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1. ZAKRES – PEŁNA UMOWA 

Niniejsze ogólne warunki sprzeda�y 
(nazywane dalej „OWS”) maj� zastosowanie 
do wszystkich produktów, akcesoriów lub 
usług („towary”) sprzedawanych przez 
sprzedawc� („Sprzedawca”) klientowi 
(„Klient”). OWS, wraz ze szczególnymi 
warunkami Sprzedawcy podanymi w 
zał�czonym potwierdzeniu zamówienia lub 
umowie sprzeda�y („potwierdzenie 
zamówienia”) oraz tylko takie inne 
dokumenty, które zostały wyra�nie do nich 
doł�czone, stanowi� całokształt umowy 
mi�dzy Klientem a Sprzedawc� i zast�puj� 
w cało�ci wszelkie inne sprzeczne zasady i 
warunki zaproponowane przez Klienta, a 
tak�e wszelkie wiadomo�ci, ustne lub 
pisemne, które nie zostały wyra�nie do nich 
wł�czone. 

Umowy zawarte mi�dzy Sprzedawc� lub 
jego agentami a osobami trzecimi nabieraj� 
mocy dopiero po wyra�nym potwierdzeniu 
przez Sprzedawc�. 

W braku postanowie� przeciwnych, 
dokumentacj�, katalogi i wyceny wysyła si� 
tylko do celów informacyjnych, a oferty 
Sprzedawcy nie s� wi���ce bez 
potwierdzenia zamówienia. W razie braku 
innych postanowie� lub zmiany w nich, czy 
to zawartych przez Klienta w zleceniu 
zakupu czy w dowolnych innych 
dokumentach, w tym dokumentach wysyłki, 
nie s� wi���ce dla Sprzedawcy, chyba �e 
Sprzedawca wyra�nie zaakceptuje je na 
pi�mie. Podpis Klienta i zwrot potwierdzenia 
zamówienia albo, zast�pczo, nieodrzucenie 
go przez Klienta w ci�gu trzech dni od 
odbioru stanowi zgod� Klienta na warunki 
umowy w nim okre�lone.  

Niewykonanie dowolnego uprawnienia przez 
Sprzedawc� nie uwa�a si� za zrzeczenie 
si� tego uprawnienia. W przypadku 
sprzeda�y dokonanej za pomoc� systemu 
elektronicznego, potwierdzenie zamówienia 
zawiera wszystkie konkretne elementy 

stanowi�ce istot� zakupu Klienta, wyra�nie 
potwierdzone przez Sprzedawc�.  

Je�eli jakakolwiek cz��� OWS okazałaby 
si� niewa�na, niemo�liwa do 
wyegzekwowania lub bezprawna w cało�ci 
lub w cz��ci, ustalenie takie nie ma wpływu 
na wa�no�� innych zasad i warunków. 

W przypadku konfliktu mi�dzy 
postanowieniami potwierdzenia zamówienia 
a brzmieniem niniejszych OWS, 
pierwsze�stwo maj� postanowienia 
potwierdzenia zamówienia. 

 

2. CENY – ZAPŁATA 

Wszystkie ceny s� obliczane w oparciu o 
zmierzenie i zwa�enie towarów w momencie 
wysyłki. Je�eli potwierdzenie zamówienia 
nie przewiduje wyra�nie inaczej, ceny s� 
cenami netto w gotówce, a Klient uiszcza 
wszelkie podatki i opłaty za transport, 
ubezpieczenie, wysyłk�, przechowywanie, 
obsług�, przestój i podobne pozycje. Klient 
pokrywa koszty wszelkich podwy�ek tego 
rodzaju opłat, które wejd� w �ycie po dacie 
potwierdzenia zamówienia. Płatno�� faktury 
jest dokonywana gotówk� netto, bez 
potr�ce�, w ci�gu 30 dni od dnia dostawy, 
chyba �e data płatno�ci faktury wypada w 
dniu wolnym od pracy dla banków w kraju 
siedziby banku otrzymuj�cego; w takim 
przypadku płatno�� faktury jest dokonywana 
w ostatni dzie� roboczy poprzedzaj�cy 
termin płatno�ci faktury. Je�eli Klient 
znajduje si� w trakcie post�powania 
układowego lub upadło�ciowego, powy�szy 
termin płatno�ci nie jest wi���cy dla 
Sprzedawcy: płatno�� nale�y zrealizowa� w 
gotówce przed wysyłk� towarów lub przed 
ich wytworzeniem. 

