  działająca  w  imieniu  Kupującego  jest
upoważniona  do  składania  oświadczeń  w  imieniu  Kupującego,  w  szczególności  do  podpisania
Formularza Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. W przypadku przyjęcia Oferty po upływie okresu jej obowiązywania nie dochodzi do zawarcia Umowy
Sprzedaży,  chyba  że  USB  SYSTEM  jednoznacznie  potwierdzi  mailowo  zawarcie  Umowy  Sprzedaży
(przyjęcie  zamówienia)  na  warunkach  określonych  w  Formularzu  Zamówienia  (moment  zawarcia
Umowy Sprzedaży).

11. USB SYSTEM, według własnego uznania, ma prawo do odwołania Oferty w dowolnym czasie w okresie
jej obowiązywania.

12. Przyjęcie Oferty przez Kupującego z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień poczytuje się za odmowę
przyjęcia Oferty i złożenie przez Kupującego nowego zapytania ofertowego (zaproszenia do zawarcia
umowy). W takim przypadku w celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest ponowne wykonanie
czynności, o których mowa w punktach 5-7 powyżej, z uwzględnieniem nowych ustaleń dotyczących
warunków Umowy Sprzedaży.

13. USB SYSTEM ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 5 tygodni  od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi
po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do USB SYSTEM. Informacyjnie wskazujemy, że
podjęcie  przez  USB  SYSTEM  decyzji  o  odstąpieniu  od  Umowy  Sprzedaży  może  wynikać  w
szczególności  z  braku Towarów u dostawców lub wstrzymania możliwości  transportu  Towarów na
teren Polski, na które USB SYSTEM nie ma wpływu.

14. USB  SYSTEM  może  dla  każdego  Kupującego  ustalić  maksymalny  limit  zobowiązań  pieniężnych
(wymagalnych i niewymagalnych) wobec USB SYSTEM. Jeżeli Kupujący składa USB SYSTEM Ofertę,
której  przyjęcie  przez  USB  SYSTEM  spowoduje  przekroczenie  limitu  zobowiązań,  zawarcie  kolejnej
Umowy Sprzedaży z tym Kupującym może nastąpić jedynie za przedpłatą całości lub części ceny.

15. Niezależnie od powyższego, USB SYSTEM może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z Kupującym,
który opóźnia się z uiszczeniem ceny z tytułu innych zawartych z tym Kupującym Umów Sprzedaży bez
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względu na ich wysokość i czas opóźnienia lub wyrazić zgodę na jej zawarcie jedynie za przedpłatą
całości lub części ceny.

16. Po przyjęciu przez Kupującego Umowy Sprzedaży zgodnie z ust. 6 powyżej,  Kupujący nie ma prawa
rozwiązać lub odstąpić od Umowy Sprzedaży,  czy w inny sposób anulować złożonego zamówienia,
chyba że  USB  SYSTEM  wyrazi  na  to  zgodę  w formie  mailowej.  W takim przypadku  Kupujący  jest
zobowiązany pokryć wszelkie poniesione przez USB SYSTEM w związku z Umową Sprzedaży koszty.

III PŁATNOŚĆ, CENA

1. Cena Towarów oraz termin i forma płatności zostaną określone w Ofercie. Termin płatności określony
jest w dniach kalendarzowych i jest liczony od momentu wskazanego w Ofercie.

2. Oferta może przewidywać przykładowo następujące formy płatności, według wyboru USB SYSTEM:

a. przedpłata (całości lub części ceny),
b. płatność po otrzymaniu zakupionego Towaru,
c. płatność rozłożona na części.

3. Za datę zapłaty ceny (lub jej ustalonej części) przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku
bankowym USB SYSTEM.

4. Kupujący zobowiązany jest przekazać USB SYSTEM dokładne dane konieczne do wystawienia faktury
VAT. USB SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury z podanymi przez Kupującego
danymi. W przypadku poniesienia szkody w zawiązku z wystawieniem wadliwej faktury VAT, Kupujący
zobowiązany  jest  do  pokrycia  na  rzecz  USB  SYSTEM  poniesionych  kosztów,  np.  wysokości
zapłaconego podatku (który powinien uiścić Kupujący), nałożonych kar itp.

