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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) 

 

DEFINICJE i ZAKRES 

1. Użyte w tekście określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie: 
a. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. 
b. Towary – rzeczy ruchome znajdujące się w Ofercie ALPIDA Power S.A. 
c. Sprzedawca - ALPIDA Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupnie (Polska) przy ul. Żeromskiego 39a, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000366021, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w 
Warszawie, XIII wydział gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł w pełni opłaconym, 
posługująca się numerem podatkowym NIP 8961508838 oraz numerem statystycznym REGON 021359710. 

d. Kupujący – podmiot nabywający Towary od ALPIDA Power S.A. niebędący konsumentem, czyli nabywający 
Towary w celu związanym, choćby pośrednio, z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; 

e. Strony – Sprzedawca i Kupujący; 
f. Oferta – aktualne propozycje Sprzedawcy dotyczące sprzedaży, zamieszczone w aktualnych katalogach 

firmowych i na stronie www.ALPIDA Power.pl lub innych materiałach promocyjnych. Oferta stanowi jedynie 
zaproszenie do negocjacji; 

g. Umowa Szczegółowa – uszczegółowiona ramowa umowa zawierana przez Strony dotycząca sprzedaży Towarów. 
h. Zamówienie – wiążąca oferta zakupu Towarów złożona przez Kupującego zgodnie z niniejszymi OWS. 
i. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży na określone w Zamówieniu Towary. 
j. Minimum Logistyczne – minimalna łączna cena netto Towarów objętych jednym realizowanym Zamówieniem. 
k. Przewoźnik – przewoźnik lub operator pocztowy, działający w oparciu o prawo przewozowe bądź prawo 

pocztowe w zakresie dostawy Towarów. 
2. Ilekroć w tekście OWS lub Umowy Szczegółowej użyto danego określenia w liczbie pojedynczej oznacza ono również 

liczbę mnogą i na odwrót. 
3. Ilekroć w tekście znajduje się odniesienie do klauzuli umownej oznacza ono, w zależności od kontekstu, odniesienie do 

klauzuli OWS lub Umowy Szczegółowej. 
4. Niniejsze OWS określają zasady współpracy Stron w zakresie sprzedaży Towarów oferowanych przez Sprzedawcę 

Kupującemu, który dokonuje zakupu w celu związanym choćby pośrednio z jego działalnością gospodarczą lub 
zawodową. 

5. Sprzedawcę nie obowiązują żadne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z OWS, nawet jeśli 
Sprzedawca nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń. 

6. Niniejsze OWS powinny być doręczone Kupującemu przy zawieraniu Umowy Szczegółowej. Dla wszystkich Kupujących 
aktualne OWS będą dostępne na stronie internetowej www.ALPIDAPower.pl.  

7. We wszystkich przypadkach sprzedaży dokonywanych przez Sprzedawcę obowiązują niniejsze OWS według treści 
dostępnej na stronie internetowej www.ALPIDAPower.pl lub na stronie internetowej Sprzedawcy, na którą przeglądarka 
internetowa przekierowuje po wpisaniu adresu www.ALPIDAPower.pl,  (dalej zwanej również stroną 
www.ALPIDAPower.pl ),  w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.  

8. OWS stanowią integralną część każdej Umowy Szczegółowej, Ogólnych Warunków Gwarancji i Umowy Sprzedaży oraz 
obowiązują w pełnym zakresie, o ile nie ustalono w umowach tych inaczej. 

UMOWA SPRZEDAŻY 

1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje na warunkach określonych w OWS i Umowach  Szczegółowych. 
2. Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują wraz z każdą zawartą Umową Sprzedaży, nawet jeśli Kupujący nie zawarł Umowy 

Szczegółowej.  
3. Złożenie Zamówienia może nastąpić na pomocą poczty elektronicznej, osobiście lub ustnie w rozmowie telefonicznej, w 

systemie EDI lub z wykorzystaniem innych platform do przesyłu danych lub poprzez stronę www.ALPIDAPower.pl.  
4. Zamówienie powinno zawierać co najmniej następujące dane:  

a. Firmę (nazwę) Kupującego i jego siedzibę,  
b. Określenie zamawianego Towaru nazwą handlową lub oznaczeniem z Oferty wraz z zamawianą ilością tego 

towaru; 
c. miejsce dostawy Towaru, chyba, że wcześniej zostało ono wskazane jako powtarzalne; 