Je�eli Klient nie dokona zapłaty w terminie, 
jest zobowi�zany zapłaci� ipso iure i bez 
wcze�niejszego wezwania i) odsetki w 
wysoko�ci 2% ponad EURIBOR 3-
miesi�czny obowi�zuj�cy w dniu 

wystawienia faktury, pocz�wszy od terminu 
płatno�ci, oraz ii) ryczałtow� rekompensat� 
wynosz�c� 10% kwoty faktury, w 
charakterze odszkodowania, bez 
uszczerbku dla wszelkich innych uprawnie� 
Sprzedawcy spowodowanych 
niewywi�zaniem si� z płatno�ci. W 
przypadku jakiejkolwiek zwłoki w zapłacie 
lub wykonaniu dowolnych zobowi�za� 
podj�tych przez Klienta lub je�eli 
Sprzedawca ma w�tpliwo�ci co do 
wypłacalno�ci lub wiarygodno�ci Klienta, a 
Klient nie jest przygotowany do uiszczenia 
płatno�ci zaliczkowej w gotówce lub 
ustanowienie na rzecz Sprzedawcy 
��danego zabezpieczenia, Sprzedawca ma 
prawo odst�pi� od umowy lub utrzyma� w 
mocy niewykonan� dotychczas cz��� 
umowy bez zgody Klienta; skutkuje to 
równie� natychmiastow� wymagalno�ci�, 
bez wcze�niejszego wezwania ze strony 
Sprzedawcy, wszelkich kwot nale�nych od 
Klienta, wł�cznie z tymi o odroczonym 
terminie płatno�ci.  

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 
potr�cania długu Klienta i/lub do 
wykorzystania płatno�ci w celu rozliczenia 
faktur o płatno�ci zaległej przez okres ponad 
30 dni plus wszelkie odsetki za zwłok� i 
koszty narosłe na nich, w nast�puj�cym 
porz�dku: koszty, odsetki, kwoty faktur. 
Nawet w takich okoliczno�ciach w 
przypadku sporu Klient nie jest uprawniony 
do wstrzymania płatno�ci ani do wyst�pienia 
o odszkodowanie. W ka�dym razie, w 
przypadku zwłoki w płatno�ci, Klient nie jest 
uprawniony do podejmowania jakichkolwiek 
kroków (zarówno sprzeda�y, jak i obróbki), 
które mog� mie� wpływ na towary. 

Wszystkie opłaty bankowe, z wyj�tkiem 
opłat bankowych Sprzedawcy, uiszcza 
Klient. 

 

 

Ogólne warunki sprzeda�y 



 

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg 2/4 

3. PRZENIESIENIE RYZYKA – DOSTAWA 
– WYSYŁKA – VAT 

3.01 Z zastrze�eniem ewentualnych 
odmiennych postanowie� pisemnych, 
przeniesienie ryzyka ma miejsce w 
zakładzie Sprzedawcy, przed załadunkiem, 
a w przypadku stosowania Incoterms, 
ryzyko jest przenoszone zgodnie z 
odpowiednim warunkiem – najnowsza 
wersja Incoterms wydana przez ICC – 
(Dostawa). Je�eli Klient nie odbiera dostawy 
towarów, Sprzedawca mo�e je przechowa� 
na koszt i ryzyko Klienta, a po wezwaniu do 
ich odebrania, zafakturowa� je jako 
dostarczone. W ka�dym razie, Sprzedawca 
zachowuje uprawnienie, bez szczególnego 
zawiadomienia, do ich odsprzeda�y i do 
odpowiedniego roszczenia 
odszkodowawczego. 

