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I .  WARUNKI OGÓLNE 

1.  Niniejsze Warunki Dostaw i Płatności dotyczą  wszystkich  

umów dostaw realizowanych przez Jokey Poland Sp. z o.o.  

i stanowią prawnie wiążące postanowienia umowne.  

 

2.  Wszelkie odstępstwa od naszych Warunków  Dostaw  

i Płatności, uwzględniając Ogólne Warunki Handlowe 

Kupującego, stanowią postanowienie umowne,  jedynie  

w zakresie, w jakim zostaną potwierdzone przez naszą 

firmę na piśmie.  

 

3.  Minimalna wartość zamówienia wynosi 3.500,00 EUR lub 

15.000 PLN.  

 

II.  WYCENY 

1. Żadna część naszych wycen nie stanowi oferty handlowej 

w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.  

 

2.  Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że chce 

zakupić zamówiony towar. Jesteśmy upoważnieni do 

przyjęcia zawartej w zamówieniu oferty w ciągu dwóch 

tygodni od otrzymania przez nas takiego zamówienia. 

Zamówienia złożone przez klienta są wiążące dla  

naszej spółki jedynie w przypadku, gdy potwierdzimy 

takie zlecenia na piśmie lub wyślemy oraz 

zafakturujemy przedmiotowy towar.  

 

3.  W przypadku realizacji produkcji towarów zgodnych ze 

specyfikacjami określonymi przez Kupującego, Kupujący 

zapewnia Jokey Poland Sp. z o.o., że nie narusza znaków 

towarowych, ani też praw do wzoru lub jakichkolwiek innych 

praw osób trzecich do własności intelektualnej, takich jak 

praw patentowych i praw do wzoru użytkowego, a także 

dodatkowych zabezpieczeń wynikających z prawa ochrony 

konkurencji. Kupujący  powinien samodzielnie zebrać 

informację, że takie prawa osób trzecich nie stoją na 

przeszkodzie w złożeniu zamówienia, niezależnie od tego, 

w jakim kraju prawa te są zarejestrowane lub objęte 

ochroną.  W przypadku naruszenia praw strony trzeciej, 

Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Jokey Poland 

Sp. z o.o.   przed wszelką odpowiedzialnością. Wszelkie 

roszczenia o odszkodowanie, które strony trzecie złożą 

przeciwko naszej spółce w związku z naruszeniem tych 

praw, ponoszone będą w całości przez Kupującego 

Obejmuje to również zwrot z tytułu kosztów sądowych i 

kosztów prawnych.  

 

III .  CENY  

1.  Nasze ceny są podane bez podatku od wartości dodanej 

(VAT), który, zgodnie z obowiązującą stawką,  będzie 

doliczany  jako osobna pozycja na fakturze.  

 

2.  Nasze ceny, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, 

niezmiennie obowiązują na zasadzie loco fabryka.  

 

3.  Podwyżki cen w przypadku opłat transportowych, cła  oraz 

podatków akcyzowych, które nastąpiły po potwierdzeniu 

zamówienia, ponosi Kupujący. W przypadku zmiany  

kursu walut w okresie pomiędzy zawarciem umowy  

a dostawą lub częściową dostawą, mamy prawo do 

odstąpienia od umowy. Ponadto, mamy prawo do 

obciążenia Kupującego z tytułu strat walutowych,  

w przypadku, gdy płatności nie zostaną zaksięgowane na 

naszym koncie do czasu uzgodnionego terminu płatności.  

 

4. Nasze ceny nie obejmują dodatkowych kosztów ewentualnej 

utylizacji.  

IV.  DOSTAWY  

1.  Ilości w dostawie mogą odbiegać od zamówionej 

ilości maksymalnie o +/- 10%.  

 

2.   Jokey Poland Sp. z o.o. ma prawo do zaprzestania dostaw 

lub odmowy realizacji dalszych zamówień, jeżeli nastąpi 

znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Kupującego. 

Takie domniemanie nastąpi, gdy ubezpieczyciel kredytowy 

Jokey obniży zdolność kredytową Kupującego lub  

w sytuacji uzasadnionych wątpliwości dotyczących 

zdolności płatniczej i wypłacalności Kupującego.  

