Regulamin sprzedaży przez EWPA Maszyny Budowlane sp. z o.o.
na rzecz przedsiębiorców maszyn, urządzeń oraz akcesoriów

Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży przez EWPA rzeczy ruchomych, w tym w szczególności
maszyn i urządzeń budowlanych oraz akcesoriów do nich na rzecz przedsiębiorców.
2. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zawartych przez EWPA z Klientami korporacyjnymi umów
sprzedaży.

§2
Ilekroć w Regulaminie niniejszym jest mowa o:
1) EWPA – należy przez to rozumieć EWPA Maszyny Budowlane spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, przy ul. Poznańskiej 152, zarejestrowaną w rejestrze
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000150131;
2) Kliencie lub Kliencie korporacyjnym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę będącego osobą
fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zawierającego z
EWPA umowę sprzedaży rzeczy ruchomej przeznaczonej na cele związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą;
3) Kliencie prywatnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawiera z EWPA umowę
sprzedaży rzeczy ruchomej na cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub
zawodową;
4) Autoryzowanym punkcie serwisowym – należy rozumieć serwis prowadzony przez EWPA.
Przejście własności
§3
W przypadku, gdy cena lub część ceny ma zostać przez Klienta zapłacona po zawarciu umowy
sprzedaży, rzecz sprzedana pozostaje własnością EWPA do chwili uregulowania całości ceny.
Prawo odstąpienia
§4
1. W przypadku, gdyby Klient nie uiścił w terminie całej ceny za nabytą rzecz w terminie oznaczonym
na doręczonej mu fakturze, EWPA wezwie Klienta do zapłaty, wyznaczając w tym celu dodatkowy,
nie krótszy niż 7-dniowy termin. W przypadku, gdyby Klient w tak wyznaczonym terminie nie uiścił
całej ceny EWPA uprawniona będzie do odstąpienia od umowy sprzedaży.
2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, powinno być w każdym wypadku
wykonane nie później niż w terminie 24 miesięcy od zawarcia umowy sprzedaży.
3. W przypadku odstąpienia przez EWPA od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany będzie do zapłaty
na rzecz EWPA kary umownej z tytułu odstąpienia w wysokości 20 % ceny brutto zakupionej rzeczy.
4. Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
zakresie w jakim szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Zaliczka
§5
1. W przypadku naliczenia kary umownej w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszego
regulaminu, EWPA uprawniona będzie do zaliczenia na poczet należnej kary umownej zaliczki
wpłaconej przez Klienta, bez konieczności składania dalszych oświadczeń o potrąceniu.
2. W przypadku zapłaty przez Klienta reszty w terminie ceny EWPA zaliczy wpłaconą zaliczkę na poczet
ceny.

1.
a)

b)
c)

2.
3.

Eksploatacja
§6
Klient, który nabył od EWPA rzecz ruchomą, w tym w szczególności maszynę lub urządzenie
budowlane, zobowiązany jest:
eksploatować ją w sposób zgodny z zaleceniami producenta, w tym instrukcją obsługi. W
przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi Klient powinien skontaktować się telefonicznie lub
mailowo z pracownikami EWPA, którzy – stosownie do posiadanego czasu i możliwości –
podejmą starania, aby doradzić Klientowi co do sposobu obsługi;
zapewnić, aby wszystkie osoby eksploatujące lub obsługujące nabytą rzecz posiadały
odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe,
stosować części zamienne, eksploatacyjne, oleje, paliwa, smary itp. zgodne z zaleceniami EWPA,
pochodzące ze sprawdzonego źródła i dopuszczone do stosowania do maszyn lub urządzeń
danego typu,
Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w ustępie poprzednim może spowodować awarię
nabytej rzeczy, za którą EWPA nie będzie ponosić odpowiedzialności.
Postanowienia paragrafu niniejszego nie uchybiają dalej idącym obowiązków wynikającym z
treści karty gwarancyjnej lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przeglądy i serwis
§7
1. W okresie trwania gwarancji, o ile gwarancja została udzielona, Klient zobowiązany jest dokonywać
przeglądów zakupionej rzeczy w terminach określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej DTR
dostarczonej przez EWPA razem z maszyną.
2. W przypadku, gdy podczas przeglądu Autoryzowany punkt serwisowy wyda zalecenia co do
potrzebnych napraw lub konserwacji, Klient ma obowiązek zastosować się do takich zaleceń.
3. Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w ustępie poprzednim może spowodować awarię nabytej
rzeczy, za którą EWPA nie będzie ponosić odpowiedzialności.
Obowiązek zbadania rzeczy
§8
1. Dokonując zakupu rzeczy ruchomej w EWPA Klient zobowiązany jest zbadać stan rzeczy dokładając
w tym zakresie najwyższej staranności.
2. Celem umożliwienia Klientowi zbadania rzeczy, EWPA udostępni na życzenie klienta poligon celem z
sprawdzenia właściwości rzeczy.
Wyłączenie rękojmi i gwarancja
§9
1. Wyłączona jest odpowiedzialność EWPA z tytułu rękojmi.

2. EWPA może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, jeśli Klientowi wydano kartę
gwarancyjną, w której EWPA wskazana została jako gwarant. W takim wypadku odpowiedzialność
EWPA ograniczona jest do zakresu wskazanego w tej karcie.
Odpowiedzialność
§ 10
Wyłączona jest odpowiedzialność EWPA za szkody majątkowe, poniesione przez Klienta wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania przez EWPA obowiązków wynikających z umowy
sprzedaży lub z udzielonej gwarancji jakości, o ile taka została udzielona, z wyjątkiem
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez EWPA umyślnie.
Właściwość sądu
§ 11
Wszystkie spory z tytułu wykonania, niewykonania, jak tez nienależytego wykonania umów sprzedaży
zawieranych przez EWPA z Klientami korporacyjnymi rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w
Poznaniu.