3.02 Je�eli potwierdzenie zamówienia nie 
stanowi inaczej, towary s� sprzedawane, 
dostarczone do miejsca przeznaczenia i 
Sprzedawca okre�la tras� i �rodek 
transportu, a tak�e spedytorów i 
przewo�ników. Klient jest odpowiedzialny za 
dostarczenie Sprzedawcy, odpowiednio 
wcze�niej, by umo�liwi� mu przygotowanie 
wysyłki, wszystkich koniecznych informacji, 
w tym a) instrukcji dotycz�cych 
oznakowania i wysyłki, b) certyfikatów 
przywozowych, dokumentów wymaganych 
do uzyskania koniecznych zezwole� 
rz�dowych i wszelkich innych dokumentów 
przed wysyłk�, a tak�e c) potwierdzenia 
Klienta, �e doprowadził do otwarcia lub 
ustanowienia akredytywy, je�eli jest 
wymagana. Je�eli dowolne tego rodzaju 
instrukcje, dokumenty lub potwierdzenia nie 
wpłyn�ły w wy�ej wymieniony sposób lub 
(we własnej ocenie Sprzedawcy) 
wymagałyby nieuzasadnionych wydatków 
lub zwłoki z jego strony, Sprzedawca mo�e, 
według własnego uznania i bez uszczerbku 
dla dowolnych innych �rodków, opó�ni� 
moment wysyłki i/lub odst�pi� od umowy. 

3.03 Je�eli nie postanowiono wyra�nie 
inaczej, terminy dostawy nie s� uznawane 
za wi���ce, a zwłoka w dostawie nie 
uprawnia Klienta do wynikaj�cych z niej 
roszcze� odszkodowawczych. 

Zwłoka w dostawie uprawnia Klienta tylko 
do anulowania towarów jeszcze 
nieznajduj�cych si� w procesie wytwarzania 
i dopiero po wyznaczeniu Sprzedawcy 
odpowiedniego dodatkowego terminu w celu 
usuni�cia tej zwłoki, a tak�e dopiero po 
wysłaniu do Sprzedawcy oficjalnego 
wezwania do wywi�zania si� z zobowi�za�. 
Bez uszczerbku dla postanowie� zawartych 
w artykule 5 poni�ej, wi���ce terminy 
dostawy uprawniaj� Klienta do 
odszkodowania tylko o ile Sprzedawca 
został w pełni poinformowany na pi�mie 
przy zawarciu umowy o mo�liwych stratach i 

szkodach wynikaj�cych ze zwłoki w 
dostawie oraz o szczegółowej wycenie 
ró�nych jej elementów. 

W ka�dym razie, w przypadku opó�nie� 
produkcyjnych, Sprzedawca ma prawo do 
niedostarczenia w jednej dostawie 
całkowitej ilo�ci zamówionej przez Klienta, 
lecz mo�e zrealizowa� dostaw� poprzez 
kilka kolejnych dostaw cz��ciowych. 

Dostaw� uwa�a si� za dokonan�, kiedy 
towary zostały dostarczone, z tolerancj� ± 
5% ci��aru. 

3.04 W przypadku, gdy dostawa towarów 
jest obj�ta zwolnieniem z VAT ze wzgl�du 
na sprzeda� wewn�trzwspólnotow� lub 
przeznaczenie dostarczonych towarów na 
eksport, a Klient przyjmuje dostaw� na swój 
własny koszt i ryzyko, w odniesieniu do 
cało�ci lub cz��ci przewozu lub transportu 
(warunki dostawy EXW, FOB, FCA itp.), 
Sprzedawca jest zobowi�zany do zło�enia 
wniosku o zwolnienie z VAT tylko wówczas, 
je�eli Klient przedstawi mu materialny 
dowód (dokument przewozowy: CMR, 
konosament, CIM, deklaracja wywozowa 
itp.) przewozu lub transportu do kraju 
przeznaczenia. 

