Ogólne warunki umowy
Poniższe ogólne warunki umowy stanowią, zgodnie z art. 384 § 1 I 2 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (dz. U. Z 2018r. Poz. 1025 Z późn. Zm.), Zwanej dalej „kc”
wzorzec umowy obowiązujący w przedsiębiorstwie koppert polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w dąbrówce (62-070) ul. Polna 7 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod nr krs 0000280004, nip 118-189-14-33,
regon 140920930, kapitał zakładowy 650 000,00 pln.

Artykuł 1. Definicje
1.1

W niniejszych ogólnych warunkach następujące pojęcia należy rozumieć jako:
a.
OW: ogólne warunki umowy;
b.
Koppert Polska: Koppert Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Dąbrówce, gmina Dopiewo;
c.
Umowa: wszystkie umowy, o których mowa w art. 2 ust. 1;
d.	Kupujący: każda osoba, która zawrze z Koppert Polska Sp. z.o.o. umowę, o której
mowa w art. 2. ust. 1;
e.
Dni: każdy dzień kalendarzowy;
f.	Reklamacje: wszelkie reklamacje kupującego dotyczące jakości lub ilości
dostarczonych naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów i / lub usług;
g.	Miejsce docelowe: miejsce, do którego naturalni wrogowie, zapylacze i / lub
produkty muszą być dostarczone zgodnie z umową, o ile dostawa i jej warunki
nie są kontrolowane przez kupującego;
h.	Relacje zawodowe: strona umowy, osoba fizyczna lub osoba prawna, działająca
podczas wykonywania zawodu lub w imieniu przedsiębiorstwa;
i.
Naturalni wrogowie: naturalni wrogowie chorób i szkodników;
j.
Zapylacze: owady zapylające;
k.	Produkty: wszystkie inne dobra ruchome, które Koppert Polska Sp. z.o.o. sprzedaje
i dostarcza i / lub wytwarza, dostępne po zapłacie lub bez wynagrodzenia;
l.
Porada: konkretne porady lub konsultacje wydane przez Koppert Polska;
m. Usługi: wszystkie usługi dostarczane przez Koppert Polska, z wyjątkiem porad.

Artykuł 2. Zastosowanie

2.1 	Niniejsze OW mają zastosowanie do wszystkich ofert Koppert Polska, powiadomień,
umów zakupu, sprzedaży i czynności wykonywanych przez Koppert Polska. Niniejsze
OW odnoszą się również do wszystkich porad i usług świadczonych przez Koppert
Polska.
2.2 	Jeśli kupujący, który zawrze umowę z Koppert Polska, ma własne ogólne warunki
umowy, które miałyby zastosowanie do umowy, która zostanie zawarta, mogą mieć
one zastosowanie wyłącznie jeżeli zostały doręczone Koppert Polska przed zawarciem
umowy i zostały bez włączeń zaakceptowane. Umowa między przedsiębiorcami
stosującymi różne zaakceptowane przez strony wzorce umów nie obejmuje tych
postanowień wzorców, które są ze sobą sprzeczne.
2.3	Przepisy art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 mogą zostać uchylone na podstawie pisemnej umowy
podpisanej przez obie strony. W przypadku gdy jeden lub więcej warunków Koppert
Polska OW zostanie uchylony, pozostałe warunki pozostają w pełni mocy.
2.4 	Niniejsze OW zostały sporządzone w celu zastosowania do stosunków prawnych
pomiędzy Koppert Polska i jej kontrahentami. Koppert Polska uznaje stronę
zawierającą z nią umowę jako przedsiębiorcę dokonującego czynności prawnej
związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że
strona poinformowała Koppert Polska na piśmie w czasie zawierania umowy o chęci
zawarcia umowy jako konsument. Niniejsze OW mają zastosowanie w stosunkach z
konsumentem, z wyjątkiem zapisów zabronionych przez obowiązujące prawo.

Artykuł 3. Zawieranie umów

3.1	Oferty cenowe Koppert Polska nie są wiążące na przyszłość i mają zastosowanie
wyłącznie w czasie ich oferowania danemu klientowi, danych okolicznościach i czasie.
3.2

Ceny z oferty mają zastosowanie tylko do podanych ilości i odwrotnie.

