OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE – TUBEX SLOVAKIA s.r.o.
1. Postanowienia ogólne
Poniższe ogólne warunki (zwanymi dalej Warunkami umowy) dotyczą wszystkich postanowień
które my TUBEX SLOVAKIA s.r.o. firma zarejestrowana pod adresem Partizanska 87, 966 81
Żarnowica, REGON 36 634 280, w Sadzie Rejonowym w Banska Bystrica, Sekcja: Sro, wpis numer
10049/S (zwanej dalej TUBEX lub MY w odpowiedniej formie gramatycznej) będziemy stosować
w związku z produkcją, sprzedażą lub dostawą tub aluminiowych, tub plastikowych, opakowań na
cygara, aluminiowych tubek na tabletki, jak również innych produktów, towarów lub usług
świadczonych lub wyprodukowanych przez nas (zwanych dalej Produktami) lub innych
odpowiednio powiązanych działań lub deklaracji TUBEXU.
Przyjęcie oferty TUBEXU przez Klienta (zwanego dalej Klientem) należy rozumieć jako akceptację
niniejszych Warunków umowy jak również zrzeczenia się praw Klienta do odwoływania się do
jego własnych warunków handlowych lub jego innych warunków kupna.
Wszelkie ustalenia pomiędzy TUBEX’em a Klientem należy uznać za wiążące tylko w przypadku
sporządzenia ich w formie pisemnej. Wszelkie zmiany i poprawki do umowy muszą być również
sporządzone na piśmie.
Wszelkie umowy Klienta, które są sprzeczne lub odbiegają od niniejszych Warunków będą dla
TUBEX’u wiążące tylko po pisemnej zgodzie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie również gdy
TUBEX dostarczy Produkty Klientowi bez rezerwacji, mając na względzie istnienie ogólnych
warunków biznesowych lub innych warunków zakupu Klienta, które różnią się od niniejszych
Warunków umowy.
Nie wywiązanie się przez TUBEX z warunków niniejszej umowy nie zobowiązuje go do zrzeczenia
się swoich praw wynikających z tych Warunków umowy. Jednocześnie TUBEX zachowuje swoje
prawa w przypadku zaniechania lub opóźnienia w wypełnianiu postanowień niniejszych
Warunków umowy.
Niniejsze Warunki umowy mają szczególnie zastosowanie do przedsiębiorców podlegającym
ustawie nr 513/1991 Kodeksu Handlowego, z późniejszymi zmianami, i innym instytucjom
prawnym i stowarzyszeniom pożytku publicznego. Niniejsze Warunki umowy nie mają
zastosowania wobec konsumentów zgodnie z rozdziałem 52(4) ustawy nr 40/1964 Kodeksu
Cywilnego, z późniejszymi zmianami. Niniejsze Warunki mają zastosowanie we wszystkich
transakcjach z Klientem w ramach jego działalności wynikających z obecnej zależności
biznesowej.
2. Zawarcie umowy
Oferta TUBEX’u nie jest wiążąca i nie będzie uznana jako propozycja zawarcia umowy, chyba że
oferta stanowi inaczej lub TUBEX postanowi inaczej na piśmie. Umowę należy uznać za zawartą
tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia przez TUBEX zamówienia Klienta lub wykonania
zamówienia lub podjęcia czynności wstępnych w celu wykonania zamówienia.
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TUBEX rezerwuje sobie tytuł i prawo autorskie do wszelkich układów, prospektów, obliczeń i tym
podobnych dokumentów. Ma to zastosowanie szczególnie do dokumentów bazowych
opatrzonych klauzulą „poufne”. Klient nie jest uprawniony do udostępniania wyżej wymienionych
dokumentów bazowych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony TUBEX’u.
Wyżej wymienione dokumenty bazowe nie stanowią części zamówienia, chyba że pisemne
potwierdzenie zamówienia stanowi inaczej. Klient jest zobligowany do zweryfikowania
dokumentów bazowych i przed rozpoczęciem produkcji Produktu w celu upewnienia się, że
żądany Produkt jest zgodny z docelowym użytkowaniem, szczególnie za pomocą odpowiednich
testów. Warunki gwarancji TUBEX’u są szczegółowo opisane w Sekcji 9 niniejszego dokumentu.
Klient będzie odpowiedzialny za niezwłoczne pozyskanie i uzupełnienie wszelkich zezwoleń,
potwierdzeń i tym podobnych wymogów koniecznych do importu Produktów do kraju dostawy
lub do celów kontroli kursu walut przy płatnościach ceny zakupu Produktów. Klient jest
zobligowany do powiadomienia TUBEX’u na piśmie o fakcie pozyskania takich zezwoleń,
potwierdzeń i tym podobnych wymogów.
