Tłumaczenie przysięgłe z języka czeskiego na język polski
WARUNKI HANDLOWE
dotyczące prowadzenia i korzystania zportalu internetowego
GrainTerminal, związanych znim usług oraz umów zawieranych w
ramach portalu internetowego GrainTerminal,
założonego i prowadzonego przez spółkę GrainTerminal s.r.o., numer
identyfkacyjny:
053
72 585,
z siedzibą Drnovská 1118/53a, Ruzyně, 161 00 Praha 6, wpisaną do Rejestru
Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 262633
obowiązujące od dnia 23.06.2017
1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE
1.1. Defnicje
Do celów niniejszych Warunków Handlowych i umów zawieranych w ramach
portalu internetowego GrainTerminal lub w związku z nim przez poniższe
pojęcia rozumie się:
1.1.1. Kupujący – Użytkownik zweryfkowany, który w ramach Portalu
deklaruje chęć zakupu i/lub kupuje Towar;
1.1.2. Sprzedający – Użytkownik zweryfkowany, który w ramach Portalu
oferuje i/lub sprzedaje Towar;
1.1.3. Strona(y) umowy – Sprzedający i/lub Kupujący, którzy zawarli
Umowę kupna/sprzedaży za pośrednictwem Portalu;
1.1.4. Umowa kupna/sprzedaży – umowa kupna/sprzedaży zawarta w
ramach Portalu między Kupującym i Sprzedającym;
1.1.5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży – moment akceptacji oferty
lub kontrpropozycji handlowej Użytkownika zweryfkowanego
dotyczącej kupna/sprzedaży lub kupna Towaru w ramach Portalu ze
strony innego Użytkownika zweryfkowanego, zainteresowanego
kupnem lub sprzedażą Towaru;
1.1.6. Towar – roślinne produkty rolne, które można za pośrednictwem
Portalu oferować i sprzedawać i/lub deklarować chęć ich zakupu i
kupować, przede wszystkim pszenica konsumpcyjna, pszenica
paszowa, jęczmień jary, jęczmień ozimy, jęczmień browarny, owies,
pszenżyto, kukurydza, groch pastewny, rzepak;
1.1.7. Użytkownik – osoba fzyczna prowadząca działalność gospodarczą
lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która
korzysta z Portalu i/lub związanych z nim usług, świadczonych przez
Prowadzącego na podstawie Umowy, i to w charakterze Użytkownika
zarejestrowanego lub Użytkownika zweryfkowanego;
1.1.8. Użytkownik zarejestrowany – osoba fzyczna prowadząca
działalność gospodarczą lub osoba prawna prowadząca działalność
gospodarczą,
będąca
w
ramach
Portalu
Użytkownikiem
zarejestrowanym, którego rejestracji jednak nie zweryfkowano
zgodnie z Warunkami Handlowymi;
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1.1.9. Użytkownik zweryfkowany – osoba fzyczna prowadząca
działalność gospodarczą lub osoba prawna prowadząca działalność
gospodarczą, będąca Użytkownikiem, którego rejestracja w Portalu
została zweryfkowana i potwierdzona przez Prowadzącego zgodnie
z Warunkami Handlowymi, będąca jednocześnie płatnikiem podatku
VAT na podstawie przepisów prawa Republiki Czeskiej lub innego
kraju członkowskiego UE;
1.1.10.
Portal – portal internetowy GrainTerminal, założony i
administrowany przez Prowadzącego, umożliwiający Użytkownikom
przede wszystkim składać oferty lub sprzedawać i/lub deklarować
chęć zakupu lub kupować Towar oraz śledzić przebieg transakcji
handlowych, jak i korzystać z innych oferowanych usług na
warunkach określonych poniżej w Warunkach Handlowych;
1.1.11.
Warunki Handlowe – niniejsze Warunki Handlowe dotyczące
prowadzenia i korzystania z Portalu, związanych z nim usług oraz
umów zawieranych w ramach Portalu, stanowiące nierozdzielną część
wszystkich umów zawieranych w ramach Portalu lub w związku z nim;
1.1.12.
Prowadzący – prowadzącym portal GrainTerminal jest spółka
GrainTerminal s.r.o., numer identyfkacjyny: 053 72 585, z siedzibą
Drnovská 1118/53a, Ruzyně, 161 00 Praha 6, wpisana do Rejestru
Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C,
wkładka 262633, będąca częścią grupy handlowej PAWLICA;
1.1.13.
Umowa – umowa świadczenia usług Portalu i pośrednictwa w
ramach Portalu, zawarta między Prowadzącym a Użytkownikiem;
1.1.14.
Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa – wynagrodzenie
Prowadzącego z tytułu pośredniczenia w zawieraniu Umowy
kupna/sprzedaży w ramach Portalu w wysokości 2% ceny zakupu
netto, uzgodnionej między Sprzedającym i Kupującym w Umowie
kupna/sprzedaży w chwili jej zawarcia, należące się Prowadzącemu na
warunkach określonych poniżej w Warunkach Handlowych.
1.2. Warunki handlowe
1.2.1. Warunki Handlowe stanowią nierozdzielną część wszystkich umów
zawieranych
w ramach Portalu lub w związku z nim, przede wszystkim zaś Umów i
Umów kupna/sprzedaży. Warunki Handlowe regulują wzajemne prawa
i obowiązki Prowadzącego i Użytkownika, prawa i obowiązki
Użytkowników w czasie ich korzystania z Portalu i jego usług, a także
prawa i obowiązki Użytkowników zweryfkowanych w trakcie
zawierania i realizacji Umów kupna/sprzedaży za pośrednictwem
Portalu.
1.2.2. Warunki Handlowe
są dostępne na stronach internetowych
www.grainterminal.cz. Użytkownik może sobie Warunki Handlowe
wydrukować lub zachować je za pomocą odpowiednich funkcji
przeglądarki internetowej.