3.3

Umowa z Koppert Polska jest zawierana w jeden z następujących sposobów:
a. 	w formie pisemnego potwierdzenia przez Koppert Polska zamówienia złożonego
przez kupującego, pod warunkiem, że to potwierdzenie jest podpisane przez
osobę, która jest upoważniona do zawarcia umowy w imieniu Koppert Polska;
b. 	przez osiągnięcie pisemnego porozumienia na formularzu zamówienia i
podpisanie tego formularza przez przedstawiciela Koppert Polska i kupującego,
chyba że kupujący zostanie powiadomiony na piśmie, nie później niż cztery
dni od podpisania formularza, że nie wyrażono zgody na umowę, w którym to
przypadku umowa nie zostaje zawarta, z wyjątkiem, gdy umowa została już
wykonana, w całości lub w części, przez Koppert Polska.

3.4

Art. 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian i / lub uzupełnień do zawartych umów.

3.5	Koppert Polska zachowuje wszelkie prawa do informacji zawartych w ofertach i
dołączonych próbkach i instrukcjach użytkowania.

Artykuł 4. Ceny

4.1	ile nie uzgodniono inaczej, Koppert Polska w swych ofertach przedstawia ceny netto,
które nie uwzględniają ubezpieczenia, frachtu, cła i VAT.
4.2	Jeśli w umowie nie określono wiążącej ceny, zastosowanie ma cennik obowiązujący w
dniu dostawy.

Artykuł 5. Warunki dostawy

5.1	Dostawa odbywa się, w zależności od uzgodnień, przez wydanie naturalnych wrogów,
zapylaczy i / lub produktów w miejscu przeznaczenia wyznaczonym przez kupującego
lub przez odbiór przez kupującego naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów z
miejsca wskazanego przez Koppert Polska.
5.2	Koppert Polska zastrzega sobie prawo do nie dostarczenia naturalnych wrogów,
zapylaczy i / lub produktów dopóki kupujący:
• nie zapłaci w pełni kwoty za zakup lub świadczoną usługę;

• nie zapłaci za wykonaną lub zaplanowaną do wykonania Koppert Polska zleconą
pracę (o ile wykonanie jej odbywa się na koszt kupującego);
• nie spełni wszelkich świadczeń wynikających ze zobowiązań kontraktowych przez
kupującego według warunków umów zawartych dotychczas z Koppert Polska.
5.3	W przypadku dostarczenia naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów
kupującemu pomimo braku uregulowania zobowiązań przez kupującego wskazanych
w ust. 2 niniejszego artykułu, Koppert Polska zastrzega sobie prawo własności
dostarczonych rzeczy do chwili uregulowania zobowiązań przez kupującego.
Koppert Polska ma prawo do żądania wydania naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub
produktów niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
5.4	O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, czas dostawy określony klientowi przez Koppert
Polska będzie traktowany jako przybliżenie i nigdy nie powinien być uważany za ściśle
określony termin, z którego można wywodzić roszczenia wynikające z opóźnienia.
5.5	Kupujący nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych przeciwko
Koppert Polska za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku opóźnionej dostawy, z
wyjątkiem przypadków umyślnych zaniedbań ze strony Koppert Polska.
5.6	Koppert Polska zastrzega sobie prawo do dostaw częściowych w ustalonym przez
strony czasie. W takich sytuacjach, dostawa zostanie uznana za dokonaną po
dostarczeniu każdej częściowej dostawy zgodnie z art. 5 ust. 1.
5.7	Jeśli nie ustalono inaczej, naturalni wrogowie, zapylacze i / lub produkty są
transportowane na koszt i ryzyko kupującego.
5.8	Koppert Polska zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w odniesieniu do podanych
miar, ciężarów, ilości i innych podobnych parametrów podawanych w zakresie
specyfikacji oferowanych produktów, które nie będą traktowane jako wady fizyczne.