3. Ceny
Jeżeli w pisemnym potwierdzeniu zamówienia nie stwierdza się inaczej, wszystkie ceny
Produktów uznaje się jako „od zakładu” (EX WORKS zgodne z interpretacją reguł INCOTERMS
2010), wyłączając transport i podatek VAT. W przypadku gdy jeden lub więcej czynników
decydujących o cenie ulegnie zmianie, zwłaszcza ale nie tylko gdy takiej zmiany nie można było
przewidzieć w dniu przygotowania oferty dla Klienta, TUBEX będzie upoważniony do korekty, do
daty dostawy, ceny wyszczególnionej w pisemnym potwierdzeniu zamówienia do wielkości
odpowiadającej zmianie czynników wpływających na cenę, na co Klient wyraża zgodę. TUBEX
bezzwłocznie powiadomi Klienta o podwyżce ceny.
Bez względu na powyższe ustalenia, ceny i stawki TUBEX’u będą aktualizowane przynajmniej raz
w roku. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich obecnych lub przyszłych podatków i
wydatków powiązanych z Produktami opłaconymi i powiązanymi z produkcją, sprzedażą,
transportem, użytkowaniem lub usunięciem Produktów przez odpowiednie władze.
4. Płatności.
Jeżeli nie ustalono inaczej, ceny Produktów nie podlegają obniżkom ani rabatom oferowanym
przez TUBEX.
Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie faktury TUBEX’u będą wystawione z 30-dniowym terminem
płatności bez obniżek i rabatów.
Dniem wykonania płatności będzie dzień otrzymania przez TUBEX należnego przelewu lub
gotówki.
Jedynie niepodważalne, ważne i wykonalne przeciwdziałania należności Klienta mogą być
zaliczone na poczet należności pieniężnych TUBEX’u. Podobnie, spłata wszelkich należności
TUBEX’u może być zatrzymana, wstrzymana, dostarczona warunkowo lub zawieszona tylko w
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przypadku zaistnienia niepodważalnych, ważnych i wykonalnych przeciwdziałań należności
Klienta.
TUBEX jest upoważniony do rozliczania zobowiązań wobec Klienta płatnych przez TUBEX wraz z
zobowiązaniami płatnymi przez Klienta wobec TUBEX’u.
Bez względu na roszczenia TUBEX’u w przypadku szkody i bez konieczności przesłania próśb i
powiadomień, odsetki za zwłokę od stawki podstawowej Europejskiego Banku Centralnego będą
naliczane od pierwszego dnia zwłoki powiększone o 9% naliczane od wszelkich należności nie
dokonanych w terminie. Co więcej, w przypadku gdy Klient opóźni się z płatnością, TUBEX ma
prawo do (i) zawieszenia wykonania zobowiązań; (ii) anulowania wszelkich otwartych zamówień
Klienta w ciągu 8 dni od dostarczenia Klientowi formalnego wezwania do zapłaty w postaci listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru; (iii) wezwania Klienta do zwrotu niezapłaconych
Produktów do TUBEX’u na koszt i ryzyko Klienta; oraz (iv) wycofania się z umowy.
Bez względu na roszczenia TUBEX’u w przypadku szkody, TUBEX jest upoważniony między innymi
do zwracania się na piśmie do Klienta z żądaniem natychmiastowej spłaty wszelkich innych faktur
które w wyniku opóźnienia w płatności stają się wymagalne i płatne.
W przypadku gdy TUBEX jest zobowiązany do wykonania usługi z wyprzedzeniem i jeśli po
zakończeniu umowy TUBEX odkryje fakty na podstawie których można oczekiwać, że nastąpi
pogorszenie stanu majątkowego Klienta, wtedy TUBEX może, według swojego uznania, zażądać
zabezpieczenia usługi za odpowiedni okres czasu (w szczególności dotyczy to zapłaty z góry) lub
zażądać spłaty należności w momencie dostawy Produktów. Jeżeli Klient nie spełni tego żądania,
TUBEX będzie upoważniony do wycofania się z umowy bez względu na swoje pozostałe
roszczenia.
TUBEX nie jest zobowiązany do akceptowania weksli ani czeków. Jeżeli jednak takowe przyjmie,
nastąpi to według własnego uznania i tylko w ramach tymczasowego rozwiązania. Koszty
związane z wekslami i czekami ponosi Klient.
