OGÓLNE WARUNKI UMÓW TRIAS AVI
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Jeżeli Strony nie postanowią zawrzeć odrębnej umowy sprzedaży lub dostawy urządzeń
znajdujących się w asortymencie TRIAS AVI w formie pisemnej (własnoręczne podpisy osób
upoważnionych do reprezentacji Stron) lub w formie elektronicznej (oświadczenia Stron w
formie elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi), to umowa
zostaje zawarta w formie dokumentowej, tj.: w drodze ustalenia przez Strony telefonicznie i
e-mailowo ostatecznej wersji Zamówienia na Wzorze Zamówienia TRIAS AVI (Załącznik Nr 1 ),
podpisania tak uzgodnionego Zamówienia przez osobę/osoby upoważnione/upoważnioną do
reprezentacji Kupującego oraz wysłanie skanu podpisanego Zamówienia na adres e-mail TRIAS
AVI. Umowa zostaje zawarta i będzie realizowana przez TRIAS AVI od dnia przypadającego po
dacie otrzymania przez TRIAS AVI e-maila ze skanem Zamówienia podpisanego przez
Kupującego, chyba że Kupujący przed podpisaniem zmodyfikował Zamówienie uzgodnione
przez Strony.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Umów („OWU AVI”) stanowią integralną część każdej umowy
sprzedaży/dostawy rzeczy ruchomych, zwanych dalej "towarem" zawieranej z Kupującym
(będącym przedsiębiorcą) przez TRIAS AVI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.
Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000445365; NIP 1080013783; REGON 146467644; BDO 000017466; o
kapitale zakładowym w wysokości: 2 619 000, 00 zł; zwanej dalej „TRIAS AVI”, chyba że Strony
wyraźnie wyłączyły zastosowanie niektórych postanowień OWU w uzgodnionym przez siebie
Zamówieniu.
3. OWU w postaci elektronicznej (PDF) jest w sposób ciągły udostępniane przez TRIAS AVI na
stronie internetowej i dostępne do pozyskania, przechowywania i odtwarzania przez
Kupującego w zwykłym toku czynności.
4. W razie sprzeczności treści Zamówienia uzgodnionego przez Strony z postanowieniami OWU
Strony są związane postanowieniami uzgodnionego Zamówienia.
5. Wzorce umowne wydawane przez Kupującego nie są wiążące dla TRIAS AVI.
§ 2. ZAWARCIE UMOWY
1. TRIAS AVI potwierdza zawarcie umowy na warunkach zawartych w Zamówieniu (przystawiając
pieczątkę TRIAS AVI w prawym dolnym rogu Zamówienia) poprzez odesłanie Zamówienia
Kupującemu pocztą elektroniczną, po uprzedniej weryfikacji treści Zamówienia z wersją
Zamówienia uzgodnionego przez Strony, z tym jednak zastrzeżeniem, że TRIAS AVI ma prawo
odmówić przyjęcia Zamówienia o treści odbiegającej od wersji Zamówienia uzgodnionej przez
Strony oraz że TRIAS AVI ma prawo żądania od Kupującego zawarcia umowy w formie pisemnej
lub elektronicznej.
2. W każdym przypadku TRIAS AVI może wymagać od osoby zawierającej umowę z TRIAS AVI
nadesłania na adres wskazany w § 1 pkt 2 pełnomocnictwa do zawarcia umowy z TRIAS AVI,
podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego.
3. Informacje udostępnione Kupującemu przez TRIAS AVI w toku ustalania i negocjacji treści
Zamówienia z zastrzeżeniem poufności stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa TRIAS AVI. Z
zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
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Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do
niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, zarówno bezpośrednio jak i
pośrednio. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie udostępnianiu
informacji objętych poufnością podwykonawcom i doradcom prawnym lub księgowym
Kupującego w zakresie uzasadnionym wykonaniem umowy lub dochodzeniem przez
Kupującego swoich praw i pod warunkiem, że osoby trzecie zobowiążą się na piśmie do
zachowania w poufności otrzymanych informacji względem Strony lub też, że są one
zobowiązane do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
4. W przypadku zawarcia przez Strony umowy w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznymi
podpisami osób upoważnionych do reprezentacji każdej ze Stron, treść takiej umowy zastępuje
wszystkie dotychczasowe ustalenia Stron dokonane w formie dokumentowej.