 

(a) Na zwykłe wezwanie Sprzedawcy, Klient 
wy�le Sprzedawcy w ci�gu 10 dni roboczych 
od otrzymania wezwania nast�puj�ce 
dokumenty: 

• kopi� faktury za dostarczone towary, z 
dat� i czytelnym podpisem (imi� i 
nazwisko), potwierdzaj�cej otrzymanie 
towarów na adres podany na fakturze w 
asortymencie i ilo�ci okre�lonej w 
specyfikacji dostawy i wzmiankowanej na 
fakturze, 

• kopi� dowodu dostawy lub dokumentu 
przewozowego, na których zamieszczono 
potwierdzenie dostarczenia towarów. 

(b) W przypadku nieprzestrzegania terminu 
(okre�lonego w lit. a)), Sprzedawca ma 
prawo obci��y� Klienta kar� w wysoko�ci 
stu euro za ka�dy dzie� zwłoki. Kara nie 
mo�e jednak przekroczy� nale�nej kwoty 
VAT na warto�� dostawy, wyra�onej w euro. 

(c) Klient ma obowi�zek poinformowa� 
Sprzedawc� niezwłocznie (w ci�gu od 1 do 
3 dni) o: 

• zmianie numeru identyfikacji VAT Klienta 
na potrzeby transakcji 
wewn�trzwspólnotowych, 

• zmianie nazwy spółki i adresu Klienta. 

 

 

 

4. ZGODNO�� – INSPEKCJA 

Wszystkie dostawy podlegaj� zwyczajowo 
przyj�tej tolerancji wymiarów i ci��aru. Przy 
dostawie, Klient przeprowadza inspekcj� 
towarów, sprawdzaj�c ci��ar, długo�� i 
szeroko��, okre�lone w potwierdzeniu 
zamówienia; wówczas nale�y odnotowa� 
wszelkie widoczne usterki i uszkodzenia 
towarów (uszkodzenia powierzchni, 
uszkodzenia opakowania itp.). Towary 
uwa�a si� za automatycznie przyj�te przy 
dostawie do Klienta, je�eli Klient nie wniesie 
dotycz�cych ich uwag na pi�mie w terminie 
do 3 dni od dostawy i zanim towary zostan� 
poddane dalszej obróbce. Sprzedawca nie 
dopuszcza roszcze� dotycz�cych usterek, 
wad i/lub awarii towarów w odniesieniu do 
spełnienia szczególnych warunków 
zamówienia, które powinny si� były ujawni� 
w wyniku odpowiedniej inspekcji, ale które 
takiej inspekcji nie zostały poddane. 

 

5. ODPOWIEDZIALNO�� – ROSZCZENIA 

Sprzedawca gwarantuje, �e towary s� 
zgodne ze specyfikacjami zawartymi w 
potwierdzeniu zamówienia. Klient powinien 
poda� Sprzedawcy wszystkie konieczne 
informacje, w celu zapewnienia a) 
odpowiedniego opracowania tych 
specyfikacji i b) dotycz�ce przetworzenia 
i/lub ostatecznego wykorzystania towarów i 
uznaje, �e obowi�zek Sprzedawcy zwi�zany 
ze zgodno�ci� jest wypełniony, kiedy 
specyfikacje te s� spełnione w momencie 
dostawy. 

Wszelkie porady techniczne zapewnione 
przez Sprzedawc�, przed i/lub w trakcie 
u�ytkowania towarów, ustnie lub pisemnie, 
lub za pomoc� prób s� przekazywane w 
dobrej wierze, lecz bez gwarancji 
Sprzedawcy. Porady Sprzedawcy nie 
zwalniaj� Klienta z obowi�zku 
przetestowania towarów dostarczonych 
przez Sprzedawc�, na okoliczno�� ich 
przystosowania do przewidzianych 
procesów i zastosowa�. U�ytkowanie i 
obróbka towarów s� podejmowane 
wył�cznie na ryzyko Klienta. 