5. USB SYSTEM nie wystawia faktur na podmiot inny niż Kupujący, z którym została zawarta dana Umowa
Sprzedaży.

6. W  przypadku  przekroczenia  przez  Kupującego  terminu  płatności  USB  SYSTEM  może  żądać
maksymalnych odsetek za opóźnienie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za czas opóźnienia
oraz dochodzenia zwrotu kosztów dochodzenia należności.

7. Niezależnie  od  powyższego,  w  przypadku  przekroczenia  przez  Kupującego  terminu  płatności,  USB
SYSTEM ma prawo zmienić termin zapłaty ceny określony w innych Umowach Sprzedaży zawartych z
danym Kupującym, w których przewidziano płatność z dołu, poprzez zażądanie uiszczenia całości lub
części  ceny  przed  dostawą  Towaru.  Nie  powoduje  to  powstania  po  stronie  USB  SYSTEM
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży.

8. Ponadto, w przypadku przekroczenia terminu płatności, przy zawieraniu kolejnych Umów Sprzedaży z
danym  Kupującym  USB  SYSTEM  może  również  zastrzec  zawarcie  Umowy  Sprzedaży  jedynie  z
płatnością za przedpłatą.

9. W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  kwestii  spornych  pomiędzy  Stronami,  Kupującemu  nie
przysługuje prawo do wstrzymania realizacji płatności ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.

10. Odpowiedzialność  USB SYSTEM w  związku  z  zawarciem i  wykonaniem Umowy Sprzedaży  zostaje
ograniczona do wysokości ceny sprzedaży określonej w danej Umowie Sprzedaży.  

11. Składając  zamówienie  Kupujący  wyraża  zgodę  na  przesyłanie  przez  USB SYSTEM faktur  w  formie
elektronicznej.
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12. Zakupiony  przez  Kupującego  Towar  pozostaje  własnością  USB  SYSTEM  do  momentu  całkowitego
uregulowania płatności ceny, bez względu na to, czy Towar został dostarczony Kupującemu lub przez
niego odebrany.

13. W  stosunku  do  płatności  należnych  USB  SYSTEM  wyłączona  jest  możliwość  zastosowania
mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług.

IV TOWAR ZINDYWIDUALIZOWANY, PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar zindywidualizowany (np. z indywidualnym
nadrukiem lub grawerem), projekt elementów grafcznych, które mają być umieszczone na Towarze (w
tym  np.  zarejestrowany  lub  niezarejestrowany  znak  towarowy,  logo,  grafka,  rysunek,  nazwa,  frma,
napis, utwór, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ grafczny, dalej: „Elementy Grafczne”) należy
dostarczyć USB SYSTEM mailowo w formacie Corel Draw w wersji 12 lub niższej, albo po uzgodnieniu z
USB  SYSTEM  w  innej  formie  wektorowej.  Przygotowanie  projektu  niezgodnie  z  wymaganiami  USB
SYSTEM  może  wiązać  się  z  koniecznością  wykonania  przez  USB  SYSTEM  dodatkowych  prac  za
odrębnym od ceny wynagrodzeniem.

2. Kupujący  może  również  przekazać  USB SYSTEM  pliki  w  celu  ich  wgrania  na  pamięć  USB  będącą
przedmiotem Umowy Sprzedaży.

3. Kupujący przekazując USB SYSTEM Elementy Grafczne lub materiały, o których mowa w ust. 2 powyżej
(zwane dalej łącznie z Elementami Grafcznymi: „Treści”) oświadcza, że:

a. treści  są  zgodne  z  przepisami  prawa  i  nie  naruszają  żadnych  praw  osób  trzecich,  w
szczególności ich praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

b. jest w pełni uprawniony do korzystania z Treści w zakresie koniecznym do wykonania Umowy
Sprzedaży,  w  tym  do  przekazania  Treści  USB  SYSTEM  i  umieszczenia  ich  na  Towarze  lub
odpowiednio  wgrania  ich  na  pamięć  USB,  zwłaszcza  ze  składających  się  na  nie  znaków
towarowych, nazw, logo, Utworów lub innych przedmiotów praw własności intelektualnej;

c.      jeżeli  w  Treściach  umieszczony  jest  wizerunek  osoby  fzycznej,  wyraża  zgodę  na
wykorzystanie przez USB SYSTEM swojego wizerunku w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub
oświadcza, że posiada upoważnienia do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez USB SYSTEM
wizerunku innych osób udostępnionego w ramach Treści w celu wykonania Umowy Sprzedaży, a
ich wykorzystanie w celu wykonania Umowy Sprzedaży nie narusza praw osób trzecich.

