
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i GWARANCJI 
dla produktów i usług REVA-SILED SP. Z O.O. 

 
 
 
 

1. Informacje ogólne. 
1.1. REVA-SILED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży i Gwarancji zwanych dalej 
„Warunkami”) w dowolnym czasie. Klienci i użytkownicy będą informowani o zmianie warunków w bieżących ofertach. 
Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i je akceptuje. 
1.2. Oferty i zamówienia będą podlegały Warunkom obowiązującym w momencie składania zamówień. 
1.3. Wyjątki od niniejszych Warunków będą ważne wyłącznie po zaakceptowaniu ich na piśmie przez obie strony. 
1.4. Przez formę pisemną, o której mowa w niniejszych Warunkach, rozumie się: wiadomość wysłaną przez pocztę 
elektroniczną oraz dokument dostarczony w oryginale na papierze. 

 
2. Dokumenty i informacje techniczne. 
2.1. Wszystkie zbiory, opisy, rysunki i inne dokumenty techniczne dotyczące produktów lub ich wytwarzania przekazane 
przez jedną stronę drugiej stronie przed lub po sprzedaży produktów pozostają własnością strony przekazującej. 
2.2. Zbiory, rysunki, opisy, dokumentacja techniczna lub inne informacje techniczne otrzymane przez jedną ze stron nie 
mogą być używane do celów innych, niż te, dla których zostały przekazane, bez zgody strony przekazującej. 
2.3. REVA-SILED zapewnia pełną poufność oraz ochronę przekazanych danych. 

 
3. Ważność oferty cenowo-terminowej. 
3.1. Oferta przedstawiona przez REVA-SILED, zachowuje ważność przez okres 30 dni, chyba że oferta stanowi inaczej. 
3.2. Oferta przedstawiona przez REVA-SILED może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. 
3.3. Przyjęcie przez Klienta oferty z zastrzeżeniem jakiejkolwiek zmiany wymaga przedstawienia nowej oferty ze strony 
REVA-SILED. 

 
4. Przyjmowanie i realizacja zamówień. 
4.1. Zamówienie Klienta staje się dla niego wiążące po jego złożeniu w formie pisemnej firmie REVA-SILED. 
4.2. Zamówienia należy składać: 

a) pocztą na adres: REVA-SILED Sp. z o. o. , ul. Siedlicka 6, 80-222 Gdańsk 
b) drogą mailową na adres: obsługaklienta@revasiled.pl lub pracownika firmy składającego ofertę 
c) w innej formie ustalonej przez obie strony 

4.3. Zamówienie musi zawierać: 
a) pełną nazwę i adres siedziby Klienta, 
b) numer NIP, 
c) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Klienta, 
d) ilość, cena i asortyment zamawianego towaru, 
e) termin realizacji zamówienia, 
f) adres i warunki dostawy, 
g) nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za odbiór towaru, 
h) dodatkowe wymagania Klienta. 
i) 4.4. Zamówienie staje się wiążące dla REVA-SILED dopiero po przesłaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia do realizacji. 
4.5. Zmiana zamówienia w trakcie realizacji będzie każdorazowo ustalana pisemnie między stronami. Zmiany zamówienia 
mogą wpływać na termin i warunki jego realizacji. 
4.6. Jeśli będzie to możliwe, REVA-SILED wprowadzi do zamówienia zmiany zgłoszone pisemnie przez Klienta (np. zmiany w 
projekcie, zmianę ilości, zmianę sposobu bądź zakresu zamówienia). W innym przypadku REVA-SILED uprawniony jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z pierwotnie ustalonymi warunkami. 
4.7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian na wniosek REVA-SILED, zmiany będą pisemnie akceptowane przez 
Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że zmiany zgłoszone przez którąkolwiek ze stron mogą wpłynąć na termin/warunki 
realizacji zlecenia i nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń. 
4.8. Klient może anulować zamówienie, jednakże REVA-SILED obciąży wówczas Klienta pełnymi kosztami zamówienia. 

 
 

5. Dostawa. 
5.1. Koszt pakowania i wysyłki doliczany jest do faktury, chyba że strony ustalą inaczej. Jednorazowe opakowanie 
transportowe, umożliwiające bezpieczną dostawę wliczone jest w cenę produktu. Opakowanie chroni produkty przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Inne formy opakowania wymagają ustaleń uwzględnionych w ofercie. 
5.3. Jeżeli dostawa opóźnia się z powodu siły wyższej lub z powodu jakichkolwiek działań i okoliczności, za które REVA-SILED 
nie ponosi winy, okres dostawy zostanie przedłużony o czas spowodowany przez te okoliczności. 