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1.3. Portal i jego właściwości
1.3.1. Prowadzący posiada i prowadzi Portal, którego celem jest przede
wszystkim umożliwienie zetknięcia się popytu na Towar i oferty
Towaru, czyli umożliwienie bezpośredniego kontaktu między
Kupującym a Sprzedającym przy wsparciu Prowadzącego. Portal
umożliwia:
 Rejestrację wraz z następną weryfkacją tożsamości Użytkownika
lub osoby uprawnionej do działania w imieniu Użytkownika zgodnie
z Warunkami Handlowymi;
 Użytkownikowi rejestrowanemu przeglądanie ofert ogłoszonych w
Portalu
(w dalszej części zwanych także „ogłoszeniami“) w ograniczonym
zakresie, otrzymywanie Newslettera przygotowywanego przez
Prowadzącego oraz korzystanie z innych usług w ramach Portalu,
które nie są zastrzeżone tylko dla Użytkowników zweryfkowanych;
 Użytkownikowi zweryfkowanemu korzystanie z wszelkich usług
świadczonych
w ramach Portalu, przede wszystkim branie udziału w handlowaniu
Towarem
w Portalu, czyli oferowanie lub deklarowanie chęci zakupu Towaru
w ramach Portalu, następnie zawieranie za pośrednictwem Portalu
Umowy
kupna/sprzedaży
z innymi
Użytkownikami
zweryfkowanymi,
śledzenie
przebiegu
takich
transakcji
handlowych oraz komunikowanie się z innym Użytkownikiem
zweryfkowanym.
Wszelkie usługi, świadczone przez Prowadzącego w ramach Portalu
lub w związku z nim, zostały wyszczególnione i opisane w Cenniku
Usług, udostępnionym w Portalu, łącznie z podaniem kategorii
Użytkowników, którzy mogą korzystać z poszczególnych usług, oraz
ewentualnej opłaty, która należy się Prowadzącemu z tytułu
wyświadczenia takiej usługi przez niego lub upoważnioną przez niego
osobę trzecią.
1.3.2. Prowadzący pośredniczy w zawieraniu Umów kupna/sprzedaży
Towaru na rzecz Użytkowników zweryfkowanych, i to w formie
prowadzenia Portalu. Prowadzący nie ponosi jednak odpowiedzialności
za
niezawarcie
Umowy
kupna/sprzedaży
w pojedynczych przypadkach, nie ponosi też odpowiedzialności za
szkodę, która powstanie biorącym udział w handlu w ramach Portalu
Użytkownikom zweryfkowanym wskutek niezawacia, bądź też
zawarcia poszczególnej Umowy kupna/sprzedaży. Prowadzący nie
ponosi
odpowiedzialności
za
czynności
Użytkowników
zweryfkowanych w ramach negocjacji w celu zawarcia Umowy
kupna/sprzedaży lub jej dalszej realizacji. Za czynności pośrednictwa
przy zakupie i sprzedaży w ramach Portalu przysługuje
Prowadzącemu wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa zgodnie
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z Warunkami Handlowymi. Prawo do wynagrodzenia powstaje
Prowadzącemu w chwili zawarcia Umowy kupna/sprzedaży.
1.3.3. Prowadzący nie bierze w żaden sposób udziału, z wyjątkiem
prowadzenia Portalu, w procesie zawierania Umowy kupna/sprzedaży
między Użytkownikami zweryfkowanymi. Po zawarciu Umowy
kupna/sprzedaży Prowadzący działa w charakterze użyczającego
miejsca spełnienia świadczeń pieniężnych. W przypadku, gdy
Kupujący zamówi taką dodatkową usługę, Prowadzący zapewni
transport Towaru do wskazanego miejsca za opłatą zgodnie
z Cennikiem Usług. Prowadzący nie przeprowadza kontroli jakości
Towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach
Handlowych w ramach reklamacji, a dalej nie odpowiada za realizację
lub wykonanie zobowiązań z Umów kupna/sprzedaży zawartych
między Użytkownikami zweryfkowanymi. Prowadzący zobowiązuje się
jednak do tego, że cena zakupu Towaru zostanie zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszych Warunkach Handlowych wypłacona
Sprzedającemu, bądź też w przypadkach określonych w niniejszych
Warunkach Handlowych zwrócona Kupującemu.
2.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU I ZWIĄZANYCH Z NIM
USŁUG
2.1. Warunki korzystania z Portalu i związanych z nim usług
2.1.1. Przeglądanie ogłoszonych w Portalu ofert i pozostałej treści
udostępnionej w tym samym miejscu w ograniczonym zakresie, jak i
przeszukiwanie ofert za pomocą funkcji „popyt“ w ograniczonym
zakresie lub korzystanie z funkcji i usług niezastrzeżonych tylko dla
Użytkowników zweryfkowanych umożliwia się Użytkownikom
rejestrowanym na podstawie zawarcia Umowy. Użytkownik zawiera
Umowę z Prowadzącym przez zakończenie procesu rejestracji w
ramach Portalu zgodnie z Warunkami Handlowymi, przy czym
Warunki Handlowe stają się dla niego w tej chwili obowiązujące.
2.1.2. Tylko Użytkownicy zweryfkowani mogą brać udział w transakcjach
handlowych i zawierać Umowy kupna/sprzedaży w ramach Portalu lub
korzystać z innych usług, zastrzeżonych przez Prowadzącego jedynie
dla Użytkowników zweryfkowanych.
2.1.3. Użytkownikom nie przysługuje żadne roszczenie o rejestrację w
ramach Portalu lub o korzystanie z niego. Prowadzący zastrzega sobie
prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do Portalu w
dowolnym czasie według własnego uznania, dalej prawo do
niewyrażenia zgody na rejestrację Użytkownika, ewentualnie do
odstąpienia od Umowy z dotychczasowym Użytkownikiem, usunięcia
jego rejestracji lub ograniczenia jego dostępu do niektórych usług, i to
w przypadku, gdy Użytkownik narusza Warunki Handlowe, Umowę lub
zawartą w ramach Portalu Umowę kupna/sprzedaży, a także w innych
przypadkach określonych w Warunkach Handlowych.