4. Kupujący przekazując USB SYSTEM Treści udziela USB SYSTEM upoważnienia do używania Treści w
zakresie  związanym  z  wykonaniem  Umowy  Sprzedaży,  a  zwłaszcza  w  celu  wykonania
zindywidualizowanego Towaru, w tym na ich umieszczenie na Towarze lub na ich wgranie na pamięć
USB i na przywóz Towaru na terytorium Unii Europejskiej. USB SYSTEM jest upoważnione do udzielania
dalszych zgód na używanie Treści w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

5. W zakresie, w jakim Treści stanowią Utwory, poprzez przekazanie USB SYSTEM Treści Kupujący udziela
USB SYSTEM nieodpłatnej,  niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas wykonywania
Umowy Sprzedaży na korzystanie z Utworów w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży
wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz
udzielania  dalszych  licencji  w  celu  wykonania  Umowy  Sprzedaży,  tj.  USB  SYSTEM  będzie  w
szczególności uprawnione do korzystania z Utworów na następujących polach eksploatacji:  

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy,  w  tym  techniką  drukarską,  reprografczną,  grawerską,  zapisu  magnetycznego,
metodą  tłoczenia,  złocenia,  srebrzenia,  domingu,  tampon  druku,  druku  cyfrowego,  druku  UV,
druku  solwentowego  oraz  techniką  cyfrową  oraz  multimedialną,  niezależnie  od  standardu,
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systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w
dowolnej ilości i formie;  

b. wprowadzanie Utworów w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet
oraz  do  innych  sieci,  bez  ograniczenia,  wprowadzanie  w  całości  lub  w  części  do  pamięci
komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów.

6. Z chwilą przekazania przez Kupującego Utworów,  Kupujący zezwala USB SYSTEM na sporządzenie
opracowania Utworu (w tym przystosowań, uzupełnień, skracania, dekompozycji, tłumaczeń lub innych
modyfkacji Utworu) w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy Sprzedaży.

7. Kupujący  zobowiązuje  się  na  każde  wezwanie  USB  SYSTEM  wykazać  prawdziwość  złożonych  w
niniejszym punkcie IV oświadczeń w terminie oraz w formie wskazanych w wezwaniu, w szczególności
w formie tzw. listu autoryzacyjnego. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania:

a. termin realizacji Umowy Sprzedaży przez USB SYSTEM ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu oraz
b. USB  SYSTEM  będzie  uprawnione  do  odstąpienia  od  Umowy  Sprzedaży  oraz  do  obciążenia

Kupującego kosztami poniesionymi przez USB SYSTEM w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

8. Oświadczenia Kupującego wskazane w niniejszym pkt IV będą zachowywać ważność przez cały czas
wykonywania Umowy Sprzedaży.

V TRANSPORT TOWARU

1. Ceny  Towarów  zawarte  w  cenniku  USB  SYSTEM  nie  zawierają  kosztu  transportu,  który  zostaje
indywidualnie ustalony przez Strony w stosunku do każdej Umowy Sprzedaży.

2. Towar może być, zgodnie z ustaleniami stron:

 dostarczony przez kuriera wybranego przez USB SYSTEM na koszt Kupującego, lub
 dostarczony przez kuriera wybranego przez Kupującego na jego koszt, lub
 odebrany przez Kupującego osobiście.

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania
go  kurierowi.  USB  SYSTEM  od  tego  momentu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę,  ubytek  lub
uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za
opóźnienie w przewozie przesyłki. W przypadku, gdy Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru
osobiście,  ryzyko  przypadkowej  utraty  i  uszkodzenia  Towaru  przechodzi  na  Kupującego  z  chwilą
umówionego  terminu  odbioru  Towaru,  nawet  jeżeli  Kupujący  nie  odbierze  Towaru  w  umówionym
terminie.

4. Koszty  dostawy  pokrywa  Kupujący.  USB  SYSTEM  pokrywa  koszt  transportu  Towaru,  jeżeli
wynagrodzenie z tytułu danej Umowy Sprzedaży przekroczy 3000 zł netto.