Zgłoszenie usterek niemo�liwych do 
wykrycia przy dostawie musi zosta� 
przekazane Sprzedawcy niezwłocznie po 
ich wykryciu, listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru, lecz w ka�dym 
razie nie pó�niej ni� 6 miesi�cy od dostawy 
(Klient ma obowi�zek dokonania w tym 
okresie dokładnej inspekcji towarów). 

Zgłoszenie usterek i wad musi by� poparte 
dokumentami stanowi�cymi uzasadnienie 
roszczenia. 

Towary nie b�d� uwa�ane przez 
Sprzedawc� za wadliwe, je�eli wada 
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zgłaszana przez Klienta nie przekracza 
warto�ci stu euro na pozycj� dostawy 
Sprzedawcy. 

W ka�dym razie, Klient i) musi spełni� 
obowi�zek minimalizacji szkód, ii) nie jest 
uprawniony do zwłoki w płatno�ci 
ewentualnych zaległych faktur. Je�eli towary 
zostan� uznane przez Sprzedawc� za 
wadliwe, Sprzedawca jest wył�cznie 
zobowi�zany, według własnego uznania 
albo i) usun�� wykryte wady, albo wymieni� 
towary, albo zwróci� nale�no�� za towary, 
albo ii) je�eli Klient nie zapłacił jeszcze 
ceny, obni�y� t� cen� lub uniewa�ni� 
umow�. Sprzedawca nie odpowiada za 
utrat� wszelkich wydatków zwi�zanych z 
obróbk�, zatrzymanie produkcji, utrat� 
przychodów i/lub dowolne inne straty lub 
szkody specjalne lub wynikowe, poniesione 
bezpo�rednio lub po�rednio przez Klienta 
lub przez jak�kolwiek inn� osob�. 
Sprzedawca mo�e odpowiada� tylko za 
szkody spowodowane jego ra��cym 
zaniedbaniem lub umy�lnym naruszeniem 
etyki, nale�ycie udowodnione przez Klienta, 
a odpowiedzialno�� Sprzedawcy jest w 
ka�dym razie ograniczona do 100% 
warto�ci faktury za wadliwe lub uszkodzone 
towary. 

 

6. ZACHOWANIE PRAWA WŁASNO�CI 

Dostarczone towary pozostaj� własno�ci� 
Sprzedawcy do momentu spełnienia przez 
Klienta obowi�zku zapłaty, opisanego 
powy�ej. 

Tym samym: 

(a) Je�eli towary s� przetwarzane, ł�czone 
i/lub mieszane przez Klienta z innymi 
nale��cymi do niego towarami, Sprzedawca 
jest wła�cicielem cało�ci nowych towarów. 
Je�eli towary s� przetwarzane, ł�czone lub 
mieszane przez Klienta z innymi towarami 
nale��cymi do innych dostawców, 
Sprzedawca jest wraz z tymi dostawcami 
współwła�cicielem całkowitej warto�ci 
nowych towarów. W takim przypadku 
własno�� Sprzedawcy oblicza si� na 
podstawie stosunku fakturowanej warto�ci 
towarów do fakturowanej warto�ci 
wszystkich towarów, które były 
wykorzystywane do wytwarzania nowych 
towarów. 

(b) Je�eli Klient nie popada w zwłok� z 
płatno�ci� i pod warunkiem, �e zachowuje 
swoje prawa własno�ci, jest wył�cznie 
uprawniony do odsprzeda�y towarów w 
zwykłym przebiegu działalno�ci 
gospodarczej. Wykorzystanie towarów do 
realizacji umów o usługi i umów 
dotycz�cych robót, pracy i materiałów 
uwa�a si� za odsprzeda�. 