 

3.  Wszelkie wzory, które klient dostarczy do naszej firmy, 

stanowią jedynie wzory wymiarów. Pod względem jakości  

i kolorystyki, wzory te będą stanowiły punkt odniesienia,   

jedynie w przypadku, gdy zostało to wcześniej wyraźnie 

uzgodnione na piśmie.   

 

4.  Z zasady tylko opis produktu zawarty w naszych 

dokumentach umownych jest uznawany za rodzaj towaru. 

Jednocześnie, uwagi opinii publicznej, pochwały, czy też  

promocja ze strony osób trzecich nie stanowią umownego 

rodzaju towarów. Odchylenia standardowe w odniesieniu 

do wymiarów, wag,  parametrów technicznych oraz formy  
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i koloru nie stanowią podstawy do reklamacji. Informacje, 

które nasza firma przekazuje w odniesieniu do składu lub 

proporcji mieszanek naszych produktów, należy rozumieć 

jedynie jako przybliżone wartości średnie i nie stanowią one 

również podstawy do reklamacji. 

 

5.  Informacje dotyczące przetwarzania i możliwości 

zastosowania naszych produktów, porady techniczne  

i wszelkie inne szczegóły zostaną dostarczone zgodnie  

z naszą najlepszą wiedzą, aczkolwiek bez zobowiązań.  

Ze względu na to, że nie jesteśmy producentami surowca, 

nie możemy zagwarantować chemicznych, fizycznych i 

innych właściwości naszych produktów. Obowiązkiem 

Kupującego jest zbadanie i kontrola naszych produktów  

w odniesieniu do ich przeznaczenia. 

 

6.   Siła wyższa lub wszelkie inne okoliczności powstałe po 

zawarciu umowy, za które nie ponosimy odpowiedzialności, 

w szczególności takie jak szczególne decyzje urzędowe, 

strajki, przestoje, opóźnienia lub przerwy w transporcie, 

niedobór surowców lub energii, akty terrorystyczne i akty 

wojny, awarie sprzętu i narzędzi produkcyjnych, które były 

regularnie konserwowane, uprawniają - .  Jokey Poland Sp. 

z o.o. do przesunięć terminów dostaw, a w przypadku 

zaistnienia okoliczności niebędących krótkoterminowymi, 

odstąpić od umowy sprzedaży lub jej niewykonanej części 

bez prawa do jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie ze 

strony Kupującego. Obowiązuje to również w przypadku, 

gdy wyżej wymienione okoliczności wystąpią  

u podwykonawcy. 

V.  TERMINY DOSTAW 

1.  Czas dostawy rozpoczyna się po otrzymaniu wszystkich 

dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz 

uzgodnionych zaliczek i surowców. 

2.  Jeśli  Jokey Poland Sp. z o.o. nie będzie mogła dotrzymać 

uzgodnionego terminu dostawy, z przyczyn od nas 

niezależnych (niemożność wykonania), poinformujemy 

Kupującego niezwłocznie i jednocześnie ustalimy nowy 

termin dostawy. Jeżeli w nowym terminie realizacja 

zamówienia będzie nadal niemożliwa, jesteśmy uprawnieni 

do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy,  

a dokonane przedpłaty  zostaną  natychmiast zwrócone. 

3.  Opóźnienia w dostawach do .Jokey Poland Sp. z o.o.  

w szczególności ze strony naszych dostawców, są 

traktowane jako przypadki niemożności  wykonania. W takim 

przypadku Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy  

i rezygnacji z dostawy. 

4.  Jeśli  Jokey Poland Sp. z o.o.  nie dotrzyma uzgodnionego 

terminu dostawy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od 

umowy po bezskutecznym upływie okresu prolongaty, który 

ustalił na piśmie. Jesteśmy uprawnieni do dostaw 

częściowych, jeżeli: 

-  częściowa dostawa jest odpowiednia dla Kupującego  

w kontekście wykorzystania przewidzianego  

w umowie;  

-  zapewniona jest dostawa pozostałych zamówionych 

towarów;  

i  

-  w rezultacie Kupujący nie ponosi żadnych 

dodatkowych kosztów ani dodatkowych istotnych 

wydatków.  