5. USB SYSTEM nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub uszkodzenia Towaru powstałe w związku z
dostawą z  przyczyn  niewystępujących  po  stronie  USB SYSTEM.  Termin  dostawy,  liczony  w dniach
roboczych, określony jest w ofercie.

6. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane i zabezpieczone taśmą frmową. Przyjmując Towar od
frmy przewozowej, Kupujący jest zobowiązany, w przypadku gdy kartony są naruszone lub Towar uległ
w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu, do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności
kuriera protokole szkody.
 

7. W  przypadku,  gdy  Kupujący  jest  zobowiązany  do  odebrania  Towaru  osobiście  i  nie  zrobi  tego  w
umówionym  terminie,  USB  SYSTEM  może  przechować  Towar  (o  ile  to  możliwe)  lub  oddać  go  na
przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Nie wpływa to na pozostałe uprawnienia USB
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SYSTEM wynikające z kodeksu cywilnego oraz na określenie momentu przejścia na Kupującego ryzyka
przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru zgodnie z ust. 3 powyżej.

VI GWARANCJA

1. Wszystkie  towary oferowane przez  USB SYSTEM objęte  są gwarancją jakości  udzielaną przez USB
SYSTEM. Gwarancja na pamięci fash USB wynosi 24 miesiące, na pozostałe produkty 12 miesięcy.
 

2. Uszkodzenie Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego przez Kupującego w sposób niezgodny z
przeznaczeniem nie podlega reklamacji w ramach uprawnień gwarancyjnych.

3. Utratę wszelkich uprawnień gwarancyjnych powodują:

a. ingerencja w integralne oprogramowanie  (frmware kontrolera)  pamięci  usb oraz uszkodzenia
powstałe w wyniku wykorzystania kopierów / duplikatorów usb do kopiowania danych;

b. poddanie Towaru przez Kupującego dalszym obróbkom (takim jak nadruk czy grawer).

4. Sprzedaż  (lub  zbycie  pod  innym  tytułem  prawnym)  Towaru  przez  Kupującego  dalszemu  odbiorcy
powoduje utratę roszczeń gwarancyjnych z tytułu braków ilościowych Towaru.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność USB SYSTEM z tytułu rękojmi za Towar
wobec Kupującego zostaje wyłączona.

 

VII REKLAMACJE

1. Kupujący jest zobowiązany poinformować USB SYSTEM o zauważonych brakach w ilości otrzymanego
Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni o dnia odebrania Towaru pod rygorem utraty
uprawnień gwarancyjnych z tytułu braków w zakresie ilości otrzymanego Towaru.

2. W przypadku, gdy zakupiony Towar jest uszkodzony lub niezgodny z Umową Sprzedaży, Kupujący jest
uprawniony do żądania naprawy Towaru. W przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa lub gdyby była
zbyt utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami (o czym decyduje USB SYSTEM), Kupującemu
przysługuje prawo do wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad.

3. W przypadku,  gdy naprawa i  wymiana Towaru  nie  są możliwe,  są zbyt  utrudnione  lub wiążą się  z
nadmiernymi kosztami (o czym decyduje USB SYSTEM), Kupujący jest uprawniony (według wyboru USB
SYSTEM) do obniżenia ceny Towaru lub do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4. Reklamację należy składać pisemnie lub mailowo wraz z:

a. dokładnym opisem przyczyny reklamacji,
b. podaniem numeru zamówienia lub faktury, której dotyczy reklamacja,
c. wskazaniem żądania reklamacyjnego.

5. Jeżeli  wadliwa  jest  tylko  część  zakupionych  przez  Kupującego  Towarów,  reklamacji  podlega  tylko
Towar wadliwy.

6. Kupujący jest zobowiązany odesłać na adres USB SYSTEM wadliwy Towar na swój koszt. W przypadku
reklamowania tylko części zamówionego Towaru, Kupujący odsyła tylko tę część Towaru, której dotyczy
reklamacja. USB SYSTEM nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Kupującego za pobraniem.

7. USB SYSTEM informuje Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji  w ciągu 14 dni  od jej  zgłoszenia i
dostarczenia USB SYSTEM wadliwego Towaru.
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8. W  przypadku  próby  reklamacji  Towaru  niewadliwego  lub  niepodlegającego  gwarancji,  Kupujący
zostanie obciążony poniesionymi przez USB SYSTEM w związku ze złożeniem reklamacji kosztami.