(c) Nale�no�ci Klienta wynikaj�ce z 
odsprzeda�y towarów s� ju� scedowane, 
dla zabezpieczenia, wył�cznie na 
Sprzedawc�. Klient jest uprawniony do 
odbioru nale�no�ci z odsprzeda�y, chyba �e 
Sprzedawca wycofa polecenie zapłaty w 
przypadku w�tpliwo�ci co do wypłacalno�ci 
i/lub wiarygodno�ci finansowej Klienta, albo 
je�eli Klient zalega z jak�kolwiek płatno�ci�. 
Je�eli Sprzedawca wycofa polecenie 
zapłaty, Klient jest zobowi�zany i) do 
niezwłocznego poinformowania swoich 
klientów o cesji na rzecz Sprzedawcy i o 
okoliczno�ci, �e Sprzedawca jest 
wła�cicielem towarów, ii) a tak�e do 
przekazania Sprzedawcy wszystkich 
informacji i dokumentów koniecznych w celu 
ustanowienia i potwierdzenia praw 
Sprzedawcy w stosunku do osób trzecich. 
Klient ma obowi�zek niezwłocznie 
powiadomi� Sprzedawc� o dokonaniu 
wszelkich zaj�� i/lub o wszelkich innych 
działaniach podejmowanych przez osoby 
trzecie maj�cych niekorzystny wpływ na 
towary. Je�eli warto�� ustanowionych 
por�cze� finansowych uzyskanych przez 
Klienta na rzecz Sprzedawcy przekroczy w 
sumie ponad 20% całkowitej zafakturowanej 
kwoty nale�no�ci umownej Klienta, 
Sprzedawca ma obowi�zek, na wezwanie 
Klienta, zwolni� towary wybrane przez 
Sprzedawc�. 

(d) Klient ponosi wył�czn� 
odpowiedzialno�� oraz ponosi wszelkie 
koszty i ryzyko zwi�zane z rozładunkiem, 
prawidłow� obsług� i odpowiednim 
przechowywaniem towarów i/lub nowych 
towarów opisanych w artykule 6 lit. a) 
powy�ej. Ponadto, Klient zobowi�zuje si� do 
i) zawarcia umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialno�ci ogólnej, od wszelkiego 
ryzyka, na swój koszt, obejmuj�cego 
ubezpieczenie od pogorszenia si� stanu 
i/lub kradzie�y wszystkich lub cz��ci 
towarów i/lub nowych towarów, a tak�e ii) 
dostarczenia Sprzedawcy, na pierwsze 
wezwanie, za�wiadczenia potwierdzaj�cego 
zarówno zakres ubezpieczenia, jak i zapłat� 
składki ubezpieczeniowej z nim zwi�zanej. 

 

7. OPAKOWANIE 

Je�eli nie postanowiono inaczej, Klient 
odpowiada za zapewnienie materiałów do 
opakowania, a tak�e �rodków ochronnych, 
mocuj�cych i zabezpieczaj�cych, 
stosowanych w trakcie transportu towarów. 

Je�eli Klient nie wywi��e si� z tego 
obowi�zku i w wyniku tego zaniechania 
Sprzedawca mo�e by� poci�gni�ty do 
odpowiedzialno�ci za powstałe 
niebezpiecze�stwo, Klient przejmie na 
siebie odpowiedzialno�� za to 
niebezpiecze�stwo. Klient nie mo�e 

przenie�� na Sprzedawc� kosztów 
zniszczenia, recyklingu lub 
przechowywania. 

Bez uszczerbku dla postanowie� 
poprzedniego akapitu, w ka�dym przypadku 
wykorzystania plastikowych wsporników do 
zabezpieczania kr�gów stalowych, 
wsporniki te pozostaj� własno�ci� 
Sprzedawcy i Klient ma obowi�zek zwróci� 
je na własny koszt Sprzedawcy. 