5.4. REVA-SILED nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niedokonanie dostawy z 
przyczyn wskazanych w pkt 5.3. 
5.5. Jeśli Klient nie odbiorze towaru w ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez REVA-SILED przyjmuje się, że 
towar został odebrany zgodnie z zamówieniem. REVA-SILED może w takim przypadku obciążyć Klienta należnością z tytułu 
przechowanie nieodebranego w terminie towaru, w wysokości 100 zł za jeden dzień opóźnienia. 
5.6. Wraz z dostawą towaru Klient otrzymuje dwa protokoły zdawczo-odbiorcze. Klient zobowiązany jest podpisać jeden z 
dokumentów i odesłać go na adres REVA-SILED. Nie podpisanie protokołu nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty  za fakturę 
w ustalonym terminie. 

 
6. Ceny i regulacja kursu wymiany. 
6.1. Cena produktu to cena przekazana Klientowi przez REVA-SILED w pisemnej ofercie i potwierdzona w formie pisemnej 
do realizacji. 
6.2. Ceny wyrażone są w wartościach netto. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT, obliczony zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującymi w tym zakresie. 
6.3. Waluta dotycząca sprzedaży produktów to waluta przekazana w ofercie i potwierdzona w formie pisemnej przez 
zamawiającego. 
6.4. Klient dokonuje płatności w walucie jaka została mu przekazana na fakturze. 

 
7. Termin płatności. 
7.1. Termin płatności określony jest w ofercie, chyba że zostanie inaczej uzgodnione na piśmie między stronami. 
7.2. REVA-SILED będzie uprawnione do żądania zapłaty odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w płatności. 
7.3. Zgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie przez REVA-SILED nie wstrzymuje biegu 
terminu płatności. 

 
8. Gwarancja. 
8.1. Gwarancja na wyprodukowany i dostarczony towar wynosi 24 miesięcy licząc od dnia dostawy. Dłuższy okres 
gwarancyjny musi być każdorazowo uzgadniany przez Strony na piśmie. 
8.2. REVA-SILED gwarantuje, że towary zgodne ze specyfikacjami firmy nie będą w czasie dostawy posiadać wad wynikających 
z użytych materiałów, bądź spowodowanych przez ich nienależyte wykonanie. Z zastrzeżeniem powyższego, wszelkie warunki, 
gwarancje i oświadczenia wyrażone lub domniemane w przepisach ustawowych, prawie powszechnym lub innym dotyczących 
towaru zostają niniejszym wyłączone. 
8.3. REVA-SILED dokona naprawy wad lub wymiany towaru na wolny od wad, które ujawnią się podczas prawidłowego 
użytkowania towarów w okresie gwarancji z zastrzeżeniem, że wadliwe urządzenia zostały uprzednio zwrócone REVA-SILED 
na koszt Klienta. REVA-SILED pokryje koszty dostawy naprawionych towarów. 
8.4. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest prawidłowy tj. zgodny z instrukcją i zaleceniami producenta transport, 
przechowywanie, montaż i użytkowanie produktów. Instrukcje dotyczące towarów dostarczanych przez REVA-SILED 
umieszczane są każdorazowo wraz z towarem w jego opakowaniu. W przypadku niedostarczenia instrukcji wraz z towarem, 
Klient zobowiązany jest pobrać ją ze strony REVA-SILED lub zwrócić się o jej dostarczenie bezpośrednio do REVA-SILED. 
8.5. Gwarancja udzielona w punkcie 8.1., nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn a w szczególności w wyniku: 

a) błędnej dokumentacji dostarczonej przez Klienta; 
b) normalnego zużycia materiałów; 
c) towarów z usuniętymi oznaczeniami producenta. 
d) czynników zewnętrznych noszących znamiona siły wyższej 
e) powstałych: 
 na skutek podłączenia do instalacji elektrycznej niezgodnej z odpowiednimi normami, w szczególności w 

wyniku zastosowania przewodów podłączeniowych niewłaściwej długości bądź przekroju, w wyniku 
niewłaściwego podłączenia przewodów, w wyniku niezastosowania odpowiednich zabezpieczeń 
elektrycznych, w wyniku braku lub niewłaściwego zaprojektowania ochrony odgromowej i przepięciowej, 

 na skutek podłączenia Produktu do sieci elektroenergetycznej, której parametry nie spełniają wymagań normy 
PN EN 50160:2010 

 na skutek niewłaściwego korzystania z Produktu, w tym w zakresie spowodowanych uszkodzeń 
mechanicznych, 