5. Jeśli złożenie Zamówienia nie jest poprzedzone zawarciem Umowy Szczegółowej, przy Zamówieniu powinno być złożone 
przez Klienta oświadczenie o otrzymaniu niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i zgodzie na ich treść, przy czym 
złożenie Zamówienia poprzez stronę www.ALPIDAPower.pl, na której Sprzedawca stale publikuje aktualną wersję 

http://www.alpidapower.pl/
http://www.alpidapower.pl/
http://www.alpidapower.pl/
http://www.alpidapower.pl/
http://www.alpidapower.pl/
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niniejszych OWS, potwierdza, że Kupujący mógł z łatwością zapoznać się z treścią OWS i że je akceptuje. W tym wypadku 
odrębne oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 1 nie jest wymagane. Wyraźne lub dorozumiane potwierdzenie 
możliwości zapoznania się przez Kupującego z niniejszymi OWS odnosi skutek do wszystkich następnych Zamówień 
Kupującego. 

6. Zamówienie jest dla Kupującego wiążące. 
7. Jeśli realizacja zamówienia nie jest w pełni możliwa, ze względu na częściowe braki Towarów w magazynie lub 

wprowadzenie do sprzedaży innych Towarów zastępujących dotychczasowe Towary, Sprzedawca może skierować do 
Kupującego oświadczenie o możliwości przyjęcia zamówienia z korektami lub zrealizować zamówienie tylko w tej części, 
w jakiej jest to możliwe, chyba że Kupujący w Zamówieniu wyraźnie zaznaczył, iż w braku określonego Towaru 
Zamówienie w pozostałym zakresie nie jest wiążące. Zamówienie przyjęte i wykonane w części stanowi całość zawartej 
Umowy Sprzedaży. Oferta zakupu złożona przez Kupującego (zamówienie) w tej części, którego realizacja nie była 
możliwa w danym czasie, wygasa.  

8. Za zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uznaje się przystąpienie przez Sprzedawcę do 
realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego. Samo złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a 
brak odpowiedzi Sprzedawcy na złożone zamówienie nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.  

9. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności warunków ceny i płatności, kredytu kupieckiego i rabatów 
uszczegółowionych w Umowie Sprzedaży. Rozszerzenie poufności może być zawarte w Umowie Szczegółowej. 

ZASADY KOMUNIKACJI / DOKUMENTY 

1. Zasadą  komunikacji jest wymiana wszelkich bieżących dokumentów dotyczących wykonywania Umowy Szczegółowej, w 
tym składanie zamówień, potwierdzanie zamówień, przesyłanie faktur i ich korekt za pomocą uzgodnionej ze Sprzedawcy 
postaci elektronicznej.  

2. Sprzedawca używa adresów poczty elektronicznej pochodzących z domeny ALPIDA Power.pl. Domniemywa się, że 
korespondencja pochodząca z adresów zawierających powyższą domenę internetową została wysłana przez 
uprawnionego przedstawiciela Sprzedawcy. 

3. Kupujący wyraża zgodę na dostarczanie przez Sprzedawcę informacji handlowych lub marketingowych promujących 
towary, wizerunek lub bieżącą ofertę handlową Sprzedawcy drogą elektroniczną i przy użyciu wykorzystywanych przez 
Kupującego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, znanych Sprzedawcy. Odwołanie tej zgody w całości lub w 
stosunku do niektórych adresów elektronicznych lub numerów telefonów jest możliwe w każdej chwili poprzezm 
powiadomienie Sprzedawcy w formie dokumentowej, w tym drogą elektroniczną. 

WARUNKI HANDLOWE W TYM CENY, KREDYT KUPIECKI 

1. W braku odmiennych postanowień umownych między Stronami obowiązują ceny z dnia złożenia Zamówienia podane 
w aktualnym cenniku i pozostałych propozycjach cenowych dostępnych dla Kupującego na stronie internetowej 
www.ALPIDA Power.pl po zalogowaniu. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany kursu walut, 
wzrostu cen surowców i warunków energetycznych, zmian przepisów prawa oraz innych, na które Sprzedawca nie ma 
wpływu. 

3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, w ramach ceny sprzedaży Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru Kupującemu w 
miejscu określonym w Zamówieniu, położonym na terytorium lądowym Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że 
łączna cena netto wynikająca z Zamówienia ostatecznie przyjętego do realizacji będzie nie niższa niż Minimum 
Logistyczne, które wynosi 2000 zł. Jeżeli zakres Zamówienia ostatecznie przyjętego do realizacji nie będzie spełniał 
Minimum Logistycznego, koszty transportu będą doliczone do ceny za Towar jako odrębna pozycja na fakturze.  