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2.2. Rejestracja i weryfkacja rejestracji
2.2.1. Nie naruszając artykułu 2.1.3 Warunków Handlowych, prawo do
rejestracji w ramach Portalu mają i mogą zostać zarejestrowane tylko:
2.2.1.1. osoby fzyczne prowadzące działalność gospodarczą, które
mają pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyły 18
lat; oraz
2.2.1.2. osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, wpisane
do Rejestru Handlowego lub innego publicznego rejestru;
które są platnikami podatku VAT zgodnie z przepisami prawa
Republiki Czeskiej lub innego kraju członkowskiego UE, nie są w
stanie likwidacji i wobec których nie ogłoszono upadłości.
2.2.2. Rejestracja jest bezpłatna i przebiega w ten sposób, że Użytkownik
wypełni i wprowadzi wszystkie wymagane dane i dokumenty do
formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Portalu, dalej
zaznaczy, że akceptuje Warunki Handlowe, i wykona dalsze kroki
rejestracji, przy czym Portal prowadzi go krok po kroku, a następnie
potwierdzi proces rejestracji klikając przycisk „Rejestruj“. W ramach
rejestracji Użytkownika, będącego osobą prawną, ewentualnie osobą
fzyczną, która chce być w ramach Portalu i związanych z mim
czynności reprezentowana przez kogoś innego, Użytkownik winien
podać m.in. informację o osobach uprawnionych do zawierania w jego
imieniu w ramach Portalu Umów kupna/sprzedaży a także o osobach
uprawnionych do przekazywania i odbioru Towaru, którym handluje
się w Portalu, i to w minimalnym zakresie: imię, nazwisko i data
urodzenia. Rejestrację osoby prawniczej może przeprowadzić tylko jej
organ statutowy lub inna osoba uprawniona do działania w imieniu
danej osoby prawniczej, o ile należycie udokumentuje swoje
uprawnienie.
2.2.3. Użytkownik w ramach rejestracji winien wprowadzić do formularza
rejestracyjnego
m.in.
(i) odpis
dokumentu
potwierdzającego
uprawnienie osoby do reprezentowania Użytkownika w ramach
rejestracji, jeżeli Użytkownik jest w czasie rejestracji reprezentowany,
oraz jeżeli rejestracji nie przeprowadza organ statutowy Użytkownika,
wpisany na dzień zakończenia rejestracji do Rejestru Handlowego lub
innego
publicznego
rejestru;
i
(ii)
odpis
zaświadczenia
potwierdzającego status podatnika VAT.
2.2.4. Użytkownik na podstawie rejestracji w Portalu wyraża zgodę na to,
by
Prowadzący
w jego imieniu wystawiał dokumenty podatkowe związane z Umową
kupna/sprzedaży.
Potwierdzenie
wyrażenia
takiej
zgody
i
upoważnienia Prowadzącego w myśl postanowienia § 28 ust. 6 ustawy
nr 235, Dz.U. z roku 2004, ustawa o podatku od towarów i usług,
z późniejszymi zmianami, stanowi część Potwierdzenia zawarcia
Umowy o świadczenie usług Portalu i czynności pośrednictwa w
ramach
Portalu
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(w dalszej części zwanego „Potwierdzeniem zawarcia umowy“), na
którym Użytkownik złoży podpis i oryginał którego doręczy
Prowadzącemu zgodnie z poniższym artykułem 2.2.9. Warunków
Handlowych.
2.2.5. Użytkownik winien w ramach rejestracji podać informację, czy
dysponuje przyrządem pomiarowym (wagą) sprawdzonym przez
powszechnie respektowany instytut metrologii, np. Czeski Instytut
Metrologii (w dalszej części zwanym także „sprawdzonym przyrządem
pomiarowym“). Jeżeli tak, to winien wypełnić dane dot. typu
sprawdzonego przyrządu pomiarowego i daty wydania potwierdzenia
o sprawdzeniu tego przyrządu pomiarowego przez powszechnie
respektowany instytut metrologii; zgłoszonego przez Użytkownika
sprawdzonego przyrządu pomiarowego Użytkownik winien używać do
ważenia Towaru w ramach realizacji Umów kupna/sprzedaży.
2.2.6. Użytkownik winien w ramach rejestracji podać wszelkie wymagane
dane zgodnie z prawdą i w pełnym zakresie i wprowadzić wszystkie
wymagane dokumenty, które będą zgodne z rzeczywistością, inaczej
jego rejestracja nie zostanie przez Prowadzącego zweryfkowana i
potwierdzona, bądź też zostanie przez niego na mocy samego faktu
później usunięta. W przypadku zmiany danych zarówno w formularzu
rejestracyjnym, jak i we wprowadzonych dokumentach Użytkownik
winien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie Prowadzącego, np.
w formie bezpośredniego dokonania zmiany w ramach jego konta
użytkownika w Portalu. Podobnie postępuje się także w przypadku
dokumentów przedstawionych w ramach rejestracji, w których później
nastąpiły zmiany, ewentualnie doszło do ich aktualizacji (w formie
wprowadzenia nowych lub zaktualizowanych wersji dokumentów).
2.2.7. Użytkownik w czasie rejestracji wybierze login i hasło. Użytkownik
jednocześnie wybierze oznaczenie oparte na jego frmie lub nazwie,
które będzie w ramach Portalu dostępne dla wszystkich pozostałych
Użytkowników i pod którym będzie dokonywał czynności w ramach
Portalu. W przypadku takich czynności zakłada się, że dokonał ich
Użytkownik i że stają się one dla niego prawnie obowiązujące.
Użytkownik winien zapewnić, by do jego loginu i hasła do jego konta
użytkownika nie miały dostępu nieuprawnione osoby trzecie. W
przypadku, gdy taka sytuacja nastąpi, odpowiedzialność za wszelkie
szkody powstałe na skutek tego ponosi Użytkownik, i to zarówno
wobec Prowadzącego, jak i pozostałych Użytkowników. Loginu ani
hasła nie udostępnia się pozostałym Użytkownikom w Portalu.