5. Czas dostawy
Czas dostawy określony przez nas jest obowiązujący tylko po wyjaśnieniu wszelkich spraw
koniecznych do prawidłowej dostawy Produktów oraz po wypełnieniu wszelkich zobowiązań
przez Klienta.
Jeżeli nie ustalono inaczej, okres dostawy określony przez nas będzie zawsze niezobowiązujący.
Jeżeli klient nie zapewni należnego wsparcia, czas dostawy ulegnie odpowiednio przedłużeniu.
W przypadku gdy TUBEX opóźni dostawę Produktów, Klient zezwoli na dodatkowy okres czasu,
odpowiednio długi lecz minimum 2 tygodnie; jednak po tym okresie Klient ma prawo do
odstąpienia od umowy. Klientowi przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe na skutek
opóźnienia dostawy tylko w przypadku gdy opóźnienie zostało spowodowane umyślnym
działaniem lub poważnym naruszeniem zobowiązań TUBEX’u, tym samym kwota odszkodowania
będzie ograniczona do kwoty powstałej szkody. W pozostałych przypadkach Klientowi nie
przysługuje odszkodowanie. Jednakże, wyżej wymienione ograniczenie roszczenia
odszkodowania nie ma zastosowania w przypadku ustalenia stałego terminu dostawy lub gdy
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Klient, w wyniku opóźnienia za które ponosimy odpowiedzialność, może stwierdzić brak
zainteresowania kontynuacją umowy. W takich przypadkach odpowiedzialność będzie
ograniczona stosownie do tego rodzaju umowy i przewidywalnych szkód.
Jeżeli Klient opóźnia przejęcie Produktów lub nie wywiązuje się z pozostałych zobowiązań, TUBEX
ma prawo do roszczenia odszkodowania na poczet kosztów dodatkowych i szkód powstałych na
skutek tych działań. W chwili gdy takie opóźnienie w przejęciu nastąpi, ryzyko przypadkowego
uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta.
TUBEX ma prawo do częściowej dostawy Produktów lub dostawy Produktów przed ustalonym
terminem, jeżeli nie stanowi to sprzeczności z interesem Klienta.
Klient ma obowiązek, na żądanie, poinformować nas na piśmie w stosownym czasie o wycofaniu
się z umowy z powodu opóźnienia dostawy lub kontynuacji zamówienia. Jeżeli pisemne
potwierdzenie zamówienia nie stanowi inaczej, TUBEX rezerwuje sobie prawo do żądania, aby
Klient przyjmował rachunki na wszystkie zamówione Produkty podczas pojedynczej dostawy.
6. Dostawy seryjne, umowy długoterminowe i ramowe.
Jeżeli nie ustalono inaczej, umowy na czas nieokreślony można zakończyć wypowiedzeniem,
które przewiduje 6-miesięczny okres wypowiedzenia począwszy od końca miesiąca w którym
dostarczono wypowiedzenie.
Jeżeli nie ustalono inaczej, w przypadku umów zawartych na okres czasu dłuższy niż 12 miesięcy
lub na czas nieokreślony, jeżeli koszty wynagrodzenia, surowców lub energii ulegną znaczącej
zmianie po upływie pierwszych 4 tygodni okresu obowiązywania umowy, każda ze stron ma
prawo do żądania dostosowania cen do zaistniałej sytuacji.
Nasze ceny są ustalane zgodnie z zamówioną ilością. Jeżeli nie ustalono wiążącej ilości, nasze
obliczenia będą oparte na ustalonej ilości docelowej. Jeżeli zamówiona ilość jest poniżej 20%
ilości docelowej, mamy prawo odpowiednio podnieść cenę jednostkową. Jeżeli zamówiona ilość
przewyższa 20% ilości docelowej, za naszą zgodą, Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny na
piśmie nie później niż 2 miesiące przed ustaloną datą dostawy. Podwyżka lub obniżka ceny
określona na podstawie naszych obliczeń będzie wiążąca dla Klienta.
Jeżeli zawarto umowę ramową z Klientem, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia zamawianej
ilości przynajmniej 3 miesiące przed ustaloną datą dostawy, chyba że ustalono inaczej. Jeżeli
Klient nie wywiąże się z tego obowiązku, nie będziemy zobowiązani zapewnić dostawy w
ustalonym terminie. Jeżeli pomimo tego faktu zapewnimy dostawę, koszty spowodowane
późnym powiadomieniem i wynikającymi z tego zmianami pokrywa Klient.