Artykuł 6. Warunki płatności

6.1	W przypadku braku odmiennej regulacji w umowie stron wszystkie płatności, które
mają zostać dokonane na mocy niniejszych OW, zostaną dokonane w całości bez
żadnych rabatów lub potrąceń w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury przez
Koppert Polska, gotówką lub przelewem na konto bankowe Koppert Polska. Płatność
powinna być dokonywana w walucie wynikającej z faktury.
6.2	W przypadku likwidacji, niewypłacalności, upadłości, zawieszenia płatności, bankructwa,
przeniesienia działalności lub fuzji kupującego; przekazanie dostarczonych towarów w
zastaw bez uprzedniej zgody Koppert Polska, wypowiedzenie kredytu lub zamrożenie
przez bank kupującego, zobowiązania kupującego wobec Koppert Polska są płatne
natychmiastowo, a kupujący ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Koppert Polska o
niewypłacalności.
6.3	Jeśli zostanie uzgodnione, że naturalni wrogowie, zapylacze i / lub produkty mają
zostać wysłane za pobraniem przy odbiorze i po dostawie naturalnych wrogów,
zapylaczy i / lub produktów do miejsca przeznaczenia, kupujący odmawia
zapłaty kosztów naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów lub kosztów
frachtu, Koppert Polska staje się uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym poprzez zawiadomienie o jej anulowaniu.
6.4	W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z art 6 ust. 3, wszystkie koszty przewozu,
przechowywania lub inne koszty, a także utracony zysk będą pokryte przez
kupującego.
6.5	Gdy kupujący złamie warunki umowy, które doprowadzą do wymagalności
jakichkolwiek roszczeń, kupujący jest zobowiązany zapłacić na rzecz Koppert Polska
wymagalne umowne odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości maksymalnych
ustawowych odsetek za opóźnienie. Odsetki te są naliczane bez względu na to, czy
Koppert Polska wyraźnie domaga się zapłaty tych odsetek. Ponadto kupujący jest
zobowiązany do pełnego pokrycia kosztów strat poniesionych przez Koppert Polska w
wyniku złamania umowy w kursie waluty, w której dokonywana jest płatność.

Artykuł 7. Siła wyższa

7.1 	Jeżeli jedna ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodów
niezależnych od niej, niezwłocznie informuje ustnie o tym umawiającą się stronę
i potwierdza to na piśmie. Strona powołująca się z uzasadnieniem na siłę wyższą
jest uprawniona do zawieszenia wykonania umowy lub jej rozwiązania w całości
lub w części w ciągu 30 dni po wystąpieniu okoliczności siły wyższej, pisemnym
oświadczeniem do kontrahenta, bez żadnych zobowiązań do odszkodowania w
stosunku do drugiej strony.
7.2	Siła wyższa oznacza dowolną okoliczność niezależną od stron - nawet jeżeli
wspomniana okoliczność była już przewidywalna w momencie zawarcia umowy - w
wyniku czego zgodność i / lub terminowość wykonania umowy nie może być już,
w granicach rozsądku, oczekiwana od stron umowy, w tym w każdym przypadku:
wojny, niebezpieczeństwa wojny, powstania, pożaru, przerwania produkcji, strajku,
lock-out, burzy, problemu z transportem, śniegu, problemu w ruchu ulicznym, choroby
personelu, nie wykonania lub opóźnienia wykonania zobowiązań ze strony dostawców,
powodzi, gradu, deszczu, mgły, mrozu, czarnego lodu, nieurodzaju.

Artykuł 8. Reklamacje

8.1 	Kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić naturalnych wrogów, zapylacze i / lub
produkty po otrzymaniu w celu wykrycia widocznych wad. Gdy naturalni wrogowie, zapylacze i / lub produkty są zaakceptowane przez kupującego, są uważane za prawidłowo
dostarczone, chyba że zostaną wykazane wady, których nie można wykryć przy racjonalnej
kontroli. Kupujący musi zgłosić Koppert Polska wszelkie reklamacje wad obserwowanych
dotyczących naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów pisemnie, natychmiast po
obserwacji lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dostawy. W przypadku braku powiadomienia w terminie, prawo do powoływania się na wady rzeczy sprzedanej lub niepowodzenie
naturalnych wrogów i / lub zapylaczy w ramach umowy nie może przynieść skutków.