2.2.8. Po potwierdzeniu procesu rejestracji przez kliknięcie na przycisk
„Rejestruj“ zostanie Użytkownikowi lub osobie fzycznej, uprawnionej
do działania w imieniu Użytkownika w ramach Portalu, przesłany na
podany numer telefoniczny w formie SMS unikalny kod, którego
Użytkownik lub osoba fzyczna, uprawniona do działania w imieniu
Użytkownika, winni użyć w celu zweryfkowania tożsamości do
pierwszego wejścia na konto użytkownika w Portalu w ciągu 24 godzin
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od doręczenia unikalnego kodu – w ten sposób zostanie rejestracja w
Portalu zakończona; w odwrotnym przypadku zostanie nieukończona
rejestracja Użytkownika przez Prowadzącego usunięta. Na podstawie
rejestracji z Użytkownika staje się Użytkownik rejestrowany.
2.2.9. Użytkownikowi rejestrowanemu zostanie po zakończeniu rejestracji
przesłane na wskazany przez niego adres e-mailowy Potwierdzenie
zawarcia Umowy. Użytkownik winien je w celu weryfkacji i
potwierdzenia rejestracji przez Prowadzącego podpisać i przesłać w
terminie (7) dni kalendarzowych od momentu zakończenia swojej
rejestracji, i to za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub
osobiście, chyba że Prowadzący i Użytkownik rejestrowany
postanowili inaczej. W przeciwnym razie rejestracja Użytkownika
rejestrowanego nie może zostać przez Prowadzącego zweryfkowana i
potwierdzona.
2.2.10.
Proces weryfkacji i potwierdzenia zakończonej rejestracji
Użytkownika rejestrowanego leży w wyłącznej kompetencji
Prowadzącego,
który
sprawdzi
egzystencję
i
wiarygodność
Użytkownika rejestrowanego według własnego uznania w terminie
siedmiu (7) dni kalendarzowych od doręczenia mu podpisanego
Potwierdzenia zawarcia Umowy. Użytkownik rejestrowany winien w
tym celu udzielić Prowadzącemu wszelkiego niezbędnego wsparcia.
Weryfkacja
rejestracji
Użytkownika
rejestrowanego
zostanie
potwierdzona w ramach jego konta użytkownika, gdzie zostanie
wyświetlony stan rejestracji „zweryfkowana“, co oznacza, że
z Użytkownika staje się Użytkownik zweryfkowany. Prowadzącemu
przysługuje jednak także prawo do odrzucenia weryfkacji i
potwierzenia rejestracji na podstawie własnego uznania, co skutkuje
tym, że Użytkownik pozostaje Użytkownikiem rejestrowanym bez
możliwości brania udziału w transakcjach handlowych w ramach
Portalu lub korzystania z innych Usług, zastrzeżonych tylko dla
Użytkowników zweryfkowanych.
2.2.11.
Po
pomyślnej
weryfkacji
i
potwierdzeniu
rejestracji
Prowadzący
prześle
lub
przekaże
osobiście
Użytkownikowi
zweryfkowanemu bezpłatnie dziesięć (10) sztuk woreczków do
pobierania próbek z symbolem Prowadzącego, których Użytkownicy
zweryfkowani
winni
używać
w
trakcie
realizacji
Umów
kupna/sprzedaży zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi.
3. Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa i opłaty za inne usługi
3.1. Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa
3.1.1. Za pośrednictwo w zawieraniu Umowy kupna/sprzedaży w ramach
Portalu
przysługuje
Prowadzącemu
Wynagrodzenie
z tytułu
pośrednictwa w wysokości 2% ceny zakupu netto, uzgodnionej między
Sprzedającym
i
Kupującym
w
Umowie
kupna/sprzedaży
w chwili jej zawarcia, i to za każdą Umowę kupna/sprzedaży zawartą
między Użytkownikami zweryfkowanymi za pośrednictwem lub za
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pomocą Portalu. Prawo do wynagrodzenia powstaje Prowadzącemu w
chwili zawarcia Umowy kupna/sprzedaży, przy czym roszczenie o
wynagrodzenie nie wygasa ani w przypadku, gdy Umowa
kupna/sprzedaży nie zostanie zrealizowana lub dojdzie do jej
wygaśnięcia w inny sposób niż przez jej wykonanie.
3.1.2. Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa winni uiścić Kupujący i
Sprzedający w równych częściach, tzn. każdy w wysokości 1% ceny
zakupu netto, uzgodnionej między Sprzedającym i Kupującym w
Umowie kupna/sprzedaży w chwili jej zawarcia. Prowadzący wystawi
Kupującemu
dokument
podatkowy
na
odpowiednią
część
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa, czyli na 1% ceny zakupu netto,
uzgodnionej
w Umowie kupna/sprzedaży w chwili jej zawarcia, i to po zawarciu
Umowy kupna/sprzedaży z tym, że Sprzedający i Kupujący
zobowiązują się do zapłacenia odpowiedniej części Wynagrodzenia na
rachunek
Prowadzącego
w
terminie
piętnastu
(15)
dni
kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu podatkowego
zgodnie z Warunkami Handlowymi. Jeżeli Sprzedający bez względu na
późniejszą
datę
płatności
nie
uiści
odpowiedniej
części
Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa na podstawie wystawionego
dokumentu
podatkowego
do
chwili
powstania
obowiązku
Prowadzącego dot. wypłacenia Sprzedającemu ceny zakupu, którą
Kupujący wpłacił na rachunek bankowy Prowadzącego, Prowadzący
zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi dokona potrącenia
swojej wierzytelności wobec Sprzedającego o zapłatę Wynagrodzenia
z tytułu
pośrednictwa z wierzytelnością Sprzedającego wobec
Prowadzącego o zapłatę ceny zakupu. Cena zakupu, wypłacona
Sprzedającemu zgodnie z artykułem 4.4.1. Warunków Handlowych,
zostanie obniżona o odpowiednią dłużną kwotę Wynagrodzenia
z tytułu pośrednictwa.
