Ogólne Warunki Sprzedaży Publikacji VdS
Postanowienia 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Publikacji VdS („OWS”) regulują zasady sprzedaży
ogólne
wyspecjalizowanych wydawnictw technicznych („Publikacje”) przez spółkę VdS
Schadenverhütung Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Rzeczypospolitej 14, Warszawa
02-972, REGON: 384107364, NIP: 9512488831, kapitał zakładowy 1.505.000,00 zł, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000798942 („VdS”).
2. Nabywcą Publikacji („Nabywca”) może być wyłącznie:
a) osoba prawna,
b) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną lub
c) osoba fizyczna, o ile dokonuje zakupu bezpośrednio w związku z prowadzoną przez
siebie działalnością gospodarczą, a zakup Publikacji ma dla niej charakter zawodowy.
3. Osoba fizyczna inna niż określona w ust. 2 c) powyżej nie może dokonywać zakupu
Publikacji.
4. Przedmiotem sprzedaży są Publikacje wyłącznie w formie papierowej. VdS nie prowadzi
sprzedaży Publikacji w postaci pdf bądź e-booków.
Sposób 1. Sprzedaż Publikacji odbywa się, co do zasady, drogą wysyłkową; strony mogą uzgodnić
składania
odbiór osobisty w siedzibie VdS.
zamówień 2. Dostępne Publikacje i ich aktualne ceny netto (bez podatku VAT) podane są na stronie
internetowej www.vds.de/wytyczne oraz w materiałach informacyjno–reklamowych VdS
rozpowszechnianych w formie papierowej.
3. Zakup Publikacji wymaga prawidłowego wypełnienia i podpisania przez Nabywcę formularza
zamówienia („Formularz Zamówienia”) oraz przesłania go e-mailem na adres VdS:
wytyczne@vds.de. W sprawach związanych z zakupem Publikacji Nabywca może również
kontaktować się z VdS telefonicznie; aktualne numery telefonów dostępne są na stronie
internetowej www.vds.de/pl.
4. Przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zamówienia jest równoznaczne ze
złożeniem VdS przez Nabywcę będącego osobą fizyczną oświadczenia, że dokonuje zakupu
bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a zakup
Publikacji ma dla niego charakter zawodowy. Przesłanie wypełnionego i podpisanego
Formularza Zamówienia oznacza również akceptację niniejszych OWS i zgodę na ich
stosowanie.
5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Zamówienia, VdS
przesyła Nabywcy drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia,
potwierdzenie jego otrzymania oraz elektroniczną fakturę VAT.
6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia VdS niezwłocznie zawiadamia Nabywcę.
Cena i sposób 1. Ceny Publikacji wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami netto. Ceny netto VdS
zapłaty
powiększa o podatek VAT wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów. Ceny
Publikacji zawierają koszt dostawy do siedziby Nabywcy na terytorium Polski.
2. Cena płatna jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy VdS podany w elektronicznej
fakturze VAT, o której mowa w punkcie II ust. 5.
3. Termin zapłaty wynosi 2 dni od dnia otrzymania elektronicznej faktury VAT, o której mowa
w punkcie II ust. 5.
Dostawa 1. Zamówione Publikacje dostarczane są Nabywcy, wg uznania VdS, za pośrednictwem poczty
lub kurierem. Dostawy Publikacji realizowane są na terenie Polski, a Nabywca w Formularzu
Zamówienia może wskazać adres dostawy wyłącznie na terenie Polski.
2. Zamówione Publikacje wysyłane są do Nabywcy nie później niż w ciągu 5 dni roboczych
od dnia zaksięgowania wpłaty. Faktyczny termin realizacji zamówienia uzależniony jest
od czasu dostarczenia przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.

Reklamacje 1.
2.
3.

VdS jest zobowiązany do dostarczenia Publikacji wolnych od wad.
W przypadku stwierdzenia wad Nabywcy przysługują uprawnienia wynikające z przepisów
ustawowych.
O stwierdzonych wadach Publikacji Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
VdS. Reklamację składa się e-mailem na adres: wytyczne@vds.de; w reklamacji należy
podać numer zakupionych Publikacji, datę ich otrzymania lub numer faktury oraz wskazać
stwierdzone wady. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
Informacja o sposobie załatwienia reklamacji przesyłana jest e-mailem na adres Nabywcy
podany w Formularzu Zamówienia.

Prawa 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Publikacji, a w szczególności autorskie prawa
własności
majątkowe, przysługują wyłącznie VdS, jej wspólnikowi – VdS Schadenverhütung GmbH
intelektualnej
z siedzibą w Kolonii, RFN („VdS GmbH”) oraz innym spółkom, w stosunku do których VdS
GmbH jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Nabycie Publikacji oznacza jedynie nabycie przez Nabywcę prawa własności uzgodnionej
ilości egzemplarzy.
3. Nabycie Publikacji nie stanowi udzielenia Nabywcy przez VdS jakiejkolwiek licencji bądź
innego upoważnienia o podobnym charakterze do korzystania z praw własności
intelektualnej, w tym z autorskich praw majątkowych, do Publikacji.
Ochrona 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy i osób działających w jego imieniu w związku
danych
z zakupem Publikacji jest VdS. Zasady przetwarzania danych osobowych Nabywcy zawarte
osobowych
są Polityce Prywatności VdS (www.vds.de/pl/politykaprywatnosci).
2. Przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza Zamówienia jest równoznaczne
z potwierdzeniem, że Nabywca zapoznał się z Polityką Prywatności VdS.
Postanowienia 1. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące
końcowe
przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny oraz ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Wszelkie spory pomiędzy VdS, a Nabywcą związane z zakupem Publikacji rozstrzygane
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby VdS.
3. OWS wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i mają zastosowanie do zamówień
złożonych od tego dnia.

