OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY produktów elewacyjnych marki
EQUITONE i CEDRAL w CREATON Polska sp. z o.o.

Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw
materiałów elewacyjnych będących w aktualnej ofercie handlowej CREATON Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu (32-300),
ul. Wspólna 6, KRS 0000114321, kapitał zakładowy 135 900 000 PLN, REGON: 811145245, NIP: 8522097221 (zwaną
dalej CREATON Polska), na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej, tj. nie jako konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego (dalej Zamawiający).
OWS nie znajduje zastosowania do umów z konsumentami.

I. Zamówienia
1. Zamówienie powinno być złożone przez Zamawiającego w formie pisemnej na formularzu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do OWS (dalej zwane Zamówieniem) poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego Zamówienia
na skrzynkę elektroniczną elewacje@equitone.pl.
2. Zamawiający jest zobowiązany również do niezwłocznego przesłania na adres siedziby CREATON Polska oryginału
podpisanego Zamówienia. Brak otrzymania oryginału Zamówienia przez CREATON Polska w terminie do 4 dni
roboczych od przesłania Zamówienia w drodze poczty elektronicznej może skutkować wstrzymaniem się przez
CREATON Polska z realizacją Zamówienia, do czasu aż Zamówienie zostanie dostarczone w oryginale.
3. Zamówienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, w imieniu którego złożone
zostało Zamówienie. O ile Zamówienie nie jest podpisane przez właściciela lub osobę ujawnioną, jako uprawniona
do reprezentacji w aktualnym dokumencie rejestrowym podmiotu, do Zamówienia musi zostać załączona kopia
pełnomocnictwa dla takiej osoby do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
4. Złożenie zamówienia powinno być poprzedzone kontaktem z CREATON Polska podczas, którego strony ustalą warunki
zamówienia jakie Zamawiający prześle w Zamówieniu. Treść Zamówienia musi być zgodna z poczynionymi w drodze
negocjacji ustaleniami Stron.
5. Zamówienia złożone w innej formie niż kompletnie i czytelnie wypełniony formularz Zamówienia nie stanowią
podstawy do przyjęcia oferty do realizacji przez CREATON Polska, przy czym CREATON Polska nie jest zobowiązany
do informowania Zamawiającego o nieprawidłowym złożeniu Zamówienia.
6. W terminie do 5 dni roboczych od wpłynięcia Zamówienia CREATON Polska potwierdzi warunki Zamówienia
poprzez przesłanie do Zamawiającego stosownej informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji (dalej: Potwierdzenie
Zamówienia). CREATON Polska zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w przesłanych warunkach Potwierdzenia
Zamówienia, w stosunku do tego co zostało wskazane w Zamówieniu, jeżeli nie były one zgodne z ustaleniami Stron
lub jeżeli zmiany takie są podyktowane przyczynami niezależnymi od CREATON Polska.
7. Złożenie przez Zamawiającego Zamówienia nie jest wiążące dla CREATON Polska. Zamówienie staje się zobowiązaniem
CREATON Polska do dostarczenia towarów wyłącznie po jego pisemnym potwierdzeniu przez Dział Obsługi Klienta
CREATON Polska i wskazaniu terminu realizacji. Brak potwierdzenia zamówienia ze strony CREATON Polska nie stanowi
dorozumianego przyjęcia zamówienia.
8. Zamówienie, pomimo jego przyjęcia, nie jest wiążącym dla CREATON Polska, gdy z przyczyn powstałych niezależnie
od niego, a w szczególności w wyniku działania/zaniechania Zamawiającego lub producenta towarów dostawa towarów
jest niemożliwa do zrealizowania na warunkach przyjętego Zamówienia.