Jeżeli Kupujący bez względu na późniejszą datę płatności nie uiści
odpowiedniej części Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa na
podstawie wystawionego dokumentu podatkowego do chwili
powstania obowiązku Prowadzącego dot. zwrotu Kupującemu ceny
zakupu, którą Kupujący wpłacił na rachunek bankowy Prowadzącego,
Prowadzący zgodnie z niniejszymi Warunkami Handlowymi dokona
potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego o zapłatę
Wynagrodzenia
z
tytułu
pośrednictwa
z wierzytelnością Kupującego wobec Prowadzącego o zapłatę ceny
zakupu. Cena zakupu, zwrócona Kupującemu zgodnie z artykułem
4.4.2. Warunków Handlowych, zostanie obniżona o odpowiednią
dłużną kwotę Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa.
Prowadzącemu
nie
powstaje
obowiązek
zwrotu
uiszczonej
odpowiedniej
części
Wynagrodzenia
z tytułu
pośrednictwa
Sprzedającemu i Kupującemu, o ile cena zakupu Towaru nie zostanie
z jakiegokolwiek powodu uiszczona przez Kupującego zgodnie
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z niniejszymi Warunkami Handlowymi, lub jeżeli zostanie Kupującemu
zwrócona zgodnie z Warunkami Handlowymi.
3.1.3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do potrącenia swojej
wierzytelności z wierzytelnością Prowadzącego.
3.1.4. W przypadku zwłoki Użytkownika zweryfkowanego z zapłatą
odpowiedniej części Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa Użytkownik
zweryfkowany winien zapłacić Prowadzącemu oprócz ustawowych
odsetek
za
zwłokę
także
karę
umowną
w wysokości 0,5% dłużnej kwoty Wynagrodzenia z tytułu
pośrednictwa za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, i to w terminie
piętnastu (15) dni kalendarzowych od chwili, gdy Prowadzący wezwał
go do jej zapłaty.
3.1.5. W przypadku, gdy Użytkownik zweryfkowany nie uiści odpowiedniej
części
Wynagrodzenia
z tytułu
pośrednictwa
na
podstawie
wystawionego przez Prowadzącego dokumentu podatkowego w
terminie płatności, lub gdy odpowiednia część Wynagrodzenia z tytułu
pośrednictwa nie zostanie przez Sprzedającego z jakiegokolwiek
powodu pokryta w formie obniżenia ceny zakupu wypłaconej
Sprzedającemu, zostanie danemu Użytkownikowi zweryfkowanemu
aż do zapłacenia dłużnej części Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa
ograniczona możliwość brania udziału w handlowaniu Towarem w
Portalu, czyli możliwość oferowania lub deklarowania chęci zakupu
Towaru w ramach Portalu, a Prowadzący ma prawo na mocy samego
faktu usunąć rejestrację takiego Użytkownika zweryfkowanego
w ramach Portalu.
3.2. Opłaty za inne usługi
3.2.1. Prowadzący
może
Użytkownikom
oferować
oprócz
usług
pośrednictwa w zawieraniu Umowy kupna/sprzedaży inne usługi
przeznaczone do wsparcia transakcji handlowych w Portalu. Za
świadczenie usługi na rzecz Użytkownika przysługuje Prowadzącemu
prawo naliczania Użytkownikowi opłat według Cennika Usług
udostępnionego
w Portalu, w wersji obowiązującej w dniu zamówienia usługi. Opłatę
należy
uiścić
w terminie piętnastu (15) dni kalendarzowych od dnia wystawienia
Użytkownikowi odpowiedniego dokumentu podatkowego.
4. HANDEL ZA POŚREDNICTWEM PORTALU
4.1. Ogłoszenia
4.1.1. Użytkownikom zweryfkowanym przysługuje prawo do oferowania
Towaru w formie umieszczania w Portalu poszczególnych ogłoszeń, w
których podadzą informacje wymagane przez odpowiedni formularz
elektroniczny, przede wszystkim specyfkację Towaru, cenę zakupu,
kwotę zaliczki, o ile jest wymagana, termin realizacji oraz
maksymalny dzienny limit dopuszczalnej objętości Towaru do
9
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ekspedycji. Użytkownicy zweryfkowani mają dalej prawo do
deklarowania chęci zakupu Towaru przez korzystanie z funkcji
wyszukiwania w Portalu, jakimi są przeszukiwanie ogłoszeń (ofert)
przez wprowadzenie wybranych parametrów lub funkcja „zachowaj
ofertę“.
4.1.2. Towar należy w ramach oferty w formularzu elektronicznym
wyspecyfkować minimalnie co do rodzaju, ilości, cech jakościowych
(właściwości) i ceny zakupu za jedną tonę. Wartość liczbową cech
jakościowych należy podać jako minimalną lub maksymalną według
oferowanych opcji w formularzu elektronicznym, Użytkownik
zweryfkowany poda ewentualnie oferowaną tolerancję danej cechy
jakościowej Towaru. Na podstawie opublikowania ogłoszenia w Portalu
Sprzedający oświadcza, że oferownany przez niego Towar wykazuje
deklarowane w ogłoszeniu (ofercie) właściwości, dalej że taki Towar
ma, lub w zadeklarowanym terminie kupna/sprzedaży będzie miał
przy sobie i do dyspozycji, przy czym Sprzedający ponosi pełną
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Kupującemu, Prowadzącemu
lub osobom trzecim, o ile okaże się, że jego oświadczenie jest
nieprawdziwe i/lu niepełne.
4.1.3. Sprzedający jest uprawniony do oferowania tylko takiego Towaru, do
którego przysługuje mu prawo własności, ewentualnie będzie mu
niewątpliwie przysługiwało najpóźniej w terminie, gdy ma nastąpić
jego przeniesienie na Kupującego.