Koppert Polska Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 399, 60-425 Poznań, Polska, www.koppert.pl

8.2	Reklamacje powinny zawierać możliwie jak najbardziej szczegółowy opis wady.
Niewystarczająco sprecyzowane reklamacje nie zostaną przez nas zaakceptowane i nie
zmieniają obowiązku nabywcy do zapłaty pełnej zafakturowanej kwoty.
8.3	W przypadku reklamacji kupujący jest zobowiązany do umożliwienia Koppert Polska
sprawdzenia uprawy, na której naturalni wrogowie, zapylacze i / lub produkty są
używane, kupujący daje Koppert Polska dostęp do wszystkich istotnych danych, w tym
zapisów warunków klimatycznych i zapisów dotyczących stosowania chemicznych
i niechemicznych pestycydów, nawozów itp. Koppert Polska rozpatrzy reklamacje
najpóźniej w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia.
8.4	Jeśli w opinii Koppert Polska prawdopodobne jest, że zastosowanie dostarczonych
przez Koppert Polska towarów, w wyniku okoliczności związanych z kupującym, nie
doprowadzi do zamierzonego wyniku, Koppert Polska ma prawo do zaprzestania
wszelkich dalszych dostaw. W takim przypadku kupujący będzie zobowiązany, do
zapłaty proporcjonalnej części uzgodnionej ceny za dostarczone towary.
8.5	W przypadku reklamacji kupujący jest zobowiązany do przestrzegania ww. instrukcji
Koppert Polska w przeciwnym razie roszczenia z tytułu reklamacji wygasają.
8.6	W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Koppert Polska, koszt
reklamowanych wrogów naturalnych, zapylaczy i produktów poniesiony przez
klienta zostanie zrekompensowany w formie faktury korygującej. Koszty dostawy
reklamowanych wrogów naturalnych, zapylaczy i / lub produktów nie podlegają
zwrotowi w przypadku gdy wraz z reklamowanymi wrogami naturalnymi, zapylaczami
i / lub produktami dostarczeni byli inni, nie zawarci w pozytywnie rozpatrzonej
reklamacji wrogowie naturalni, zapylacze i / lub produkty.
8.7	Jeśli naturalni wrogowie, zapylacze i / lub produkty Koppert Polska wedle woli kupującego
mają być używane poza Polską, Koppert Polska ponosi wyłącznie odpowiedzialność za ich
zgodność z umową, określonymi wymaganiami technicznymi lub biologicznymi wymaganymi przez prawo w kraju, do którego mają zostać dostarczone, jeżeli po zawarciu umowy
kupujący przedstawił szczegółowy opis zarówno wymagań jak i wykorzystania w danym
kraju, a Koppert Polska zaakceptowała je na piśmie.

Artykuł 9. Ostrzeżenie

9.1	Kupujący musi mieć świadomość, że handel i stosowanie naturalnych wrogów,
zapylaczy i / lub produktów wymaga wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej.
W związku z tym Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji, porad
i wytycznych przygotowanych przez Koppert Polska w zakresie transportu,
rozmieszczenia i przechowywania naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów.
Koppert Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych instrukcji, porad tak
często, jak będzie to stosowne i konieczne.
9.2	Kupujący jest zobowiązany do przekazania wszystkich instrukcji i porad otrzymanych
od Koppert Polska dotyczących naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów
kolejnym nabywcom.

Artykuł 10. Odpowiedzialność i jej ograniczenia
10.1

 oppert Polska jest odpowiedzialna za szkody w wyniku defektów naturalnych
K
wrogów, zapylaczy i dostarczonych produktów lub wynikłych z nieprawidłowych porad
i usług, w zakresie spowodowanym wyłącznie przez zamiar lub rażące niedbalstwo ze
strony Koppert Polska.