8.8. Z tytułu gwarancji, kupującemu nie przysługuje roszczenie wobec REVA-SILED o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 
powstałe wskutek awarii produktu. 
8.9. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane pod warunkiem uprzedniego przedstawienia faktury 
dokumentującej zakup towaru. 
8.10. Gwarancji nie podlegają elementy i materiały dostarczone przez Klienta i spowodowane przez nie uszkodzenia czy 
wady. 
8.11. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek modyfikacji 
produktu czy samodzielnej naprawy produktu. 
8.12. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w wyniku wystąpienia zaległości w płatności za produkt przekraczającej 
60 dni od daty wymagalności faktury. 



9. Reklamacja 
9.1. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozstrzygnięcia jest spełnienie następujących warunków: 
a) pisemnego zgłoszenia reklamacji na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie REVA-SILED, 
b) dostarczenia do REVA-SILED produktu kompletnego, czystego i w opakowaniu zabezpieczającym na czas transportu, 
c) dostarczenia kopii dokumentu zakupu. 
9.2. Klient powinien niezwłocznie sprawdzić stan opakowań i produktów w momencie dostawy, a wszelkie zewnętrzne 
uszkodzenia opakowań niezwłocznie zgłosić kurierowi. Uszkodzone opakowania należy otworzyć w obecności kuriera a ich 
zawartość sprawdzić na okoliczność braków lub innych uszkodzeń. 
9.3. Reklamacje i uwagi należy przekazać REVA-SILED w okresie obowiązywania gwarancji określonych w pkt. 8 lub 
uzgodnionych indywidualnie przez strony. Po tym okresie Klient traci prawo do reklamacji. 
9.4. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. 
9.5. REVA-SILED dokona odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. 
9.6. Jeżeli reklamacja zostanie przyjęta i uznana przez REVA-SILED, Spółka dokona naprawy w terminie do 5 tygodni. W 
uzasadnionych przypadkach okres naprawy gwarancyjnej może ulec wydłużeniu. REVA-SILED zobowiązana jest powiadomić 
na piśmie o ostatecznym terminie naprawy gwarancyjnej. 
9.11. Jeżeli reklamacje zostanie uznana lecz REVA-SILED nie będzie w stanie jej zrealizować z powodu niedostępności 
komponentów do naprawy lub zaprzestania produkcji produktu, może wymienić produkt na inny model o nie gorszych 
właściwościach, który jednakże może różnić się nieznacznie pod względem wzornictwa i specyfikacji technicznej. 
9.12. Jeżeli REVA-SILED nie uznała reklamacji obciąża Klienta kosztami diagnozy reklamowanego produktu oraz kosztami 
odesłania Produktu do Klienta. 

 
11. Siła wyższa. 
11.1. Za siłę wyższą strony uważają nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia a w 
szczególności wojnę, pożar, wypadki w transporcie, utrudnienia celne i na przejściach granicznych, strajki. 
11.2. Okoliczności pozostające poza kontrolą stron, bez względu na to, czy występują przed czy po przyjęciu zamówienia do 
realizacji, uprawniają do przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

 
12. Właściwe prawo. 
12.1. Zlecenia realizowane przez REVA-SILED podlegają prawu polskiemu. 
12.2. Sądem właściwym w przypadku sporów sądowych jest sąd właściwy dla miasta Gdańsk. 

 
13. Postanowienia końcowe. 
13.1. O ile strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Klienta jego wierzytelności 
wynikających z umowy zawartej z REVA-SILED z wierzytelnościami REVA-SILED oraz z innymi wierzytelnościami, jakie Strony 
mogą mieć względem siebie. 
13.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych Warunków byłyby nieważne lub niewykonalne w 
świetle prawa polskiego, nie wpłynie to w żadnym stopniu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień zawartych 
w Warunkach. 

 