4.2. Zawarcie Umowy kupna; postanowienia podstawowe
4.2.1. Użytkownik zweryfkowany, który będzie zainteresowany kupnem
Towaru i akceptuje warunki ogłoszenia (oferty) zwróci się w sposób
bezpośredni lub w celu dalszych negocjacji o warunkach Umowy
kupna/sprzedaży do Użytkownika zweryfkowanego, który ogłoszenie
opublikował,
za
pośrednictwem
wewnętrznego
systemu
komunikacyjnego Portalu, umożliwiającego zgłaszanie kontrpropozycji
handlowych. Użytkownik zweryfkowany jest uprawniony do odwołania
swojej kontrpropozycji handlowej, wygenerowanej i wysłanej w
ramach Portalu do drugiemu Użytkownika zweryfkowanego, który jest
zainteresowany zawarciem Umowy kupna/sprzedaży, do chwili jej
zaakceptowania
przez
danego
drugiego
Użytkownika
zweryfkowanego. Użytkownicy zweryfkowani zawierając Umowę
kupna/sprzedaży, określą także dokładne miejsce dostarczenia
Towaru.
4.2.2. Do zawarcia Umowy kupna/sprzedaży dochodzi w chwili, gdy
Użytkownik zweryfkowany bezpośrednio zaakceptuje warunki
ogłoszenia (oferty), lub gdy Użytkownik zweryfkowany zaakceptuje
kontrpropozycję handlową drugiego Użytkownika zweryfkowanego,
zawierającą specyfkację Towaru, cenę zakupu, kwotę zaliczki, o ile ją
przewidziano, i temin realizacji (początek i koniec okresu realizacji
Umowy kupna/sprzedaży), która została wygenerowana i wysłana w
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ramach Portalu przez drugiego Użytkownika zweryfkowanego,
zainteresowanego zawarciem Umowy kupna/sprzedaży, i której przed
je zaakceptowaniem nie wycofano zgodnie z Warunkami Handlowymi.
Przez zwarcie Umowy kupna/sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się,
że przekaże Kupującemu określony w Umowie kupna/sprzedaży Towar
(w ilości mieszczącej się w granicach tolerancji według poniższego
artykułu 4.2.6) w uzgodnionym miejscu i czasie dostawy, umożliwiając
mu nabycie prawa własności do niego. Kupujący zobowiązuje się zaś,
że dokona odbioru należycie i terminowo dostarczonego Towaru w
uzgodnionym miejscu i czasie dostawy i zapłaci Sprzedającemu cenę
zakupu w określony w Warunkach Handlowych sposób, łącznie
z zapłatą części ceny zakupu w formie zaliczki, o ile ją przewidziano.
W sprawach praw i obowiązków Sprzedającego i Kupującego
nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Handlowych stosuje się
powszechnie obowiązujące przepisy, przede wszystkim ustawę nr 89,
Dz.U. z roku 2012, Kodeks cywilny.
4.2.3. Użytkownicy zweryfkowani przyjmują do wiadomości, że w celach
związanych z Umowami kupna/sprzedaży wyraźnie wyklucza się
stosowanie własnych warunków handlowych Stron umowy oraz
możliwość wzajemnego potrącenia wierzytelności między Stronami
umowy, chyba że w Warunkach Handlowych uzgodniono inaczej.
4.2.4. Po zawarciu Umowy kupna/sprzedaża Portal przesyła automatycznie
na adresy e-mailowe Stron umowy Potwierdzenie zawarcia Umowy
kupna/sprzedaży łącznie z Warunkami Handlowymi obowiązującymi w
dniu zawarcia Umowy kupna/sprzedaży, będącymi nierozdzielną
częścią Umowy kupna/sprzedaży. Dane dot. zawartej w formie
elektronicznej Umowy kupna/sprzedaży zostaną przez Portal
jednocześnie zapisane na kontach użytkowników – Stron umowy.
4.2.5. Jeżeli z treści Umowy kupna/sprzedaży lub innych uzgodnień
Użytkowników zweryfkowanych w ramach Portalu wynika, że Towar
będzie dostarczany w częściach, Strony umowy po zawarciu Umowy
kupna/sprzedaży uzgodnią w ramach
Portalu
obowiązujący
harmonogram poszczególnych dostaw Towaru, w którym zostaną
określone terminy dostaw poszczególnych części Towaru oraz ilość
Towaru
w poszczególnych częściach. Zmian w uzgodnionym harmonogramie
poszczególnych dostaw można dokonać tylko w przypadku, gdy
zmiany harmonogramu poszczególnych dostaw Towaru zaproponuje
jedna Strona umowy w ramach Portalu, a druga Strona umowy taką
zmianę w ramach Portalu zaakceptuje za pomocą opcji
„potwierdzenie
zmiany“.
Jeżeli
zmiana
harmonogramu
poszczególnych dostaw Towaru nie została zaproponowana w ramach
Portalu przez jedną ze Stron umowy i zaakceptowana w ramach
Portalu przez drugą Stronę umowy, zaproponowana zmiana
harmonogramu poszczególnych dostaw Towaru nie nastąpi, a Strona
umowy, która zmianę harmonogramu poszczególnych dostaw Towaru
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zaproponowała, winna zrealizować poszczególne dostawy Towaru
zgodnie z uzgodnionym i przez obie Strony umowy zaakceptowanym
harmonogramem.
4.2.6. Użytkownicy zweryfkowani przyjmują do wiadomości, że uzgodnioną
w Umowie kupna/sprzedaży ilość Towaru określa się zawsze
z tolerancją minus 5% masy Towaru. Jeżeli Sprzedający dostarczy
Kupującemu Towar w całkowitej mniejszej ilości niż uzgodniono w
Umowie kupna/sprzedaży, jednak w granicach powyższej tolerancji
minus 5%, nie traktuje się takiego faktu jako naruszenia Umowy
kupna/sprzedaży.