9. Zmiana warunków Zamówienia po Potwierdzeniu Zamówienia jest możliwa wyłącznie za zgodą drugiej Strony
potwierdzoną na piśmie.
10. W przypadku, gdy żądanie warunków zmiany Zamówienia wniesione przez Zamawiającego zostanie zaakceptowane
przez CREATON Polska, Zamawiający zobowiązany jest przesłać do CREATON Polska Zamówienie o treści zgodnej z
nowo ustalonymi przez Strony warunkami i zaznaczeniem, że anuluje tym samym poprzednie Zamówienie. Skierowanie
nowego Zamówienia skutkuje koniecznością przejścia procedury, o jakiej mowa w pkt. 1-7. Jakakolwiek zmiana
warunków Zamówienia przez Zamawiającego uprawnia CREATON Polska do zmiany warunków Zamówienia, w tym
zwłaszcza terminu jego realizacji.
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II. Wynagrodzenie CREATON Polska i warunki płatności
1. Zamawiający zapłaci CREATON Polska za dostawę towaru wynagrodzenie według cen określonych w Potwierdzeniu
Zamówienia.
2. Wszelkie Zamówienia realizowane w oparciu o OWS są dokonywane wyłącznie na zasadzie przedpłaty ze strony
Zamawiającego pełnej ceny zakupu towaru. Inne warunki płatności za towar mogą być dopuszczone wyłącznie
w przypadku zawarcia odrębnej umowy.
3. Do rozliczeń pomiędzy CREATON Polska, a Zamawiającym stosuje się ceny określone w stawkach netto, do których
jest doliczany podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
4. Zamawiający upoważnia CREATON Polska do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako odbiorcy faktury VAT.
5. Celem usprawnienia procesu rozliczeń między stronami CREATON Polska dostarcza Zamawiającemu faktury
wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Zamawiającego. CREATON Polska gwarantuje
autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur i innych dokumentów księgowych przez siebie wystawionych
poprzez ich dostarczenie w formie pliku nieedytowalnego (tj. pdf). Korekty faktur wystawione przez CREATON Polska
będą również dostarczane drogą pocztową w celu ich podpisania i odesłania przez Zamawiającego. Zamawiający ma
możliwość pisemnego złożenia sprzeciwu wobec otrzymywania faktur wyłącznie drogą elektroniczną. Od tego
momentu CREATON Polska będzie wysyłała Zamawiającemu faktury w formie papierowej.
6. Płatność za towar dokonywana będzie wyłącznie przelewem bankowym na rachunek każdorazowo wskazany przez
CREATON Polska na fakturze proforma. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek CREATON
Polska.
7. W razie opóźnienia w zapłacie faktury powstaje obowiązek uiszczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.
8. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie ceny towaru CREATON Polska nie będzie realizować dostaw
na rzecz Zamawiającego, co nie będzie wiązało się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla CREATON Polska.
Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że opóźnienie w dokonaniu płatności może skutkować zmianą terminu
dostawy towaru wskazaną w Potwierdzeniu Zamówienia, z uwagi na fakt konieczności zorganizowania transportu.
9. W przypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego w uiszczeniu przedpłaty za towar objęty Zamówieniem o ponad
14 dni od terminów wskazanych w Potwierdzeniu Zamówienia CREATON Polska ma prawo do odstąpienia od realizacji
takiego Zamówienia, w zakresie w jakim nie zostało ono zrealizowane, przy czym CREATON Polska uprawnienie to
musi zrealizować poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie w terminie do 21 dni od daty opóźnienia,
o jakim mowa powyżej.
10. Towar pozostaje własnością CREATON Polska do czasu całkowitej zapłaty ceny zakupu towaru objętego Zamówieniem.