7. Przeniesienie ryzyka, wysyłka i pakowanie
Jeżeli nie ustalono inaczej, dostawa nastąpi „z zakładu” (EX WORKS zgodnie z interpretacją
INCOTERMS 2010). To samo ma zastosowanie jeśli weźmiemy pod uwagę koszty transportu.
Dostawa będzie objęta ubezpieczeniem transportowym tylko na żądanie Klienta. Koszty związane
z ubezpieczeniem pokrywa Klient.
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Jeżeli nie ustalono inaczej, środki transportu i trasa zostaną wybrane według naszego uznania.
Zwroty opakowań jednorazowych nie będą przyjmowane i Klient ma obowiązek zutylizować je
zgodnie z obowiązującym prawem. Klient ma obowiązek zwrócić lub wymienić wypożyczone lub
wymienne środki opakunkowe (np. palety) w ciągu 2 miesięcy.
8. Wymiary, waga, kolory, wielkość dostawy, zgodność zawartości.
Standardy STN lub EN mają zastosowanie co do rozmiarów. Określamy wymiary i wagę
Produktów w naszych ofertach i potwierdzeniach zamówień zgodnie z naszą najlepszą wiedzą;
jednakże, pomimo tego, dane te są tylko szacunkowe i dlatego nie wiążące, i nie udzielamy
gwarancji ani specyfikacji na cechy Produktu powiązane z powyższymi. Jeżeli nie ustalono inaczej,
drobne odstępstwa, szczególnie zależne od technologii, nie dają prawa Klientowi do zgłaszania
obiekcji, zażaleń ani reklamacji.
Jeżeli nie ustalono inaczej, odpowiednio do zamówionej ilości (również dostawy częściowe),
TUBEX ma prawo do dostarczenia do 10% więcej lub mniej zamówionej ilości Produktów zgodnie
z normalną praktyką handlową, a cena dostarczonych produktów zostanie odpowiednio
dostosowana.
Rozbieżności w kolorystyce po wydruku:
Jeżeli Klient zamówi wydruk lub wzór na Produkcie, TUBEX wykona nadruk lub wzór na Produkcie
(w szczególności dotyczy to pudełek i tubek). W przypadku manualnych ustawień maszyn lub gdy
produkcja dotyczy krótkiej serii, TUBEX nie może zagwarantować uzyskania identycznej
kolorystyki w szczególności odcieni kolorów. Klient przyjmuje do wiadomości że to samo dotyczy
kolejnych partii produkcyjnych. Klient również akceptuje że to samo dotyczy lakieru.
Rozbieżności w kolorystyce bez nadruku:
Jeżeli Klient zamawia Produkty bez nadruku, TUBEX przystąpi do produkcji Produktu bez
wcześniejszego ustalenia z Klientem. W trakcie produkcji Produktów, TUBEX dołoży wszelkich
starań, aby wykonać zamówienie Klienta jak najlepiej. Klient potwierdza, że jakiekolwiek różnice
optyczne pomiędzy wzorem (głównie papierowym) lub modelem Klienta a procesem produkcji,
jak również różnice w odcieniu i kolorze powstałe w związku z procesem produkcji, nie będą
uznawane jako defekty Produktów i Klient zobowiązuje się do przyjęcia tych Produktów.
Interakcja produktów z wypełnieniem:
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, TUBEX nie gwarantuje trwałości Produktów w przypadku reakcji
chemicznych i fizycznego wpływu wypełnienia. Przed podjęciem produkcji seryjnej Produktów ,
Klient jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych testów potwierdzających
kompatybilność docelowego wypełnienia z Produktami (dotyczy to zwłaszcza migracji, dyfuzji, i
kompatybilności wypełnienia z lakierami, foliami, etykietami i kolorami używanymi w produkcji
Produktów), oraz z wszystkimi procedurami zarówno produkcyjnymi jak i wypełniania
wykorzystywanymi przez Klienta jak również z warunkami przechowywania przed, w trakcie i po
wypełnieniu. Klient przyjmuje do wiadomości, że te testy nie mogą być przeprowadzone przez
TUBEX i że wszystkie tego rodzaju procedury stosuje Klient; szczególnie samo wypełnienie i
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procedury wypełniania są znane tylko Klientowi lub przez niego kontrolowane. Klient jest
również odpowiedzialny za dopełnienie wszelkich wymogów formalnych związanych z artykułami
spożywczymi nieznanymi TUBEX’owi i które również podlegają weryfikacji przez Klienta.
TUBEX nie ponosi odpowiedzialności za defekty Produktu, które można było wykryć za pomocą
wyżej wymienionych testów.