10.2	Koppert Polska jest zobowiązana do zapłacenia jedynie odszkodowania za szkody,
które są bezpośrednim rezultatem wad naturalnych wrogów, zapylaczy i produktów,
które zostały dostarczone. Obowiązek zapłaty odszkodowania nie obejmuje szkód
spowodowanych utratą zbiorów, uszkodzeniem plonów i / lub uszkodzeniami
spowodowanymi pogorszeniem struktury gleby. Wysokość żądanych odszkodowań nie
może przekroczyć maksimum określonego w ustępie 3 tego artykułu.
10.3	Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu,
odpowiedzialność Koppert Polska w odniesieniu do naturalnych wrogów, zapylaczy
i / lub dostarczonych produktów, a także usług oraz udzielonych porad, będzie
ograniczona do dostarczania nowych naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów
bezpłatnie lub do zwrotu 100% kwoty faktury lub jej części której szkoda dotyczy,
w przypadku winy Koppert Polska, innej niż w wyniku opóźnienia terminu dostawy.
Wybór metody rozwiązania sporu należy do Koppert Polska.
10.4	Jeśli mimo stosowania się do porad Koppert Polska dotyczących metod wykorzystywania naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów, kupujący nie osiągnie efektów,
a po zarejestrowaniu reklamacji kupujący postąpił zgodnie z instrukcjami Koppert
Polska, Koppert Polska dostarczy według jego wyboru nowych naturalnych wrogów,
zapylaczy i / lub produkty lub dokona korekty kosztów dostarczonych naturalnych
wrogów, zapylaczy i / lub produktów, pod warunkiem, że nabywca wykaże, że zgodnie
z powszechną opinią ekspertów, zalecana przez Koppert Polska metoda stosowania
naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów jest błędna.
10.5

Koppert Polska nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego, jeśli:
• powstałe uszkodzenia spowodowane są niewłaściwym użyciem naturalnych wrogów,
zapylaczy i / lub produktów lub w wyniku wad, które powstały w wyniku działań
i metod kupującego, lub w wyniku zastosowania substancji lub metody (metod)
zwalczania szkodników szkodliwych dla naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub
produktów;
• powstałe uszkodzenia spowodowane są użyciem niepoprawnych lub niekompletnych
danych dostarczonych przez lub w imieniu kupującego;
• szkody powstają w wyniku nieprzewidzianych przez Koppert Polska okoliczności.
Nieprzewidziany oznacza wszelkie okoliczności, które nie zostały wyraźnie
wymienione przez kupującego w odniesieniu do odpowiedzialności Koppert Polska
kiedy umowa była zawierana;
• kupujący nie postępuje zgodnie z instrukcjami i poradami otrzymanymi od Koppert
Polska, dotyczącymi naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów, lub nie
informuje o nich żadnych kolejnych nabywców;
• kupujący używa dostarczonych naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów
poza uprawą lub do celów osobistych;
• szkody powstają w wyniku dostarczenia przez Koppert Polska produktów stron
trzecich na wniosek kupującego, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub
rażącego zaniedbania ze strony Koppert Polska.

10.6 	Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia finansowego Koppert Polska przed
wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z niewłaściwego użytkowania
lub używania niezgodne z wydanymi przez Koppert Polska zaleceniami, instrukcjami,
poradami, stosowania i przechowywania naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub
produktów, przez kupującego lub każdą osobę, za którą kupujący jest odpowiedzialny
lub której nabywca jest zobowiązany przekazać wymagania, instrukcje i porady.
10.7 	Koppert Polska nie ponosi odpowiedzialność, jeśli w uprawie zostaną zastosowani
wrogowie naturalni, zapylacze i / lub produkty również stron trzecich. Koppert Polska
nie może zagwarantować, że jej porady mogą być stosowane w taki sam sposób wobec
naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów dostarczanych przez strony trzecie.
10.8

J eżeli z powodu zaistnienia szczególnych okoliczności Koppert Polska stwierdzi, że jej
odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona i nie zostanie na to wyrażona zgoda przez
kupującego, jej odpowiedzialność w każdym przypadku będzie ograniczona do kwoty zapłaconej w konkretnej sprawie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Koppert Polska.

Artykuł 11. Rozwiązanie umowy

11.1	Bez uszczerbku dla postanowień poprzednich artykułów i prawa, Koppert Polska jest
uprawniona do zawieszenia wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
całości lub w części, bez żadnych zobowiązań ze strony Koppert Polska do wypłaty
odszkodowań, w następujących przypadkach:
a. 	kupujący zaprzestał płatności, ogłoszono upadłość, lub w inny sposób jest
niewypłacalny;
b.	kupujący umiera lub jest ubezwłasnowolniony;
c. 	kupujący nie wywiązuje się z nałożonego na niego obowiązku zgodnie z
postanowieniami ustawy, zawartą umową lub niniejszymi OW;
d. 	kupujący postanawia przerwać, zlikwidować lub przenieść swoją działalność lub
znaczącą jej część lub postanawia zmienić przedmiot swojej działalności.
11.2	W przypadkach, o których mowa w poprzednim paragrafie niniejszego artykułu,
będziemy uprawnieni do żądania od kupującego zapłaty za usługi i dostawy już
zrealizowane, w tym za szkody, koszty i odsetki, a także za utratę zysku z naszej strony.