III. Dostawy
1. CREATON Polska dostarcza na swój koszt zamówiony towar do ustalonego w Zamówieniu miejsca rozładunku
znajdującego się na terenie Polski pod warunkiem, że zamówienie przewidziane do jednorazowej dostawy opiewa
na co najmniej 12 ton.
2. W przypadku zamówień na liczbę mniejszą niż 12 ton towaru CREATON Polska obciąży Zamawiającego za transport
opłatą wg następujących stawek:
Ilość ton z jednej fabryki

Cena netto

Od 0 do 3 ton

700 PLN

Od 3 do 6 ton

850 PLN

Od 6 do 12 ton

200 PLN

Od 12 ton

Transport na koszt CREATON Polska
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4. C REATON Polska pobiera opłatę za rozpaletowanie płyt EQUITONE i deski CEDRAL w wysokości netto: 75 PLN dla płyt
EQUITONE i 45 PLN dla deski CEDRAL.
5. Towar jest dostarczany przez CREATON Polska, za pośrednictwem firm spedycyjnych ciągnikiem siodłowym z naczepą,
bez urządzeń samowyładowczych, w związku z czym Zamawiający jest zobowiązany zapewnić możliwość wjazdu
oraz sprawny rozładunek na wskazanym przez siebie miejscu dostawy z zapewnieniem wózka widłowego o tonażu
dostosowanym do ilości i rodzaju towaru.
6. Niezwłoczny rozładunek towaru w miejscu jego dostarczenia zapewnia Zamawiający na własny koszt i ryzyko.
7. W przypadku, gdyby wjazd na miejsce wskazane w Zamówieniu był niemożliwy CREATON Polska po ustaleniu
zmienionych warunków dostawy z Zamawiającym może dostarczyć towar do miejsca alternatywnie wyznaczonego,
przez Zamawiającego. Akceptacja alternatywnego miejsca dostawy jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem CREATON
Polska. Nowe miejsce dostawy nie może być wyznaczone w odległości większej niż 15 km od poprzedniego miejsca. W
przypadku zmiany miejsca lub poniesienia innych kosztów związanych ze zmianą lokalizacji dostawy lub brakiem
nie- zwłocznego wykonania rozładunku CREATON Polska będzie miał prawo do obciążenia Zamawiającego
dodatkowymi kosztami z tym związanymi. W przypadku braku porozumienia co do alternatywnego miejsca
rozładunku CREATON Polska dostarczy towar do miejsca wybranego według własnego uznania, o którym
poinformuje Zamawiającego, a dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w sposób prawidłowy.
8. W trakcie odbioru dostawy przez Zamawiającego jest on zobowiązany skontrolować stan dostarczonego towaru, a
w szczególności zgodność asortymentu oraz ilości z Zamówieniem, a także – o ile to obiektywnie możliwe – substancję
towaru. Ewentualne nieprawidłowości wymagają pisemnej adnotacji na liście przewozowym CMR i sporządzenia
protokołu rozbieżności z podpisami osoby odbierającej towar i kierowcy ﬁrmy spedycyjnej dostarczającej towar. Brak
zastrzeżeń na dokumencie CMR oraz brak protokołu rozbieżności jest uważane za potwierdzenie prawidłowości
dostawy.
9. W sytuacji, gdy rodzaj opakowania towarów obiektywnie wyklucza stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie odbioru
dostawy, kontrola towaru, o której mowa w pkt. 4 art. III powinna mieć miejsce najpóźniej przy rozpakowaniu towaru,
przed jego zamontowaniem na elewacji, jednak nie później niż 14 dni od dnia odbioru dostawy.
10. Jeśli Zamawiający nie dokona odbioru dostawy towaru, z przyczyn niezawinionych przez CREATON Polska w terminie
wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia CREATON Polska ma prawo złożyć towar będący przedmiotem dostawy w
wybranym przez siebie miejscu na koszt i ryzyko Zamawiającego.
11. W przypadku, gdy odbioru dokonuje osoba trzecia Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania tej osoby
o obowiązkach wynikających z pkt. 4 i 5 art. III. Zamawiający uchybiając obowiązkowi określonemu w zdaniu
poprzednim traci uprawnienia do dochodzenia od CREATON Polska roszczeń wynikających z nieprawidłowości dostawy,
które są możliwe do stwierdzenia przy zachowaniu należytej staranności przy odbiorze lub rozpakowywaniu towaru.
Osoba uprawniona do dokonania odbioru towaru musi zostać wskazana przez Zamawiającego w Zamówieniu.
12. O stwierdzonej nieprawidłowości Zamawiający jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować CREATON Polska,
jednak nie później niż w terminie 3 dni od chwili stwierdzenia lub powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach.
13. CREATON Polska nie ponosi odpowiedzialności jeśli termin dostawy zostanie opóźniony z powodu wystąpienia
okoliczności Siły Wyższej. Za przypadki o charakterze Siły Wyższej uznaje się, obok wszelkich przypadków powszechnie
za takie uznanych, także inne zdarzenia nagłe i niezależne od stron, których nie były one w stanie przewidzieć i im
zapobiec, w tym zwłaszcza zdarzenia następujące: kryzysy polityczne i społeczne, przerwy lub niewystarczające
zaopatrzenie w normalne dostawy energii elektrycznej lub transportu z jakichkolwiek przyczyn, lockouty, strajki
generalne lub częściowe, przeszkody wywołane decyzjami administracyjnymi. Z pojęciem Siły Wyższej Strony zrównują
również zdarzenia, niezależnie czy winę za nie ponosi CREATON Polska, czy są wyłączną sprawą jego dostawców,
wypadki w trakcie eksploatacji, awarie maszyn lub urządzeń, zamknięcie fabryki lub linii produkcyjnej, pożary, wybuchy,
wypadki transportowe, jak również wszelkie inne zdarzenia, niezależne od woli CREATON Polska, a które to zdarzenia
mogą przeszkodzić w normalnym procesie dostawy.
14. W przypadku, gdy Zamawiający w jednym transporcie zamówił towar podlegający dostarczeniu w różne miejsca
lokalizacji, to w sytuacji gdyby Towar podlegał przeładunkowi, którego konieczność zaistniała z powodów
niezwiązanych z CREATON Polska lub firmą spedycyjną, CREATON Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody związane z takim przeładunkiem.
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15. CREATON Polska odpowiada za transport wykonany za pośrednictwem firmy przewozowej jak spedytor.
IV. Zasady postępowania i zakres odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z Zamówienia
1. W przypadku, gdy CREATON Polska nie może zrealizować Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w
Potwierdzeniu Zamówienia, w szczególności w zakresie podanego terminu dostarczenia towaru, ustalonej ilości i/lub
jakości towarów, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w 3 dni
robocze od dnia powzięcia przez CREATON Polska informacji o niemożliwości zrealizowania Zamówienia zgodnie z
potwierdzonymi uprzednio warunkami.
2.