Jeżeli nie ustalono inaczej, TUBEX podlega regulacjom technicznym, standardom i prawu
obowiązującemu w Republice Słowacji dotyczącym oferowanych Produktów i nie podlega
standardom i ustaleniom obowiązującym w innych krajach. Jeżeli Klient wyraża wolę, aby
Produkty spełniały standardy, były zgodne z regulacjami lub prawem obowiązującym w innych
krajach, musi powiadomić o tym TUBEX nie później, niż w momencie zawarcia umowy, jednak
zawsze w terminie na tyle wczesnym, aby umożliwić TUBEX’owi wzięcie ich pod uwagę podczas
produkcji Produktów; Klient jest również zobowiązany do wyjaśnienia ich TUBEX’owi na jego
żądanie.
9. Gwarancja i roszczenia związane z wadami.
TUBEX zgadza się, że w trakcie okresu gwarancyjnego dostarczone Produkty będą sprawne i
zdatne do uzgodnionego przeznaczenia, że zachowają swoje ustalone cechy i będą odpowiadać
uzgodnionym parametrom technicznym i że parametry nie będą przekraczać uzgodnionych
dopuszczalnych odchyleń.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, gwarancja nie obejmuje następujących wad Produktów:
- nieistotnych odchyleń od cech Produktów lub nieistotnych ograniczeń w ich stosowaniu;
- wad spowodowanych przez niewłaściwe i niezgodne z instrukcją TUBEX’u użytkowanie
Produktów;
- wad spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi;
- wad powstałych w transporcie lub z powodu wykorzystanych środków transportu (w przypadku
dostawy „z zakładu”)
- wad spowodowanych niewłaściwymi warunkami przechowywania, niezgodnymi z zaleceniami
TUBEX’u;
- wad, które powstały po dostawie Produktu klientowi;
- wad Produktów nie przeznaczonych na sprzedaż lub do innej formy umowy;
- wad stwierdzonych w produkcie końcowym zainstalowanym w Produkcie, lub w którym
zainstalowano Produkt; lub stwierdzonych w instrukcji producenta produktu końcowego;
- wad które, biorąc pod uwagę wiedzę naukową i techniczną, nie musiały być znane w dniu
produkcji.
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Klient nie rości sobie żadnego prawa w związku z wyżej wymienionymi wadami Produktów.
Wszelkie przedstawione przez nas specyfikacje Produktów służą jedynie do celów poglądowych i
nie stanowią gwarancji.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, okres umowy obejmuje 6 miesięcy od daty dostawy Produktów
Klientowi lub od daty przekazania Produktów stronie trzeciej w celu transportu do Klienta. TUBEX
nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia Produktów po okresie gwarancyjnym i
Klient traci wtedy swoje prawa gwarancyjne. Okres gwarancji ulega zawieszeniu na czas, gdy
Klient nie może korzystać z Produktów z powodu uszkodzeń Produktów za które ponosi
odpowiedzialność TUBEX.
Klient jest zobowiązany do poinformowania TUBEX’u w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
Produktów w terminie do 15 dni od daty dostawy, jednak zawsze przed rozpoczęciem
użytkowania lub obróbki Produktów. Klient ma obowiązek poinformować TUBEX o innych
usterkach stwierdzonych w okresie gwarancyjnym jednak zawsze przed przystąpieniem do
użytkowania lub obróbki Produktów. W każdym przypadku Klient ma obowiązek poinformować
TUBEX o usterkach Produktów bezzwłocznie po stwierdzeniu tych usterek lub o potencjalnych
usterkach które mogłyby wyjść na jaw podczas właściwego użytkowania. TUBEX nie jest
odpowiedzialny za usterki Produktów w przypadku, gdy Klient nie poinformuje o nich we
wskazanym czasie.
W przypadku gdy Klient nie pozostawi TUBEX’owi czasu do weryfikacji usterki na miejscu lub jeśli
na żądanie TUBEX’u Klient nie wykona próbek wadliwych Produktów lub bez naszej zgody dokona
zmian wadliwych Produktów, TUBEX nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktów. TUBEX
ma obowiązek zweryfikować zgłoszone usterki natychmiast po wysunięciu przez Klienta żądania
takiej weryfikacji.