Artykuł 12. Cesja

12.1	Żadna ze stron nie ma prawa do przelewu swoich praw lub obowiązków na trzecią
stronę. Koppert Polska jednakże zachowuje prawo do cesji praw i obowiązków z
umowy, na inną spółkę z grupy Koppert z siedzibą w Holandii. Ponadto Koppert Polska
może w każdym momencie przenieść przeterminowane (niezapłacone w terminie wskazanym w fakturze VAT) zobowiązania klienta na dowolnie wskazaną osobę trzecią.

Artykuł 13. Poufność

13.1	Obowiązkiem kupującego jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Koppert Polska na szkodę. Kupujący zobowiązuje się zatem do
zachowania poufności przekazywanych mu informacji na wszelkich nośnikach, bez
względu na sposób ich przekazania.
13.2	Sformułowanie „informacje poufne” oznacza wszelkie informacje związane w
jakikolwiek sposób z działalnością Koppert Polska, znane lub ujawnione na rzecz
kupującego w konsekwencji, w wyniku lub poprzez nawiązanie przez kupującego
umowy z Koppert Polska, które zawierają informacje o metodach handlowych, cenach,
wszelkich danych finansowych i księgowych, danych marketingowych, danych o
klientach, wykazy klientów, a także i inne informacje Koppert Polska nabyte przez
kupującego. Informacje poufne nie zawierają takich elementów, które są publikowane
lub w inny sposób stanowią wiedzę publiczną, lub które kupujący jest zobowiązany
przekazać kolejnym nabywcom.
13.3	Koppert Polska w szczególności zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich
środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających
lub związanych z informacjami poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem. W
przypadku rezygnacji z wykonania zamówienia, klient niezwłocznie zwróci Koppert
Polska wszelkie dokumenty lub inną własność materialną zawierającą, związaną
lub odnoszącą się do informacji poufnych, niezależnie od tego czy zostały one
przygotowane przez Koppert Polska czy przez inne osoby, lub owe informacje trwale
skasuje ze swoich dysków twardych, dysków przenośnych, kart pamięci, nośników CD
oraz innych.

Artykuł 14. Zakaz powielania

14.1	Kupującemu nie wolno powielać naturalnych wrogów, zapylaczy i / lub produktów
zakupionych od Koppert Polska w celu dostarczenia ich osobom trzecim.
14.2	Za każde naruszenie postanowień powyższego paragrafu kupujący jest zobowiązany
do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 EUR za każde naruszenie i za każdy dzień
w którym naruszenie trwa, nie wyłączając prawa dochodzenia przez Koppert Polska
odszkodowań z innych tytułów przewyższających wskazaną kwotę.

Artykuł 15. Obowiązujące prawo, właściwość sądu
15.1

Do umów zawieranych z Koppert Polska ma zastosowanie wyłącznie prawo polskie.

15.2	Sądem właściwym do sporów wynikłych na gruncie umów zawieranych z Koppert
Polska jest Sąd właściwy miejscowo dla miasta Poznań.

Artykuł 16. Postanowienia końcowe

16.1	Koppert Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uzupełnienia
przepisów niniejszych OW bez uprzedniego zawiadomienia kupujących, z
zastrzeżeniem, że obowiązują OW z dnia w którym zamówienie zostało złożone, a
kupujący się z OW zapoznał.
16.2	Jeżeli jeden lub więcej obecnych warunków stało się lub stanie się nieważne lub
anulowane ze względu na ustawowe przepisy i / lub orzeczenia sądowe, nie wpłynie to
na zastosowanie pozostałych przepisów niniejszych OW.
16.3	Jeżeli jakiekolwiek postanowienie wynikające z umowy lub niniejszych OW jest
unieważnione lub zostanie unieważnione, zastąpimy je nowym postanowieniem,
którego cel będzie zbliżony do celu unieważnionego postanowienia w jak największym
stopniu.
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