  

W odniesieniu do fakturowania i płatności (patrz podsekcja 

VIII niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych) wszelkie 

dostawy częściowe będą uznawane za odrębną transakcję 

biznesową . Dla celów niniejszej podsekcji (V.4), 

niekompletne dostawy zgodnie z podsekcją IV.1 nie są 

dostawami częściowymi,  

5.  W przypadku zamówień telefonicznych niezawierających 

porozumienia w odniesieniu do terminów dostaw, wielkości 

partii produkcyjnych i akceptacji terminów realizacji, 

możemy zażądać wiążącego zobowiązania w tym zakresie, 

nie później niż siedem dni po rozmowie celem potwierdzenia 

zamówienia .W przypadku, gdy Kupujący nie spełni takiego 

żądania w ciągu trzech tygodni, mamy prawo do odstąpienia 

od umowy lub do żądania odszkodowania. 

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

1.  Kupujący lub osoby występujące w jego imieniu 

zobowiązuje się do sprawdzenia towaru niezwłocznie po 

jego otrzymaniu lub gdy tylko uzyskają prawo do 

dysponowania towarem.  

2.  Kupujący zobowiązuje się upewnić, że dostarczone towary 

są prawidłowe, poprzez sprawdzenie odpowiedniej liczby 

próbek. 

3.  Kupujący powiadomi   Jokey Poland Sp. z o.o. o wszelkich 

wadach w formie pisemnej, w ciągu czternastu dni. Wady 
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części dostawy nie może być przesłanką do odrzucenia całej 

dostawy. 

4.  Jokey Poland Sp. z o.o. powinna zostać poinformowana na 

piśmie o wszelkich wadach, które nie były możliwe do 

zidentyfikowania podczas natychmiastowego przeglądu 

towarów, w ciągu czternastu dni od ich wykrycia, jednak nie 

później niż w okresie gwarancyjnym, który wynosi jeden rok 

od dostawy towaru.  

Na kupującym spoczywa obowiązek wykazania wszelkich 

dowodów stanowiących podstawę do roszczeń,  

w szczególności rzeczywistą wadę, datę wykrycia wady  

i terminowość powiadomienia o wadzie. 

5.  O ile, w zakresie wad, Kupujący nie dotrzyma terminu 

powiadomienia o wadach, określonego w podsekcji VI., Nr 3 

i nr 4, wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące takich 

wad wygasają.6.  W przypadku stwierdzenia zasadności 

reklamacji wypełnimy nasze zobowiązania gwarancyjne 

poprzez naprawę lub dostawę zastępczą. W przypadku 

ponownej dostawy, na nasz wniosek, Kupujący musi zwrócić 

wadliwy towar. W takiej sytuacji należy oznakować wadliwy 

towar w taki sposób, aby umożliwić identyfikację produktu,  

a także podać szczegóły dotyczące charakteru wady oraz 

daty kiedy przedmiot został po raz pierwszy użyty. Podpunkt 

VI.10 ma zastosowanie w związku z kosztami wykonania 

dostawy zastępczej.  

W przypadku, gdy taki krok zakończy się niepowodzeniem, 

Kupujący może (w ramach własnego uznania) z zasady 

zażądać udzielenia rabatu lub odstąpić od umowy.  

W przypadku nieznacznych wad, kupujący  nie jest 

uprawniony do odstąpienia od umowy.  Odstąpienie od 

umowy obejmuje wyłącznie oryginalne zapakowane 

produkty, które nie zostały jeszcze wykorzystane. 

7.  Roszczenia Kupującego o odszkodowanie lub zwrot 

straconych wydatków powstają tylko w zakresie 

dopuszczonym w podsekcji VII. niniejszych Ogólnych 

Warunków Handlowych i są w innych przypadkach 

wyłączone. 