4. Koszty i ryzyka rozładunku ponosi Kupujący.  
5. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
6. W razie zapłaty określonej kwoty Sprzedawca ma prawo według swojego uznania zaliczyć ją na poczet dowolnej 

wymagalnej wierzytelności przysługującej mu względem Kupującego, niezależnie od tytułu płatności wskazanego przez 
Kupującego. 

7. Termin płatności jest liczony od dnia wystawienia faktury. Faktura wystawiana jest w dniu wysyłki Towaru z magazynu 
Sprzedawcy. Udzielenie Kupującemu terminu płatności dłuższego niż dotychczas uzgodniony nie wymaga odrębnej zgody 
Kupującego i wprowadzane jest jednostronnym oświadczeniem Sprzedawcy. 

http://www.kanlux.pl/
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8. Towary pozostają własnością Sprzedawcy do czasu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej zapłaty za wszystkie Towary 
objęte dostawą. 

9. Opóźnienie w zapłacie choćby części którejkolwiek należności przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania 
następnych dostaw Towarów lub uzależnienia ich wykonania od przedpłaty. 

10. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w 
transakcjach handlowych obowiązujących w Polsce.  

11. Opóźnienie w zapłacie o okres dłuższy niż 21 dni sprawia, że wszystkie wierzytelności przysługujące Sprzedawcy wobec 
Kupującego, w tym wierzytelności, których umowny termin płatności jeszcze nie nadszedł, stają się natychmiast 
wymagalne. 

12. Jeżeli opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni, Sprzedawca jest uprawniony, począwszy od trzydziestego drugiego dnia 
opóźnienia, do domagania się odsetek za opóźnienie, wynoszących dwukrotność obowiązujących w Polsce odsetek 
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, nie więcej jednak jak odsetki maksymalne.  

13. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego, przekraczającego 45 dni, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę 
Szczegółową ze skutkiem natychmiastowym.  

14. Sprzedawca prześle po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Kupującemu saldo celem uzgodnienia. W razie braku 
pisemnej odpowiedzi w terminie wskazanym w prośbie o uzgodnienie salda, uznaje się, że saldo zostało potwierdzone 
przez Kupującego. 

15. Kupującemu może być udzielony przez Sprzedawcę kredyt kupiecki w wysokości wskazanej w Umowie szczegółowej. 
Kredyt kupiecki oznacza możliwość udzielenia terminu płatności innego niż w dniu odbioru towaru oraz maksymalną 
wysokość kwotową zobowiązań, jakie łącznie mogą obciążać Kupującego z tytułu zapłaty ceny brutto za nabyte od 
Sprzedawcy Towary wraz z wszelkimi kosztami powiązanymi. Podwyższenie kwoty Kredytu Kupieckiego przyznanego 
Kupującemu nie wymaga jego odrębnej zgody i dokonywane jest jednostronnym oświadczeniem Sprzedawcy. 

16. W przypadku, gdyby wykonanie Zamówienia, złożonego przez Kupującego, miało spowodować przekroczenie kwoty 
przysługującego Kupującemu kredytu kupieckiego, Sprzedawca może uzależnić przystąpienie do realizacji zamówienia od 
spełnienia warunku, że do dnia planowanej wysyłki lub wydania Towaru Kupujący spłaci taką część swoich długów, 
choćby były niewymagalne, aby suma pozostałych zobowiązań, powiększona o pełną cenę należną za dostawę, która ma 
być zrealizowana, nie przekroczyła kwoty udzielonego kredytu kupieckiego. 

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zabezpieczenia i określenia sposobu zabezpieczenia kredytu kupieckiego, w 
szczególności przez złożenie przez Kupującego dokumentów określających jego sytuację finansową, ustanowienia na 
rzecz Sprzedawcy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, hipoteki, zastawu lub innego zabezpieczenia. 

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami obsługi należności, których termin płatności upłynął 
oraz wszelkimi kosztami związanymi z odzyskiwaniem wymagalnych należności Sprzedawcy od Kupującego.  