W przypadku gdy Produkt posiada usterki za które ponosi odpowiedzialność TUBEX, TUBEX
według własnego uznania (i) naprawi lub przetworzy wadliwy Produkt na własny koszt; (ii)
wymieni wadliwy Produkt na własny koszt; lub (iii) odpowiednio obniży cenę wadliwego
Produktu na korzyść Klienta. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Klient ma obowiązek zapewnić
TUBEX’owi czas na usunięcie usterek Produktu na jeden z w/w sposobów. Jeżeli TUBEX usunie
wady Produktu w tym okresie lub jeśli zaproponuje niższą cenę za wadliwy Produkt, Klient nie ma
prawa do innych roszczeń (tj. wycofania się z umowy, obniżki ceny, zadośćuczynienia za szkody
lub koszty) względem TUBEX’u. W przypadku gdy TUBEX NIE USUNIE USTEREK Produktu w
odpowiednim okresie czasu lub jeśli nie obniży ceny wadliwego Produktu lub jeśli odmówi
wymiany wadliwego Produktu, Klient ma prawo do wycofania się z umowy lub do stosownej
obniżki ceny.
Klient ma obowiązek stosować się do instrukcji TUBEX’u, szczególnie tych powiązanych z
przechowywaniem i wykorzystaniem Produktów a także do przedstawienia ich swoim klientom.
Jeżeli Klient nie stosuje się do instrukcji lub nie poinformuje o nich swoich klientów TUBEX nie
odpowiada za szkody powstałe u Klienta lub osób trzecich. Klient potwierdza, że zapoznał się z
ryzykiem i zakresem odpowiedzialności powiązanych z Produktami.
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W przypadku stwierdzenia, że Produkty rzekomo wadliwe są towarem pełnowartościowym lub
TUBEX nie ponosi odpowiedzialności za powstanie tych wad, Klient ma obowiązek pokryć koszty
poniesione przez TUBEX w związku ze sprawdzeniem lub usunięciem tych usterek.
10. Odszkodowanie
Klient ma obowiązek zabezpieczyć TUBEX przed wszelkimi roszczeniami ze strony osób trzecich,
w tym klientów i ich następców prawnych, szczególnie roszczeń dotyczących zadośćuczynienia za
szkody, w tym te o charakterze represyjnym (zwłaszcza w USA i Kanadzie) względem TUBEX’u,
bez względu na ich podstawy prawne, z powodu produktów zapakowanych w Produktach, w tym
produktów tytoniowych. Wyżej wymienione dotyczy również faktu, że produkty tytoniowe są
ogólnie szkodliwe dla zdrowia i w pewnych przypadkach zaszkodziło lub może zaszkodzić zdrowiu
i korzystanie z nich nawet niezgodnie z ich przeznaczeniem zapakowanych w Produkty prowadzi
lub prowadziło do uszczerbku na zdrowiu, własności lub podobnych. Wyżej wymienione ma
również zastosowanie przy egzekwowaniu prawa obowiązującego w USA lub Kanadzie lub
państw nie będących członkami UE lub EOG w związku z wypełnianiem naszych Produktów, które
można egzekwować przeciwko nam w Republice Słowackiej, USA lub innym kraju. Klient jest
zobowiązany do zabezpieczania TUBEX’u przed kosztami prawnymi i do ochrony przed takimi
roszczeniami.
11. Wyłączne prawo własności
TUBEX zachowuje wyłączne prawo własności Produktów do momentu całkowitej spłaty ceny
zakupu Produktów na które Klient wyraża zgodę. Jeżeli Klient narusza umowę, zwłaszcza dotyczy
to opóźnienia spłaty ceny zakupu pomimo zapewnienia dodatkowego okresu spłaty, TUBEX ma
prawo odebrać Klientowi Produkty zgodnie z obowiązującym prawem. Odebranie Klientowi przez
TUBEX Produktów nie oznacza wycofania się z umowy, chyba że stwierdzono inaczej na piśmie.
Jeżeli TUBEX odbierze Produkty Klientowi i wycofa się z umowy, będzie mieć prawo do sprzedaży
odzyskanych Produktów i rozpocząć procesy związane z tą sprzedażą po odjęciu odpowiednich
kosztów związanych ze sprzedażą, które ponosi Klient.
Do momentu pełnej zapłaty za Produkty, Klient musi należycie zadbać o Produkty; szczególnie
dotyczy to ubezpieczenia ich, na własny koszt, przed uszkodzeniami związanymi z katastrofami
naturalnymi, kradzieżami lub innym ryzykiem do wysokości nowej wartości tj. kwoty zakupu
Produktów. Do momentu pełnej spłaty, Klient musi przedsięwziąć wszelkie i konieczne kroki w
celu zapewnienia właściwego przechowywania i oznaczenia Produktów posiadanych przez TUBEX
tak, aby można je było łatwo zidentyfikować i nie pomylić z produktami innych dostawców tak,
aby chronić prawo własności TUBEX’u do Produktów oraz poinformować TUBEX niezwłocznie o
roszczeniach trzeciej strony w związku z Produktami.