W przypadku zawinionych przez CREATON Polska opóźnień w dostawie towarów przekraczających 21 dni
kalendarzowych liczonych od dnia określonego w Potwierdzeniu Zamówienia, jako termin dostarczenia CREATON
Polska będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto towarów, których dostarczenie
jest opóźnione, za każdy dzień opóźnienia, przy czym kara łączna nie może przekroczyć 5% wartości netto
niedostarczonych w terminie towarów. Za wyjątkiem kary umownej, o jakiej mowa powyżej, Zamawiającemu nie
przysługują względem CREATON Polska żadne inne roszczenia odszkodowawcze za opóźnienie w dostarczeniu
towarów.

3. W sytuacji, gdy dostarczony towar nie spełnia warunków określonych w Potwierdzeniu Zamówienia, Zamawiający
ma obowiązek przyjęcia dostawy i dokonania rozładunku towaru, w związku z koniecznością zwolnienia samochodu
dostawczego, a wszelkie ewentualne zastrzeżenia musi niezwłocznie zgłosić do CREATON Polska wraz z żądaniem
dostarczenia towarów wolnych od wad. Zamawiający o powodach reklamacji towaru musi zawiadomić za
pośrednictwem poczty internetowej CREATON Polska w dniu, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. CREATON
Polska w przypadku uznania reklamacji ma obowiązek dokonać dostarczenia towaru zgodnego z określonym w
Potwierdzeniu Zamówienia w terminie wskazanym przez CREATON Polska, jednak nie dłuższym niż 60 dni. Ponowne
dostarczenie towaru przez CREATON Polska w terminie przez CREATON Polska wskazanym traktuje się jako
dostarczenie towaru z opóźnieniem, o jakim mowa w ust. 2, a Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od
CREATON Polska kary umownej za takie zdarzenie w wysokości 5% wartości netto towarów, które nie zostały
dostarczone prawidłowo w pierwotnym terminie. Za wyjątkiem kary umownej, o jakiej mowa powyżej, Zamawiającemu
nie przysługują względem CREATON Polska żadne inne roszczenia odszkodowawcze.
4. Odpowiedzialność CREATON Polska z tytułu realizacji Zamówienia, niezależnie od postawy dochodzonego roszczenia,
jest ograniczona do wartości ceny netto towaru objętego Zamówieniem.
V. Normy jakości
Jakość przedstawionych w cenniku produktów spełnia wymagania normatywne polskich i europejskich norm w
odniesieniu do materiałów budowlanych oraz ustanowionych Aprobat Technicznych. Wszystkie towary posiadają
znak CE. Dla produktów produkowanych zgodnie z zharmonizowanymi normami europejskimi producent wystawia
Deklaracje Właściwości Użytkowych.
VI. Towar i gwarancja jakości
1. Przedmiotem sprzedaży i dostaw przez CREATON Polska są towary w ilości wskazanej w Potwierdzeniu Zamówienia
oraz o jakości zgodnej z Kartami Towarów zawierającymi specyfikację producencką cech poszczególnych produktów,
które to Karty Towarów są dostępne w katalogach oraz na stronie internetowej www.equitone.pl. Zamawiający przez
złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z treścią Karty Towaru nabywanego przez siebie towaru. Na
żądanie Zamawiającego CREATON Polska prześle mu Kartę Towaru produktu, jakiego nabyciem jest zainteresowany.
2. CREATON Polska nie udziela rękojmi na sprzedawane towary i tym samym wyłączona zostaje odpowiedzialność
CREATON z tytułu rękojmi sprzedanej rzeczy, co oznacza że nie znajdują zastosowania do transakcji z Zamawiającym
postanowienia działu II tytułu XI Kodeksu cywilnego.
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3. CREATON Polska udziela gwarancji jakości na towary na zasadach opisanych w Warunkach Gwarancji dostępnych
na stronie internetowej www.equitone.pl dla poszczególnych typów towarów Na żądanie Zamawiającego CREATON
Polska wystawi Kartę Gwarancyjną na towary objęte poszczególnymi Zamówieniami.
VII. Dane osobowe
1. Każda ze Stron oświadcza, że wszelkie dane osobowe otrzymane od drugiej Strony podczas współpracy, w tym
dane wskazane w dokumentach , będzie wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewni
ochronę tych danych zgodnie z polskimi aktami prawnymi w przedmiocie przetwarzania danych osobowych jak
również aktualnie obowiązującymi regulacjami Unii Europejskiej w tym zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO).