W przypadku, gdy Kupujący z góry dokona zapłaty na rachunek
bankowy Prowadzącego w całkowitej kwocie odpowiadającej większej
ilości Towaru, niż w jakiej (całkowitej ilości) został mu Towar w
rzeczywistości dostarczony, zostanie Kupującemu zwrócona część
ceny zakupu, która odpowiada w granicach dozwolonej tolerancji
niedostarczonemu Towarowi, ewentualnie zostanie ona obniżona o
dłużną część Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa zgodnie z
artykułem 3.1.2. Warunków Handlowych, i to w ramach ostatecznego
rozliczenia ceny zakupu i Umowy kupna/sprzedaży po zakończeniu jej
realizacji. Jeżeli Sprzedający dostarczy większą ilość Towaru, niż
uzgodniono w Umowie kupna/sprzedaży, wartość nadwyżki obciąża
Sprzedającego, przy czym na Kupującym nie ciąży obowiązek
uiszczenia wyższej ceny zakupu.
4.2.7. Sprzedający ani Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia
Umowy kupna/sprzedaży lub jej części na osobę trzecią bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony umowy.
4.3. Cena zakupu i warunki płatności
4.3.1. Prowadzący użycza miejsca spełnienia świadczeń pieniężnych, za
pośrednictwem którego realizuje się płatność ceny zakupu oraz
zaliczki, o ile ją przewidziano, zgodnie z Umową kupna/sprzedaży, na
co Użytkownicy zweryfkowani wyrażają wyraźną zgodę. Rachunkiem
bankowym Prowadzącego jest konto bankowe prowadzone przez bank
Československá obchodní banka, a. s. (w dalszej cześci zwany ČSOB),
z nazwą
VÁZANÉ
PROSTŘEDKY
OPERACÍ
GRAINTERMINAL
ZABEZPIECZONE ŚRODKI OPERACJI GRAINTERMINAL, którego
posiadaczem i administratorem jest Prowadzący. Szczegółowe
informacje dot. szczególnego trybu funkcjonowania rozliczeniowego
rachunku powierniczego depozytowego, ubezpieczenia Prowadzącego
oraz danych identyfkacyjnych rachunku bankowego Prowadzącego
udostępniono w Portalu.
4.3.2. Jeżeli w Umowie kupna/sprzedaży przewidziano zaliczkę, Kupujący
winien ją zapłacić na rachunek bankowy Prowadzącego w terminie
piętnastu (15) dni od zawarcia Umowy kupna/sprzedaży, chyba że
Strony umowy w ramach Portalu wyraźnie postanowiły inaczej. Jeżeli
nie dojdzie do terminowego zapisania zaliczki na dobro rachunku
12
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bankowego Prowadzącego, Umowa kupna/sprzedaży wygasa; nie
narusza to jednak prawa Prowadzącego do Wynagrodzenia z tytułu
pośrednictwa.
4.3.3. Cena zakupu lub jej część odpowiadająca dostawom w
nadchodzącym tygodniu roboczym, o ile cena zakupu dostarczonych
dostaw przekroczy ewentualną, wpłacową przez Kupującego i
sukcesywnie zaliczaną zaliczkę, powinna w zakresie przekraczającym
wpłaconą zaliczkę zostać zapisana na dobro rachunku Prowadzącego
najpóźniej w piątek do godz. 15.00 hod. czasu środkowoeuropejskiego
tygodnia kalendarzowego poprzedzającego planowane dostawy. Jeżeli
cena zakupu lub jej część (po uwzględnieniu ewentualnej zaliczki) nie
zostanie przez Kupującego terminowo wpłacona na rachunek
bankowy Prowadzącego zgodnie z poprzednim zdaniem, Sprzedający
nie jest zobowiązany do przygotowania Towaru do dostawy zgodnie
z Umową kupna/sprzeda. Jeżeli Kupujący zgodnie z niniejszym
ustępem nie uiści ceny zakupu lub jej części ani w terminie trzech dni
roboczych po upływie pierwotnego terminu do zapisania ceny zakupu
lub jej części na dobro rachunku Prowadzącego, zobowiązanie
Sprzedającego dostarczyć Towar w ilości odpowiadającej cenie
zakupu, z zapłatą której Kupujący dopuścił się zwłoki, wygasa i
Umowa
kupna/sprzedaży
w zakresie dotyczącym w ten sposób udaremnionej dostawy traci
moc.
4.3.4. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny zakupu lub jej
części, odpowiadającej dostawom w nadchodzącym tygodniu
roboczym, Kupujący winien zapłacić Sprzedającemu karę umowną w
wysokości
20%
ceny
zakupu
netto,
uzgodnionej
w Umowie kupna/sprzedaży; kary umownej nie stosuje się w
przypadku
zwłoki
z zapłatą
zaliczki.
Obowiązek
zapłacenia
Kupującemu kary umownej nie powstaje, jeżli zwłoka z zapłatą ceny
zakupu powstała wskutek nadzwyczajnej, nieprzewidywalnej i
niepokonalnej przeszkody, powstałej niezależnie od jego woli (tzw. siła
wyższa).
O okolicznościach działania siły wyższej Kupujący winien jednak – gdy
się o takich okolicznościach dowie – niezwłocznie poinformować
Sprzedającego i udokumentować je. Oprócz kary umownej Kupujący
jest jednak nadal zobowiązany do naprawienia szkody, która powstała
Prowadzącemu przez niezapłacenie ceny zakupu lub jej części. Jeżeli
Kupujący wpłacił wcześniej ewentualną zaliczkę na cenę zakupu,
można wierzytelność Spzedającego o zapłatę kary umownej potrącić
z ewentualną wierzytelnością Kupującego o zwrot zaliczki.
4.3.5. W przypadku, gdy Kupujący dopuści się zwłoki
z zapłatą
ewentualnej zaliczki lub jej części, wskutek czego dojdzie do
rozwiązania Umowy kupna/sprzedaży, Prowadzący ma prawo usunąć
rejestrację Kupującego w Portalu i rozwiązać Umowę.