8.  Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do 

wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część  

9.  Również w przypadku zastrzeżeń, Kupujący jest 

zobowiązany do przyjęcia i przechowania towaru. Kupujący 

będzie zobowiązany do przechowywania takiego towaru  

w sposób zwyczajowy do czasu,  gdy  Jokey Poland Sp.  

z o.o.  będzie w stanie przeprowadzić odpowiednie 

dochodzenie w sprawie reklamacji. Towary, w odniesieniu 

do których złożono reklamację, mogą być zwrócone 

wyłącznie za naszą uprzednią zgodą. 

10. Jeśli wada rzeczywiście występuje, poniesiemy koszty 

niezbędne do weryfikacji i późniejszych działań,  

w szczególności koszty transportu oraz obsługi. Jeśli jednak 

żądanie Kupującego dotyczące usunięcia wady okaże się 

nieuzasadnione, zastrzegamy sobie prawo dochodzenia od 

Kupującego zwrotu poniesionych przez nas kosztów. 

VII.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.  Przyjmujemy odpowiedzialność za rzeczywiste szkody - bez 

względu na przyczynę odpowiedzialności - w wyniku 

rażącego lub celowego zaniedbania. W przypadku lekkich 

zaniedbań ponosimy odpowiedzialność wyłącznie 

a)  za szkody powstałe w wyniku zagrożenia życia, ciała 

lub   zdrowia 

b)  za szkody powstałe w wyniku naruszenia istotnego 

obowiązku umownego (obowiązku, którego 

wykonanie jest podstawą prawidłowego wykonania 

umowy i na którego przestrzeganiu partner umowny 

opierał się regularnie i na którym może się opierać).  

W tym przypadku nasza odpowiedzialność ogranicza 

się jednak do odszkodowania za szkodę będącą 

normalnym skutkiem. 

2.  Zobowiązania wynikające z ustępu 1 nie mają zastosowania, 

o ile podstępnie zatailiśmy wadę    To samo dotyczy 

roszczeń Kupującego zgodnie z ustawą o odpowiedzialność 

producenta za produkt. 

 

3.  Kupujący może odstąpić od umowy z powodu 

niedopełnienia zobowiązań, które nie wynikają z wad towaru 

tylko wtedy, gdy odpowiadamy za niedopełnienie 

zobowiązań.  
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VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Za datę wpłaty  uznaje się datę zaksięgowania płatności na 

jednych z naszych kont. 

2. Kupujący  zobowiązuje się dokonać wpłaty za towary  

w uzgodnionym i wskazanym na fakturze terminie.  

3.  Na żądanie Dostawcy Kupujący jest zobowiązany do zapłaty 

odsetek ustawowych od nieterminowo uregulowanego 

zobowiązania. 

4.   Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli. 

Przyjmujemy tylko weksle z możliwością dyskontowania. 

Czeki i weksle są uznawane dopiero po spieniężeniu i cesji 

wierzytelności po dokonaniu płatności. Roszczenie i jego 

termin wymagalności pozostają nienaruszone do tego 

czasu. Nie przyjmujemy gwarancji szybkiej wymiany na 

gotówkę i zapewnień . Koszty związane z dyskontem, 

protestem i pobraniem ponosi kupujący 

5.  W przypadku, gdy uzgodniony termin płatności zostanie 

przekroczony, oraz po jednorazowym upomnieniu, 

zastrzegamy sobie prawo do:  

a)  Wstrzymania realizacji dostaw. 

b)  Dochodzenia rekompensaty finansowej  za wszelkie 

szkody, które ponosimy z tego tytułu. 

c) Wszystkie pozostałe należności, w tym 

nieprzeterminowane, stają się wymagalne 

natychmiast. Ponadto, w tym przypadku jesteśmy 

uprawnieni do żądania zaliczek za wciąż otwarte 

zamówienia, a po nieskutecznym wygaśnięciu 

rozsądnego dodatkowego terminu, odstąpienia od 

umowy. 

d)  W przypadku przekroczenia terminów płatności, 

zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek 

ustawowych. 