2. Każda ze Stron gwarantuje przy tym, że weszła w posiadanie przekazywanych danych osobowych legalnie, spełniła
obowiązki informacyjne i uzyskała prawo do ich dalszego przekazania, w celu w jakim zostaną powierzone oraz
gwarantuje wykonanie prawa do usunięcia wszystkich powierzonych jej danych osobowych, jeżeli druga strona takie
żądanie zgłosi lub wygaśnie podstawa prawna ich przetwarzania.
3. Informacja CREATON Polska o przetwarzaniu danych osobowych. CREATON Polska sp. z o.o. informuje, że
jest administratorem przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez CREATON
Polska sp. z o.o. w celu realizacji umowy i kontaktach handlowych z nią związanych. Podstawą przetwarzania danych
osobowych jest realizacja umowy i uzasadniony interes administratora danych polegający na wykonywaniu
uprawnień związanych z Umową, prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej oraz dochodzeniu i obrony przed
roszczeniami. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy. Osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo dostępu do jej danych, żądania od nas ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, jak również przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które
zostały nam udostępnione. W przypadku, gdy osoba której dane dotyczą uważa, że przetwarzamy dane w sposób
niewłaściwy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane
mogą być przekazywane firmom podwykonawczym, które będą brały udział w realizacji usług. Dane będą
przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania uprawnień wynikających z umowy oraz świadczonych
usług i ich rozliczenia, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo istnieje okres dochodzenia i obrony przed
roszczeniami związanymi z umową lub usługami. W sprawach dotyczących danych osobowych można się
kontaktować na adres email: daneosobowe@creaton.pl Zamawiający zobowiązuje się przekazać niniejszą informacje
osobom, których dane powierza CREATON Polska.
VIII. Rozstrzyganie sporów, właściwość sądu
Wszystkie spory związane z realizacją dostaw towaru CREATON Polska i Zamawiający będą starały się rozwiązać
polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od momentu
rozpoczęcia rozmów ugodowych sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na
siedzibę CREATON Polska.
IX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Jednorazowe lub nawet wielokrotne odstąpienie lub ustępstwo przez którąkolwiek ze stron z egzekwowania jakiekolwiek
obowiązku lub korzystania z uprawnień im przysługujących nie będzie uznawane za całkowite zrzeczenie się tego typu
praw lub obowiązków w przyszłości. Zapis OWS w takim zakresie jest dla stron wiążący i może być egzekwowany w
przyszłości. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez CREATON Polska w każdym czasie, przy czym do Zamówień złożonych
przed zmianą OWS obowiązuje treść OWS z chwili złożenia Zamówienia. O zmianie OWS CREATON Polska poinformuje
poprzez przesłanie informacji o zmianie w formie email oraz ich publikację na stronie internetowej equitone.pl i cedral.pl
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4. Zamawiający potwierdza, że zarówno treść indywidualnie zaoferowanych mu warunków handlowych, jak i treść ofert
handlowych, promocji oraz innych dokumentów regulujących stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym a CREATON
Polska stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa CREATON Polska i Zamawiający zobowiązuje się zachować poufność tych
danych.
5. Strony zobowiązują się wzajemnie do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji w myśl zasad ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn.
zm.).
6. Zamawiający składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWS oraz Klauzulami Umownymi CREATON
Polska których treść akceptuje i zobowiązuje się je stosować do transakcji zakupu towarów marki CREATON w Firmie
CREATON Polska.

Wer. 13/06/2018
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