9. Zgłoszenie  reklamacji  nie  wpływa  na  obowiązek  uiszczenia  terminowo  płatności  ceny  zgodnie  z
Umową Sprzedaży.

10. USB SYSTEM ponosi odpowiedzialność z tytułu wad towaru tylko do wysokości jego wartości.

11. Reklamację może złożyć jedynie Kupujący, który nie jest uprawniony do przeniesienia uprawnień z tytułu
gwarancji na żaden inny podmiot (w tym na dalszego nabywcę Towaru) bez pisemnej lub mailowej pod
rygorem nieważności zgody USB SYSTEM.

VIII ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. W trakcie współpracy, Kupujący może uzyskać dostęp do informacji USB SYSTEM, które mogą mieć dla
USB SYSTEM np. wartość biznesową, gospodarczą lub wizerunkową i których ujawnienie podmiotom
trzecim może narazić USB SYSTEM na szkodę, tj. informacji o cenach, warunkach zawieranych umów,
informacji  prawnych,  fnansowych,  ekonomicznych,  handlowych,  technicznych,  marketingowych  lub
organizacyjnych dotyczących USB SYSTEM (dalej również „Informacje Poufne”). Kupujący zobowiązuje
się traktować jako ściśle poufne wszelkie Informacje Poufne dotyczące USB SYSTEM, otrzymane lub
uzyskane w jakiejkolwiek formie, w szczególności wskutek lub w związku z zawarciem lub realizacją
Umowy Sprzedaży oraz do zachowania ich w ścisłej tajemnicy oraz do niewykorzystywania ich w celu
innym niż związany z zawarciem lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.

2. Kupujący wyraża zgodę na informowanie przez USB SYSTEM swoich kontrahentów o współpracy z
Kupującym,  w  szczególności  poprzez  informowanie  (np.  na  stronie  internetowej  USB  SYSTEM)  o
zrealizowanych dla danego Kupującego projektach, prezentowanie Towarów, w tym z wykorzystaniem
logo, nazwy, znaku towarowego (słownego, grafcznego lub słowno-grafcznego) Kupującego lub innych
Elementów Grafcznych przez niego przekazanych. W żadnym wypadku powoływanie się przez USB
SYSTEM  na  taką  współpracę  nie  będzie  stanowiło  naruszenia  obowiązku  poufności  opisanego  w
niniejszym punkcie, ani innych praw Kupującego.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Kupujący  ponosi  wobec  USB  SYSTEM  odpowiedzialność  za  działania  swoich  pracowników  i
współpracowników (niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy), upoważnionych przedstawicieli
i pełnomocników, jak za swoje własne, w tym za utratę zysków.

2. W  przypadku  wystąpienia  osób  trzecich  (w  tym  również  organów  państwowych)  przeciwko  USB
SYSTEM z jakimikolwiek roszczeniami lub sankcjami związanymi z Umową Sprzedaży, działaniami lub
zaniechaniami  Kupującego  lub  osób,  o  których  mowa  w  pkt  1,  niezależnie  od  ich  rodzaju  i  daty
powstania (w tym w związku z przekazaniem USB SYSTEM Treści), Kupujący w najszerszym możliwym
zakresie  zwolni  USB  SYSTEM  z  ewentualnej  odpowiedzialności  względem  tych  osób  trzecich,  w
szczególności  zobowiązuje  się  do  podjęcia  na  swój  koszt  i  ryzyko  wszelkich  kroków  prawnych
zapewniających  należytą  ochronę  USB  SYSTEM  przed  takimi  żądaniami  lub  ich  skutkami,  w  tym
zobowiązuje się wstąpić w miejsce USB SYSTEM lub, w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić
po stronie USB SYSTEM do wszelkich postępowań,  a  także zobowiązuje się zrekompensować USB
SYSTEM w całości wszelkie koszty, jakie USB SYSTEM będzie zobowiązane ponieść w stosunku do
osób trzecich oraz koszty postępowania w pełnej wysokości. Kupujący naprawi wszelkie ewentualne
szkody po stronie tych osób trzecich i po stronie USB SYSTEM.