Do momentu pełnej spłaty Produktów nie mogą być one przekazane, odsprzedane, obciążone,
ani nie mogą podlegać prawom strony trzeciej. Klient ma prawo odsprzedać Produkty na
ogólnych zasadach działalności; jednak przy takiej sprzedaży Klient wydzieli TUBEX’owi należności
w kwocie równej cenie sprzedaży (w tym VAT) powstałe z takiej sprzedaży swojemu klientowi lub
stronie trzeciej, bez względu na to czy Produkty zostały sprzedane przed czy po ich
przetworzeniu. TUBEX upoważnia Klienta do pobrania takiej należności nawet po jej cesji. TUBEX
ma prawo do żądania uiszczenia należności, zwłaszcza jeśli Klient opóźnia spłatę ceny zakupu lub
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w przypadku stwierdzenia bankructwa lub restrukturyzacji Klienta lub gdy rozpoczęto proces
upadłości lub restrukturyzacji lub gdy Klient zatrzymał spłatę swoich zobowiązań. W takim
przypadku TUBEX może zażądać od Klienta w związku z należnościami podjęcia wszelkich
koniecznych kroków w celu pozyskania należności dla TUBEX’u, szczególnie poinformowania o
tym dłużników.
Jeżeli Klient połączy, przetworzy, wymiesza lub w inny sposób trwałe połączy Produkty do których
ma prawu TUBEX z innymi produktami, TUBEX będzie miał prawo współwłasności w ten sposób
wytworzonych produktach, których wartość będzie odpowiednia do ceny zakupu Produktów
przetworzonych w ten sposób. Produkty te będą nadal podlegać warunkom niniejszej umowy. Na
żądanie Klienta TUBEX zrzeknie się zabezpieczeń stworzonych na rzecz TUBEX’u do stopnia w
jakim wartość zabezpieczenia przekracza wartość zabezpieczonych należności o ponad 20%, przy
czym TUBEX ma taką opcję odnośnie zrzeczenia się indywidualnych zabezpieczeń.
12. Wyposażenie sprzętowe
Wyposażenie, podstawowe formy, części sprzętu produkcyjnego, odlewy, modele i podobne
instrumenty są i pozostaną wyłączną własnością TUBEX’u, nawet jeśli Klient pokryje część
kosztów wytworzenia lub zamówienia tego sprzętu. Jeżeli sprzęt nie zostanie wykorzystany,
Klient musi pokryć pozostałe koszty określone przez TUBEX. TUBEX ma prawo do obciążenia
Klienta innymi kosztami które powstały przed przystąpieniem do produkcji Produktów i które nie
zostały uwzględnione w cenie Produktów, szczególnie kosztów rozwoju projektu i kosztów
modelowania i drukowania.
13. Koszty przechowywania.
Jeżeli Klient opóźnia przejęcie Produktów, TUBEX ma prawo obciążyć Klienta opłatą za
przechowywanie Produktów od ustalonego dnia odbioru do faktycznego dnia odbioru Produktów
w kwocie 0,5% ceny zakupu Produktów miesięcznie, za każdy miesiąc przechowywania.
14. Zgodność z rozporządzeniami Informacje
Akceptując dane techniczne i specyfikacje Produktu Klient potwierdza że jest świadomy projektu i
cech tych Produktów jak również ryzyka z nimi powiązanego. Klient przeprowadzi wszelkie
konieczne inspekcje i weryfikacje Produktów. Klient jest odpowiedzialny za zgodność Produktu z
obowiązującym prawem związanym z importem, sprzedażą i używaniem Produktów w kraju ich
dostawy. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich ostrzeżeń i informacji swoim
klientom i użytkownikom końcowym powiązanych z używaniem Produktów lub ich potencjalnym
ryzykiem jak również konsekwencjami wynikającymi z powyższych.
15. Siła wyższa.
TUBEX nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze swoich obowiązków w przypadku
siły wyższej, która ograniczyła lub uniemożliwiła wywiązanie się z tych obowiązków. Poza innymi,
następujące zdarzenia należy uznać za siłę wyższą: naturalne kataklizmy, burze, pożar, powódź,
trzęsienie ziemi, wypadki, zamknięcie operacji, strajki (w tym strajki wpływające na naszych
dostawców), bojkoty/lokauty, przerwy lub opóźnienia w ładunku lub transporcie, przerwy w
dopływie energii, embarga, zakazy transakcyjne, brak surowców, wypadki związane ze sprzętem,
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sabotaż, ataki cywilów lub sił zbrojnych, operacje wojskowe, wrogie ataki, ataki terrorystyczne
lub niepokoje społeczne, jak również wszelkie pozostałe okoliczności wynikające z zamknięcia lub
istotnego ograniczenia produkcji TUBEXU. W przypadku zaistnienia siły wyższej TUBEX
bezzwłocznie poinformuje Klienta na piśmie, że dostawa Produktów jest zależna od siły wyższej.