IX.  WYSYŁKA 

1.  Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi lub 

przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści  

i ciężary oraz wszelkie ryzyka związane z towarem,  

w szczególności ryzyko uszkodzenia i utraty towarów.  

W przypadku, gdy Kupujący sam odbiera towar, korzyści  

i ciężary oraz ryzyko uszkodzenia i utraty towarów 

przechodzą na Kupującego z chwilą postawienia towaru do 

dyspozycji. 

2.  O ile Kupujący zażąda zawarcia ubezpieczenia 

transportowego lub innej polisy ubezpieczeniowej, umowy 

takie zawierane są przez Kupującego i na jego koszt. 

3.  Jeżeli z  winy Kupującego nastąpi zwłoka w odbiorze 

dostawy, będziemy upoważnieni do przechowywania 

towarów na jego koszt. Jeśli przechowujemy towar 

osobiście, mamy prawo do naliczania kosztów 

magazynowania wynoszących 1%  wartości faktury za 

składowany towar za rozpoczęty tydzień kalendarzowy, 

maksymalnie do 5% wartości faktury. Zastrzegamy sobie 

prawo do zwiększenia kosztów magazynowania  

w przypadku przechowywania towaru poza  Jokey Poland 

Sp. z o.o.  po uprzednim przedstawieniu dowodów 

potwierdzających poniesienie kosztów. 

X.  OPAKOWANIE 

1.  Ceny zakupu uwzględniają nasze standardowe opakowania. 

Jeśli klient zażąda opakowania specjalnego lub opakowania 

ekologicznego, zostanie to uzgodnione osobno i będziemy 

mieli prawo do zafakturowania takiego opakowania 

oddzielnie. 

2.  W przypadku, gdy będziemy zmuszeni do odebrania 

opakowania lub odbierzemy je dobrowolnie, mamy prawo do 

zafakturowania poniesionych wydatków. 

 

XI.  ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA 

 Kupujący zobowiązuje się do powiadomienia na piśmie  

o wszelkich zmianach w zakresie własności, formy prawnej 

działalności  lub wszelkich innych okolicznościach mających 

wpływ na jego zdolność finansową, a w szczególności  

o istniejących lub planowanych zamiarach przekazania 

wszystkich praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.  

W zakresie, w jakim takie trwałe zmiany następują po 

zawarciu umowy i naruszają nasze wzajemne roszczenia 

kontraktowe, jesteśmy uprawnieni (według naszego 

uznania) do wykonania jednego lub wszystkich poniższych 

działań: 

a)  Zażądać natychmiastowej zapłaty lub 

zabezpieczenia za należne lub odroczone roszczenia, 
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wynikające ze wszystkich prawnie wiążących 

transakcji handlowych. Dotyczy to również 

rachunków, których termin płatności jeszcze nie minął. 

b)  Odmówić realizacji umowy, odstąpić od umowy lub 

dochodzić odszkodowania za niewykonanie 

świadczenia  

XII.  ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI 

1.  Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru 

do czasu uregulowania przez kupującego  wszystkich 

należności, do których jesteśmy lub będziemy uprawnieni,  

z tytułu umowy dostawy, w tym należności wynikające  

z faktur, not i czeków. 

2. Kupujący zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować 

Jokey Poland Sp. z o.o. na piśmie, o wszelkich zajęciach  

i roszczeniach osób trzecich. Koszty z tego wynikające będą 

zawsze ponoszone przez Kupującego, o ile nie są one 

ponoszone przez stronę trzecią. 

3.  Wszelkie przetwarzanie lub przekształcanie zakupionego 

przedmiotu przez klienta jest zawsze wykonywane w 

naszym imieniu. Jeśli zakupiony przedmiot jest 

przetwarzany lub łączony z innymi rzeczami, które nie 

należą do nas, nabywamy współwłasność nowego 

przedmiotu w stosunku wartości zakupionej od nas rzeczy 

do pozostałych przetwarzanych przedmiotów w momencie 

przetwarzania. 