3. Postanowienia niniejszego pkt IX obowiązują odpowiednio również po wygaśnięciu Umowy Sprzedaży,
jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze Stron.
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4. Kupujący ma  obowiązek  bieżącego  informowania  USB  SYSTEM o  podejmowanych działaniach,  o
których mowa w pkt 2 powyżej.

X ZAKAZ CESJI

1. Kupujący zobowiązuje się, że nie dokona cesji, przelewu lub w inny sposób nie przeniesie całości ani
części  swoich  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy  Sprzedaży  bez  uprzedniej  zgody  USB
SYSTEM wyrażonej na piśmie lub mailowo pod rygorem nieważności.

2. USB SYSTEM  może  dokonać  cesji,  przelewu lub  w  inny  sposób może  przenieść  całość  lub  część
swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Kupującego. Z zastrzeżeniem zapisów poprzedniego zdania,  Strony zgodnie postanawiają,  że żaden
podmiot inny niż druga Strona nie może dochodzić lub żądać od Strony jakichkolwiek praw lub korzyści
wynikających z Umowy Sprzedaży.

XI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe zasady  i  informacje  dotyczące  przetwarzania danych osobowych przez  USB SYSTEM
zawarte zostały w załączniku do niniejszego OWU.

2. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony mogą udostępnić sobie nawzajem dane osobowe
osób kontaktowych i swoich pracowników / współpracowników w zakresie i w celu niezbędnym do jej
realizacji.

3. Kupujący zobowiązuje się do spełnienia w imieniu USB SYSTEM obowiązku informacyjnego wobec ww.
osób, których dane osobowe zostały / zostaną przez Kupującego udostępnione, na podstawie treści z
załącznika, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony uznają wszystkie postanowienia OWU za ważne i wiążące. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie
OWU  okaże  się  lub  stanie  nieważne  albo  niewykonalne,  pozostanie  to  bez  wpływu  na  ważność
pozostałych postanowień OWU, chyba że bez tych postanowień USB SYSTEM nie zawarłoby Umowy
Sprzedaży, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie OWU w sposób określony pkt 2 poniżej.

2. USB SYSTEM zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany OWU.

3. Strony  dołożą  starań,  aby  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  Umowy  Sprzedaży  spory  zostały
rozwiązane  polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia,  sądem  właściwym  dla  rozwiązywania
sporów będzie sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby USB SYSTEM.

4. Prawem  właściwym  będzie  prawo  polskie.  Strony  uzgadniają,  że  stosowanie  Konwencji  Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej  sprzedaży towarów,  sporządzonej  w Wiedniu  dnia  11
kwietnia 1980 r., zostaje niniejszym wyłączone.

5. W sprawach nieuregulowanych w powyższym OWU, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

6. Złożenie zamówienia w USB SYSTEM oznacza akceptację warunków niniejszego OWU.
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Załączniki:
1.  Informacja  o  przetwarzaniu  danych  osobowych przez  USB SYSTEM będącym administratorem danych
osobowych.
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	1. Niniejsze ogólne warunki umów (dalej również „OWU”) regulują zasady współpracy pomiędzy USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, e-mail: biuro@usbsystem.pl (dalej również „USB SYSTEM”) i kupującym, zawierającym z USB SYSTEM umowę sprzedaży (dalej: „Umowa Sprzedaży”), działającym jako profesjonalista prowadzący działalność w zakresie działalności agencji reklamowych lub w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych (dalej również „Kupujący”), (dalej również łącznie „Strony”).
	2. USB SYSTEM i Kupujący zawierają Umowę Sprzedaży towarów (dalej również „Towary”) za uzgodnionym wynagrodzeniem i na warunkach określonych w OWU i w Umowie Sprzedaży zawartej pomiędzy USB SYSTEM a Kupującym zgodnie z postanowieniami niniejszego OWU.
	3. Postanowienia OWU stosuje się do wszelkich Umów Sprzedaży zawartych w ramach współpracy Stron od chwili udostępnienia ich Kupującemu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
	4. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sposób lub na warunkach odbiegających od OWU wymaga zawarcia odrębnej indywidualnej umowy z danym Kupującym, do której zawarcia w imieniu USB SYSTEM uprawnieni są jedynie (działając jednoosobowo) Pani Katarzyna Nowak oraz Pan Maciej Nowak.
	5. OWU stanowią wzorzec umowny w rozumieniu przepisu art. 384 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (dalej również „Kodeks Cywilny”).