§ 3. WARUNKI WYKONYWANIA DOSTAWY
1. Przy odbiorze towaru przez Kupującego Strony podpiszą protokół odbioru, a w przypadku
odmowy jego podpisania przez Kupującego towar zostanie uznany za odebrany z chwilą
rozpoczęcia jego użytkowania.
2. Termin dostawy wskazany w Zamówieniu może ulec przedłużeniu w przypadku opóźnienia się
Kupującego w zapłacie zaliczki ustalonej przez Strony. TRIAS AVI ma prawo powstrzymać się z
wykonywaniem zamówienia oraz ze wskazaniem nowego terminu dostawy do dnia wpływu
zaliczki na rachunek bankowy TRIAS AVI. TRIAS AVI nie ponosi odpowiedzialności za zmianę
terminu dostawy stanowiącą następstwo działania „siły wyższej” (zdarzenia zewnętrzne,
którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec pomimo
zachowania najwyższej staranności) lub opóźnienia Kupującego w zapłacie zaliczki. Termin
dostawy określony w Zamówieniu zostanie w takim przypadku przedłużony o okres działania
siły wyższej.
3. Dostawę uznaje się dokonaną w dniu wydania towaru Kupującemu, jeśli Zamówieniem jest
objęty zakres montażu lub uruchomienia towaru albo wydania towaru wskazanemu przez
Kupującego przewoźnikowi, w przypadku jeśli Zamówieniem nie jest objęty zakres montażu
lub uruchomienia towaru.
4. Opóźnienie się Kupującego z odbiorem towaru lub spowodowanie przez Kupującego innych
okoliczności skutkujących opóźnieniem zakończenia wykonania umowy pozostaje bez wpływu
na wymagalność roszczenia TRIAS AVI o zapłatę reszty Wynagrodzenia.
5. Jeżeli Kupujący opóźni się z odbiorem towaru, TRIAS AVI lub przewoźnik może oddać towar do
przechowania na koszt i ryzyko Kupującego. TRIAS AVI może również sprzedać towar po
uprzednim wezwaniu Kupującego w formie pisemnej (na adres Kupującego wskazany w
umowie) do odbioru towaru w dodatkowym wyznaczonym w tym celu terminie nie krótszym
niż 3 (trzy) dni robocze. O dokonaniu sprzedaży TRIAS AVI bezzwłocznie zawiadomi Kupującego
w formie pisemnej (na adres Kupującego wskazany w umowie). Sprzedaż towaru przez TRIAS
AVI nie zwalnia Kupującego od obowiązku zwrotu TRIAS AVI kosztów przechowania towaru do
daty jego wydania osobie trzeciej ani kosztów transportu i/lub ubezpieczenia transportu /lub
innych kosztów dostawy wykonanej uprzednio przez TRIAS AVI zgodnie z umową z Kupującym,
jeżeli zgodnie z umową Stron koszty te pokrywała TRIAS AVI Dostawca.
6. W przypadku, gdy dostawa jest realizowana częściami, a Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą
Wynagrodzenia za dostarczoną część towarów albo w przypadku, gdy z w ocenie TRIAS AVI z
innych przyczyn zapłata Wynagrodzenia, za część towarów, które mają być dostarczone
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później, może nie nastąpić w terminie, TRIAS AVI może się powstrzymać z dostarczeniem
dalszej części towarów, wyznaczając Kupującemu termin do zabezpieczenia zapłaty, a po
bezskutecznym upływie tego terminu TRIAS AVI może od umowy odstąpić bez prawa do
jakiegokolwiek odszkodowania (lub ustalonych w umowie kar umownych) dla Kupującego.
Postanowienie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dostawa nie jest
realizowana częściami, a Kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą zaliczki ustalonej przez Strony
w Zamówieniu albo w przypadku, gdy ze względu na stan majątkowy Kupującego jest wątpliwe,
czy zapłata Wynagrodzenia nastąpi.
§ 4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie wskazane w Zamówieniu uzgodnionym przez Strony nie zawiera kosztów
transportu/wysyłki towaru z magazynu TRIAS AVI w Warszawie (cena loco magazyn) ani
kosztów ubezpieczenia towaru na czas transportu do miejsca wskazanego przez Kupującego,
chyba że w Zamówieniu Strony postanowiły inaczej.