19. Kredyt kupiecki udzielany jest w walucie, w której ustalana jest cena Towarów dla danego Kupującego. 
20. Kredyt kupiecki wygasa i wymaga nowych uzgodnień, jeśli przez 3 miesiące Kupujący nie złoży żadnego Zamówienia u 

Sprzedawcy. 

WARUNKI DOSTAW 

1. Dostawa dokonywana jest do miejsca określonego adresem pocztowym na terytorium lądowym Rzeczpospolitej Polskiej, 
wskazanego w Zamówieniu lub w innym oświadczeniu Kupującego. 

2. Dostawę uznaje się za dokonaną, jeśli w dniu roboczym, w godzinach od 7-16, Przewoźnik dysponujący Towarem na 
zlecenie Sprzedawcy zgłosi, w miejscu wskazanym przez Kupującego, gotowość do dokonania rozładunku. 

3. Sprzedawca zobowiązany jest przekazać Towary do przewozu zapakowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
Towarów podczas transportu. 

4. Sprzedawca ponosi ryzyka i koszty dostawy do momentu udostępnienia Towarów na granicy powierzchni środka 
transportu zbliżonego do rampy wyładowczej w miejscu dostawy w taki sposób, aby jego bezpieczne wyładowanie na tę 
rampę było możliwe. Przeniesienie Towarów ze środka transportu na rampę i dalej, do magazynu, należy do Kupującego. 

5. O terminie dostawy Kupujący będzie zawiadomiony przez Sprzedawcę najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień 
dostawy, w praktykowany między Stronami sposób. 

6. Kupujący ma obowiązek, przy odbiorze przesyłki od Przewoźnika, dokonać sprawdzenia stanu przesyłki i zgodności ilości 
dostarczonych opakowań z Towarem z treścią listu przewozowego. W przypadku niezgodności składu przesyłki z listem 
przewozowym lub uszkodzenia opakowań, Kupujący ma obowiązek sporządzenia z Przewoźnikiem w dniu dostawy 
protokołu reklamacyjnego i doręczenia go Przewoźnikowi, pod rygorem utraty roszczeń wynikających z braków lub wad 
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dostarczonych towarów. W przypadku uszkodzenia opakowań, Kupujący ma dodatkowo obowiązek sprawdzenia 
zawartości całej przesyłki pod kątem ilości i stanu rzeczywiście otrzymanych Towarów.  

7. Kupujący ma obowiązek w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po otrzymaniu dostawy sprawdzić wewnętrzną zawartość 
przesyłki pod kątem niewidocznych przy odbiorze Towaru uszkodzeń transportowych. W przypadku ich stwierdzenia, 
Kupujący ma obowiązek niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odebrania przesyłki od Przewoźnika) zgłosić 
reklamację Przewoźnikowi i przesłać do Sprzedawcy dowód jej zgłoszenia, dla zapewnienia realizacji uprawnień z umowy 
Sprzedawcy z Przewoźnikiem w zakresie nienależytego wykonania usługi. 

8. Dokonanie przez Kupującego odbioru Towaru bez jego zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń bezzwłocznie po zbadaniu 
towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy. 

9. Jeżeli opóźnienie w odbiorze Towarów przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia Towarów, 
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zbycia Towaru innemu klientowi i obciążenia 
Kupującego, który odmówił przyjęcia Towarów, kosztami wynikającymi z tego zdarzenia.  

GWARANCJE / REKLAMACJE 

Gwarancje i sposób rozwiązywania reklamacji określają dostępne na stornie www.alpidapower.pl  Ogólne Warunki 
gwarancji 

SIŁA WYŻSZA 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności , ani nie będzie uznany za działającego w sprzeczności z postanowieniami OWS 
oraz jakimikolwiek innymi postanowieniami umownymi wiążącymi Strony, z powodu opóźnienia w wykonaniu lub 
niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie zostało 
spowodowane przyczynami od Sprzedawcy niezależnymi (w tym m.in. działania władz publicznych, wojna, zamieszki, 
pożar, wybuch, powódź, ekstremalne warunki pogodowe, przepisy prawa regulujące import lub eksport, nałożone 
embarga, strajki, spory pracownicze lub niemożliwość otrzymania lub opóźnienie w otrzymaniu dostaw Towarów lub 
świadczenia pracy). Sprzedawca może wówczas, według swojego uznania, opóźnić wykonanie Umowy Sprzedaży lub 
odstąpić od Umowy Sprzedaży w całości lub części bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów i nie odpowiada za 
szkodę spowodowaną brakiem wykonania umowy obejmującą także utracone korzyści o czym bezzwłocznie poinformuje 
Kupującego.  

2. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych, handlowych, finansowych lub politycznych, których strony nie mogły 
przewidzieć w momencie zawierania Umowy Sprzedaży, a powodujących znaczne zachwianie równowagi umownej, 
Strony zobowiązują się do niezwłocznej renegocjacji warunków Umowy Sprzedaży celem przywrócenia równowagi 
umownej. Strona, której sytuacja w związku z zajściem zdarzeń określonych powyżej uległa pogorszeniu winna 
niezwłocznie zawiadomić w formie dokumentowej drugą stronę o ich zajściu. W przypadku braku porozumienia stron w 
terminie 30 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających renegocjacje, umowę, w której zakres 
wchodzą niniejsze OWS, uważa się za rozwiązaną w części jeszcze nie wykonanej z pierwszym dniem następującym po 
upływie 30 dniowego terminu przewidzianego na renegocjacje. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kupujących jest ALPIDA Power Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Słupnie (Polska) przy ul. Żeromskiego 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000366021, dla której 
akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy KRS, posługująca się numerem 
podatkowym NIP 8961508838 oraz numerem statystycznym REGON 021359710., która przetwarza te dane w celu 
realizacji umowy handlowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem drogą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ado@ALPIDAPower.pl lub listownie na adres korespondencyjny podany 
powyżej.  

http://www.alpidapower.pl/
mailto:ado@ALPIDAPower.pl
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) 

 

3. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Kupującego będzie upoważniony personel Administratora, a także 
firmy świadczące na rzecz Administratora usługi w obszarze IT, przewozu, przekazu korespondencji i w innych obszarach 
służących wykonaniu umowy. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia współpracy, a także do upływu 
okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych 
związanych z dokumentacją rachunkową, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia 
roszczeń cywilnoprawnych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.  
7. Osobie uprawnionej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem.  

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY 

1. Okres wypowiedzenia Umowy Szczegółowej wynosi 1 miesiąc. Umowa Szczegółowa może być również wypowiedziana w 
zakresie poszczególnych swoich elementów. Po upływie okresu wypowiedzenia poszczególnego elementu Umowa 
Szczegółowa obowiązuje nadal bez elementu objętego wypowiedzeniem lub ze zmianą treści tego elementu, zgodnie z 
treścią wypowiedzenia.  

2. Umowa Szczegółowa ulega rozwiązaniu w części dotyczącej uzgodnionego terminu płatności, bez konieczności dokonania 
dodatkowych czynności, w przypadku braku Zamówień złożonych przez Kupującego przez kolejne 3 miesiące licząc od 
daty wystawienia ostatniej faktury sporządzonej dla Kupującego w związku z wykonaną umową sprzedaży. W takim 
przypadku, dla kolejnych Zamówień stosuje się Umowę Szczegółową i niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, z 
wyłączeniem jednakże regulacji o  poprzednio przyznanym terminie zapłaty i przy powrocie do ogólnej zasady 
jednoczesności świadczeń uregulowanej w art. 488 § 1 k.c.  aż do czasu uregulowania na nowo co najmniej w formie 
dokumentowej zasad nabywania przez Kupującego towarów z odroczonym terminem zapłaty.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla SPRZEDAWCY. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierając ze Sprzedawcą umowę sprzedaży 

Towaru, która nie ma dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez 
niego działalności gospodarczej (zgodnie z danymi ujawnionymi w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej), gdy 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakazują stosowanie do takich osób jak on określonych regulacji ustawowych 
przewidzianych wprost dla konsumentów, może wobec Sprzedawcy powoływać się na te regulacje powszechnie 
obowiązującego prawa, które kreują jego prawa korzystniej od określonych zapisów niniejszych OWS. 

4. Niniejsze OWS obowiązują z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej www.ALPIDAPower.pl. 
5. Sprzedawca zastrzega sobie wprowadzenie zmian do treści OWS w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że informacja o 

zmianie OWS zostanie każdorazowo ogłoszona na stronie www.ALPIDAPower.pl na podstronie Aktualności co najmniej na 
14 dni przed wejściem w życie wprowadzonych zmian. Każdorazowo aktualna wersja będzie dostępna do pobrania na 
stronie www.ALPIDAPower.pl na podstronie Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS). 
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