W takim przypadku zobowiązania TUBEX’u zostaną zawieszone, a okres wykonania i dostawy
ulegną odpowiednio przedłużeniu, zaś zamówienie będzie nadal wiążące. W przypadku gdy siła
wyższa będzie trwała ponad 3 miesiące każda ze stron może unieważnić zamówienie na który ma
wpływ siła wyższa poprzez przesłanie drugiej stronie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
z natychmiastowym terminem wykonalności. Klient musi przyjąć rachunek na wszystkie Produkty
wyprodukowane do daty unieważnienia i go zapłacić.
16. Unieważnienie i rezygnacja z zamówienia
Unieważnienie lub rezygnacja z zamówienia lub jego części przed dostawą wymaga pisemnej
zgody TUBEX’u jeżeli TUBEX nie naruszył swoich zobowiązań. W przypadku unieważnienia
zamówienia lub jego części, wszelkie koszty i wydatki poniesione przez TUBEX lub jego
podwykonawców poniesie Klient, szczególnie koszty ukończonych lub nieukończonych
produktów lub struktur, reprodukcji, jak również już wytworzonych narzędzi, wykorzystanych lub
zawartych w procedurze pracy oraz partię zakupionych materiałów.
17. Przekazanie zamówienia – przekazanie praw wynikających z umowy
Tożsamość Klienta jest ważna dla TUBEX’u przy akceptacji zamówienia. Z tego powodu
zamówienia Klienta nie mogą być częściowo ani w całości przekazane stronie trzeciej bez naszej
pisemnej zgody. Podobnie Klient nie ma prawa do przekazania praw wynikających z niniejszej
umowy zawartej z TUBEX’em bez zgody TUBEX’u. TUBEX ma prawo według swojego uznania do
przekazywania zamówień Klienta stronie trzeciej bez ograniczeń lub do przekazywania zamówień
Klienta i praw i zobowiązań z ich wynikających stronie trzeciej.
18. Prawo własności intelektualnej
Wszelkie plany, projekty, ramówki, formy odlewnicze, fotografie, modele produkcyjne, modele
graficzne, materiały handlowe i techniczne, rekomendacje, wyniki testów, katalogi, broszury,
instrukcje obsługi, patenty, plany, notatki lub inne podległe dokumenty, pisemne lub ustne
informacje, jak również wszelkie przemysłowe prawa autorskie dotyczące wszystkiego co tworzy
TUBEX samodzielnie lub we współpracy ze stroną trzecią podczas produkcji lub dostawy
określonych Produktów, w tym wszystkich nieskończonych Produktów i wersji częściowych
(razem „Własności Intelektualnej”) są i pozostaną wyłączną własnością TUBEX’u. Klient nie ma
prawa do użytkowania, reprodukcji lub udostępniania Własności Intelektualnej stronie trzeciej
bez pisemnej zgody TUBEX’u.
Jeżeli prawo wymaga przekazania lub udostępnienia (licencjonowania) Własności Intelektualnej
Klientowi, takie przekazanie lub udostępnienie (licencja) będzie miała miejsce do minimalnego
zakresu wymaganego przez prawo i na prawach nie-wyłączności, co nie ograniczy praw TUBEX’u
do tej Własności Intelektualnej lub wiedzy i doświadczenia przy produkcji Produktów dla innych
klientów.
19. Częściowa ważność (podzielność)
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W takim stopniu w jakim to jest możliwe, wszystkie postanowienia niniejszych Warunków
umowy należy interpretować zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli którekolwiek
postanowienia niniejszej umowy okażą się sprzeczne lub niewykonalne w związku z
obowiązującym prawem, pozostanie to bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych
postanowień, które są uznane na wiążące i wykonalne.
20. Jurysdykcja i obowiązujące prawo.
Postanowienia niniejszej umowy podlegają i są zgodne z prawem obowiązującym w Republice
Słowacji. Konwencja UE w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży (CISG) nie ma
zastosowania wobec postanowień niniejszej umowy.
Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw spornych wynikających z niniejszej umowy są Sądy
Republiki Słowacji.
Stan na 1 września 2012r.
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