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić zaliczkę w kwocie ustalonej przez Strony w Zamówieniu na
rachunek bankowy TRIAS AVI wskazany we wzorze Zamówienia lub w fakturze PROFORMA,
otrzymanej od TRIAS AVI za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem opóźnienia
realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zwłoka Kupującego w zapłacie zaliczki wyniesie 30
(trzydzieści) dni TRIAS AVI ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu do zapłaty zaliczki, wysyłając Kupującemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu na
adres Kupującego wskazany w Zamówieniu.
3. Wierzytelność TRIAS AVI o zapłatę reszty Wynagrodzenia staje się wymagalna w terminie 14
(czternaście) dni od daty wydania towaru Kupującemu lub daty wydania towaru
przewoźnikowi. Kupujący zobowiązany jest zapłacić resztę Wynagrodzenia, powiększoną o
podatek od towarów i usług, na rachunek bankowy TRIAS AVI wskazany w fakturze VAT,
przekazanej Kupującemu lub przewoźnikowi wraz z towarem. Faktura stanowi jednocześnie
wezwanie do zapłaty. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru od TRIAS AVI
lub od przewoźnika wynoszącego 7 dni, TRIAS AVI dostarczy Kupującemu duplikat faktury VAT
na adres Kupującego wskazany w umowie.
4. W tym samym terminie Kupujący zobowiązany jest zapłacić TRIAS AVI należność za koszty
transportu i/lub ubezpieczenie transportu /lub inne koszty dostawy, jeżeli zgodnie z
Zamówieniem koszty te pokryła TRIAS AVI.
5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę wpływu środków na rachunek bankowy TRIAS AVI. Od daty
wymagalności zapłaty całości Wynagrodzenia, o której mowa w pkt.3 powyżej TRIAS AVI
przysługuje prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Kupujący zobowiązuje się obliczyć i zapłacić TRIAS AVI należne odsetki wraz z należnością
główną bez odrębnego wezwania do ich zapłaty ze strony TRIAS AVI.
6. Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia jakichkolwiek jego wierzytelności wobec
TRIAS AVI z wierzytelnością TRIAS AVI o zapłatę całości ani części Wynagrodzenia. Kupujący nie
ma prawa do powstrzymania się z zapłatą zaliczki ustalonej w Zamówieniu do czasu
zaofiarowania przez TRIAS AVI towaru do odbioru ani do wydania towaru przewoźnikowi.
7. Jeżeli Strony nie postanowią w umowie inaczej wszelkie płatności dokonane przez Kupującego
na rachunek bankowy TRIAS AVI, w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet należnych
TRIAS AVI kar umownych (jeżeli Strony przewidzą takie kary w Zamówieniu i/lub w umowie, a
TRIAS AVI wystosuje do Kupującego wezwanie do zapłaty kary umownej) oraz odsetek za
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opóźnienie, a dopiero po zaspokojeniu tych należności - na poczet należności głównej.
Kupujący nie może związać TRIAS AVI wskazaniem, który z długów chce zaspokoić wcześniej.
8. W przypadku, gdy Wynagrodzenie TRIAS AVI zostało ustalone w umowie w EURO, zapłata
Wynagrodzenia nastąpi w EURO.
9. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249
poz. 1661) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich
korekt, w formie elektronicznej przez TRIAS AVI na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TRIAS AVI
1. TRIAS AVI gwarantuje, że towar stanowi wyłączną własność TRIAS AVI i nie jest obciążony
jakimikolwiek prawami osób trzecich. Towar pozostaje własnością TRIAS AVI do dnia zapłaty
całości Wynagrodzenia na rzecz TRIAS AV.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z dniem
wydania go Kupującemu potwierdzonym protokołem odbioru lub z dniem wydania towaru
przewoźnikowi.
3. Na wniosek Kupującego TRIAS AVI może zawrzeć umowę ubezpieczenia towaru na czas
transportu na koszt Kupującego, ze wskazaniem Kupującego jako ubezpieczonego.
4. Kupujący zobowiązany jest zbadać towar przed jego wydaniem przez TRIAS AVI lub przed jego
odbiorem od przewoźnika. W szczególności Kupujący obowiązany jest przeprowadzić odbiór
ilościowy oraz jakościowy w zakresie widocznych uszkodzeń opakowań i towaru w momencie
odbioru.