Oznakowanie, je�li jest wymagane, b�dzie 
dokonywane zgodnie z normami przyj�tymi 
przez Sprzedawc�, chyba �e Klient 
przedstawi inne wymogi, zaakceptowane 
przez Sprzedawc�. 

 

8. SIŁA WY�SZA 

W sytuacji poddania wytworzenia, wysyłki i 
dostaw towarów dokonywanych przez 
Sprzedawc� okoliczno�ciom powoduj�cym 
zwłok�, lub pogorszenie wykonania, 
Sprzedawca nie mo�e by� poci�gni�ty do 
odpowiedzialno�ci za zwłok� lub 
pogorszenie wykonania, wynikaj�cych w 
cało�ci lub cz��ci z działa� wojennych 
(zdeklarowanych b�d� nie), strajku, konfliktu 
pracowniczego. wypadku, po�aru, powodzi, 
siły wy�szej, opó�nie� w transporcie, 
niedoborów materiałów, awarii sprz�tu, 
warunków w zakładzie, przepisów prawa, 
wykonawczych, nakazów lub aktów 
jakiejkolwiek agencji lub instytucji rz�dowej 
albo dowolnej przyczyny, znajduj�cych si� 
poza uzasadnion� kontrol� Sprzedawcy lub 
sprawiaj�cych, �e działanie Sprzedawcy 
b�dzie bezcelowe ze wzgl�du na 
wyst�pienie zjawisk, których niewyst�pienie 
stanowiło podstawowe zało�enie, przy 
których wydawano niniejsze potwierdzenie 
zamówienia. 

W którymkolwiek z tych przypadków, 
Sprzedawca jest uprawniony do takiej 
dodatkowej ilo�ci czasu, jaka mo�e by� w 
uzasadniony sposób konieczna i ma prawo 
do rozdzielenia swoich wyrobów mi�dzy 
klientów, w sposób, jaki uzna za 
sprawiedliwy. 

To postanowienie stosuje si�, mutatis 
mutandis, do Klienta. O wyst�pieniu 
dowolnego takiego zdarzenia losowego 
powiadamia si� drug� stron� na pi�mie w 
ci�gu 3 dni od wyst�pienia zdarzenia. 
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9. J�ZYK, WŁA�CIWO�� S�DÓW I 
STOSOWANE PRAWO 

OWS istniej� w j�zyku angielskim, 
francuskim, niemieckim, niderlandzkim, 
hiszpa�skim, włoskim, polskim, rumu�skim, 
czeskim i macedo�skim. Kopie tekstu w tych 
j�zykach mo�na uzyska� na zwykły wniosek 
lub przejrze� na stronie internetowej 
ArcelorMittal 
http://www.arcelormittal.com/fce. 

W przypadku konfliktu, wersja angielska ma 
pierwsze�stwo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W odniesieniu do sprzeda�y 
mi�dzynarodowej, wył�czn� wła�ciwo�� ma 
s�d w Brukseli w przypadku ka�dego z 
osobna i wszystkich razem sporów 
powstałych w zwi�zku z umow� dotycz�c� 
takiej sprzeda�y. Jednak�e Sprzedawca 
zastrzega sobie wył�czne prawo do 
wnoszenia pozwów dotycz�cych Klienta 
przed s�dy wła�ciwe ze wzgl�du na 
siedzib� Klienta; we wszystkich sporach 
powstałych na gruncie niniejszych OWS 
stosuje si� prawo belgijskie, z wyj�tkiem 
sporów o zachowanie tytułu własno�ci, które 
b�d� podlega� prawu wła�ciwemu ze 
wzgl�du na siedzib� Klienta. Krajowe spory 
dotycz�ce sprzeda�y b�d� kierowane 
wył�cznie do s�dów w stolicy danego kraju, 
z zastosowaniem prawa tego kraju. 

http://www.arcelormittal.com/fce/prg/selfware.pl?id_sitemap=48&language=EN