4.  W przypadku, gdy przedmiot sprzedaży zostanie połączony 

z innymi przedmiotami, które nie są produktami naszej 

spółki, nabędziemy współwłasność do nowego przedmiotu 

w stosunku wynoszącym wartość przedmiotu sprzedaży do 

innego połączonego przedmiotu w dniu połączenia.  

W przypadku, gdy przedmiot Kupującego zostanie uznany 

za główny przedmiot, klient przydzieli naszej spółce 

współwłasność, na zasadzie proporcjonalnej . 

5.  Na prośbę kupującego  zobowiązujemy się do zwolnienia 

przysługujących nam zabezpieczeń, w zakresie, w jakim 

wartość naszych zabezpieczeń przekracza należności, które 

mają być zabezpieczone o więcej niż 20%. 

6.   Jokey Poland Sp. z o.o.   nie jest zobowiązany  do 

przekazania Kupującemu  projektów i  rysunków dla niego 

wykonanych.  

7.  Jako dystrybutor, Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży 

towarów w ramach swojej działalności. W takim wypadku, 

Kupujący dokonuje cesji wierzytelności w wysokości 

wartości faktury, którą w wyniku odsprzedaży naliczy 

nabywcy, będącym stroną trzecią. Dopuszczamy taką cesję 

wierzytelności. Kupujący ma prawo do ściągania 

wierzytelności po dokonaniu cesji.  Niemniej jednak 

zastrzegamy sobie prawo do ściągania należności, gdy tylko 

Kupujący nie wywiąże się należycie z zobowiązań 

płatniczych i nie dotrzymania uzgodnionego terminu 

płatności. Na naszą prośbę, Kupujący zobowiązuje się do 

przekazania naszej spółce wszelkich informacji  

i dokumentów, niezbędnych do dochodzenia naszych praw 

względem klientów Kupującego. 

XIII. WYŁĄCZENIE POTRĄCEŃ 

1. Kupujący może przy płatności za faktury dokonać jej 

zmniejszenia o wartość wystawionej przez Jokey Poland Sp. 

z o.o. faktury korygującej. 

2. Gdy Jokey Poland Sp. z o.o. i Kupujący są jednocześnie 

względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda ze stron 

może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej 

strony po uprzednim uzgodnieniu  takiego potrącenia. 

XIV.  MIEJSCE WYKONANIA I JURYSDYKCJA 

1. Uzgadnia się, iż miejscem wykonania i jurysdykcji zostaje 

ustalona siedziba  Sprzedającego (Jokey Poland sp. z o.o. )  

XV. PRAWO PODATKOWE 

1. W przypadku ubiegania się o zastosowanie stawki VAT 0%  

w obrocie w obrębie Unii Europejskiej Kupujący ponosi pełną 

odpowiedzialność w przypadku przekazania nam informacji 

nieprawdziwych lub zatajenia faktów, które mogą mieć wpływ 

na zastosowanie stawki podatku VAT innej niż 0%. Mamy 

prawo do obciążenia klienta wszelkimi kosztami, które 

poniesiemy w wyniku ustalenia lub weryfikacji numeru 

identyfikacyjnego klienta i faktycznego przebiegu 

zrealizowanej transakcji sprzedaży. 

XVI. WYBÓR PRAWA 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w OWH mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności Kodeksu cywilnego i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy polskiego prawa.  
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Ogólne warunki handlowe 

XVII. ODNIESIENIE DO WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH 

Nasze Wytyczne Techniczne, z którymi klient musi się 

szczegółowo zapoznać, mają dodatkowo zastosowanie do 

wszystkich naszych umów dostaw.  

Aktualne Wytyczne można pobrać na stronie 

https://www.jokey.com/en/downloads/ 

XVIII. KLAUZULA OCHRONNA 

Jeżeli poszczególne punkty umowy sprzedaży  lub 

powyższe Warunki Sprzedaży i Dostaw nie będą prawnie 

wiążące, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie 

pozostałych warunków . 

Każde całkowicie lub częściowo nieważne postanowienie 

zostanie zastąpione postanowieniami umownymi, którego 

wynik gospodarczy i prawny najbardziej zbliżony jest do 

postanowienia unieważnionego. 

  