5. Kupujący może wystąpić do TRIAS AVI w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty odbioru
towaru od przewoźnika z reklamację ilościową oraz z reklamację dotyczącą widocznych
uszkodzeń towaru, pod warunkiem uprzedniego terminowego dokonania wszelkich czynności,
umożliwiających TRIAS AVI dochodzenie roszczeń od przewoźnika. TRIAS AVI rozpatrzy
zgłoszenie reklamacyjne Kupującego, jeżeli Kupujący wraz ze zgłoszeniem roszczenia przedłoży
TRIAS AVI pisemny protokół podpisany przez Kupującego i przewoźnika, potwierdzający
rozbieżność między dostarczoną ilością towaru a ilością wskazaną w dokumencie dostawy i/lub
potwierdzający widoczne uszkodzenia opakowań i towaru.
6. Towar uważa się za odebrany przez Kupującego zgodnie z umową i bez zastrzeżeń pod
względem ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu protokołu odbioru przez Strony lub
po pokwitowaniu listu przewozowego przez przedstawiciela Kupującego. Każda osoba
podpisująca pokwitowanie odbioru lub list przewozowy jest uważana za uprawnioną do
odbioru towaru.
7. Wyłączona jest odpowiedzialność TRIAS AVI z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego
towaru.
8. TRIAS AVI udziela Kupującemu gwarancji na towar na okres wskazany w Karcie Gwarancyjnej
na warunkach zawartych w „Ogólnych Warunkach Gwarancji TRIAS AVI”.
9. W zakresie nieprzewidzianym w postanowieniach § 5. Powyżej, TRIAS AVI ponosi
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Kupującemu wyłącznie w przypadku, gdy została ona
wyrządzona Kupującemu umyślnie.
10. W każdym przypadku odpowiedzialność TRIAS AVI jest ograniczona do wysokości otrzymanego
Wynagrodzenia [ceny sprzedaży].
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§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Towar do czasu zapłaty całej ceny pozostaje własnością TRIAS AVI. Kupujący do czasu zapłaty
całej ceny zobowiązuje się powstrzymać od przeniesienia własności tego towaru na osoby
trzecie.
2. W przypadku, gdy TRIAS AVI i Kupujący są stronami więcej niż jednej umowy
sprzedaży/dostawy/świadczenia usług, a Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą należności
wobec TRIAS AVI z tytułu chociażby jednej z tych umów albo w przypadku, gdy ze względu na
stan majątkowy Kupującego jest wątpliwe, czy zapłata Wynagrodzenia za zamówione towary
i/lub usługi nastąpi w terminie, TRIAS AVI może się powstrzymać z wykonywaniem
dostaw/usług, wyznaczając Kupującemu termin do zabezpieczenia zapłaty Wynagrodzeń ze
wszystkich zawartych umów, a po bezskutecznym upływie tego terminu TRIAS AVI może od
tych umów odstąpić bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania (lub ustalonych w umowie
kar umownych) dla Kupującego.
3. Kupującemu nie przysługuje prawo do przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec
TRIAS AVI na osobę trzecią.
4. Strony będą dokładały wszelkich starań, by kwestie sporne pomiędzy nimi były rozstrzygane
polubownie. W braku możliwości dojścia do porozumienia wszelkie spory powstałe z oraz w
związku ze stosunkiem prawnym, wynikającym z umowy, w tym spory co do ważności lub
interpretacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo według
siedziby TRIAS AVI.
5. Uzupełnienie lub zmiana umowy lub rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron, jak również
odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej (tj.: z
własnoręcznymi podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Stron) lub w formie
elektronicznej.
6. Zmiana danych TRIAS AVI zawartych w § 1 pkt.1 nie stanowi zmiany OWU skutkującej prawem
Kupującego do wypowiedzenia stosunku umownego o charakterze ciągłym.
7. W sprawach nieuregulowanych w umowie, w tym w niniejszych OWU stosuje się przepisy
prawa polskiego.
8. Integralną częścią powyższych OWU AVI są:
1. Wzór Zamówienia
2. Ogólne Warunki Gwarancji
3. Wzór Protokołu Odbioru

OWU AVI wprowadzono w dniu 1 marca 2019 roku

Marcin Wojczyński – Wiceprezes Zarządu
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