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4.4. Wypłata lub zwrot ceny zakupu i potrącenia z ceny zakupu
4.4.1. Prowadzący odblokuje Sprzedającemu uiszczoną przez Kupującego
cenę zakupu lub jej proporcjonalną część (w przypadku dostawy
Towaru w częściach), bez względu na to, czy została ona wpłacona w
formie zaliczki, czy też nie, obniżoną ewentualnie o
(i) obciążającą Sprzedającego dłużną część Wynagrodzenia z tytułu
pośrednictwa
(ii) potrącenia uzgodnione lub naliczone zgodnie z Warunkami
Handlowymi za wadliwy Towar, (iii) poniesione przez Prowadzącego
koszty badań próbek Towaru w ramach reklamacji Kupującego
zgodnie z Warunkami Handlowymi i /lub (iv) dłużną część opłaty za
obliczenie przez Prowadzącego wysokości potrącenia za wadliwy
Towar, którą Sprzedający winien zapłacić w terminie trzech dni
roboczych
4.4.1.1.jeżeli Sprzedający i Kupujący poinformują Prowadzącego o
przekazaniu i odbiorze Towaru zgodnie z Warunkami
Handlowymi, lub jeżeli Kupujący nie potwierdzi przekazania i
odbioru Towaru zgodnie z artykułem 4.5.5. Warunków
Handlowych, to od momentu otrzymynia kopii protokołu
zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego dostarczenie Towaru
lub
konkretnej
częściowej
dostawy
Towaru
przez
Sprzedającego, a jednocześnie po bezskutecznym upływie
terminu reklamacji ze strony Kupującego, tzn. w przypadku,
gdy Towar nie będzie przedmiotem reklamacji ze strony
Kupującego, lub
4.4.1.2.od momentu, gdy w przypadku reklamacji ze strony
Kupującego zgodnie z Warunkami Handlowymi Sprzedający
uwzględni reklamację, przy czym Strony umowy uzgodnią
wysokość potrąceń z ceny zakupu za wadliwy Towar
(informując o nich Prowadzącego), czy też wysokość potrąceń
zostanie obliczona przez Prowadzącego zgodnie z artykułem
4.6.8. Warunków Handlowych, lub
4.4.1.3.od momentu, gdy w przypadku reklamacji ze strony
Kupującego zgodnie z Warunkami Handlowymi Prowadzący
poinformuje Strony umowy, że uznał zasadność reklamacji
Kupującego w myśl artykułu 4.6.6. Warunków Handlowych, przy
czym Strony umowy uzgodniły wysokość potrąceń z ceny
zakupu za wadliwy Towar (informując o nich Prowadzącego),
czy też wysokość potrąceń została obliczona przez
Prowadzącego zgodnie z artykułem 4.6.8. Warunków
Handlowych, lub
4.4.1.4.od momentu, gdy w przypadku reklamacji ze strony
Kupującego zgodnie z Warunkami Handlowymi Prowadzący
poinformuje Strony umowy, że nie uznał zasadności reklamacji
Kupującego w myśl artykułu 4.6.6. Warunków Handlowych.
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4.4.2. Jeżeli nie dojdzie do przekazania i odbioru Towaru, ewentualnie jego
części, zgodnie z Umową kupna/sprzedaży, Prowadzący zwróci cenę
zakupu za Towar, lub jej proporcjonalną część, bez względu na to, czy
została ona wpłacona w formie zaliczki, czy też nie, obniżoną o
ewentualną dłużną część Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa
zgodnie z artykułem 3.1.2. Warunków Handlowych, o inne roszczenia
pieniężne Prowadzącego wobec kupującego i/lub o naliczoną karę
umowną na rzecz Sprzedającego, na rachunek bankowy, z którego
zapłacono cenę zakupu.
4.5. Przekazanie i odbiór Towaru, prawo własności
4.5.1. Do warunków dostawy Towaru według zawartych w ramach Portalu
Umów kupna/sprzedaży stosuje się klauzulę FCA według INCOTERMS
2010 z tym, że miejscem dostawy jest dokładnie określony obiekt
Sprzedającego, znajdujący się pod adresem jego siedziby lub pod
innym
adresem,
który
Sprzedający
określi
w
Umowie
kupna/sprzedaży. Sprzedający przekazuje Towar (po odprawie celnej
wywozowej) wyznaczonemu przez Kupującego przewoźnikowi w
uzgodnionym miejscu. Jeżeli przekazanie następuje w obiekcie
Sprzedającego,
Sprzedający
odpowiada
za
przeprowadzenie
załadunku. Dostawa Towaru jest w takim przypadku zrealizowana w
chwili załadunku Towaru na pojazd podstawiony przez Kupującego lub
przez przewoźnika upoważnionego przez niego do odbioru i przewozu
Towaru. W chwili załadunku Towaru na pojazd podstawiony przez
Kupującego lub przez upoważnionego przez niego przewoźnika
przechodzi prawo własności do Towaru na Kupującego.
4.5.2. Przed załadunkiem zgodnie z poprzednim ustępem Sprzedający
winien zapewnić zważenie niezaładowanego pojazdu, a następnie
także załadowanego pojazdu za pomocą sprawdzonego przyrządu
pomiarowego,
który
zgłosił
w
ramach
rejestracji
w Portalu, i to w celu ustalenia masy dostarczanego Towaru. Jeżeli
Sprzedający nie może zapewnić zważenia Towaru zgodnie
z niniejszym artykułem Warunków Handlowych, winien zaakceptować
masę Towaru ustaloną w powyższy sposób przez Kupującego. Jeżeli
zważenia Towaru za pomocą sprawdzonego przyrządu pomiarowego
nie zapewni ani Kupujący, ani Sprzedający obowiązuje masa ustalona
przez Sprzedającego w czasie załadunku Towaru.
4.5.3. Po załadunku towaru zgodnie z poprzednimi ustępami Sprzedający w
obecności Kupującego lub upoważnionego przez niego przewoźnika
pobierze trzy próbki kontrolne Towaru, które włoży do trzech (3)
przekazanych przez Prowadzącego woreczków do pobierania próbek,
oznaczonych
kodem
kreskowym,
ewentualnie
unikatowym
identyfkatorem (w dalszej części zwanym także „kodem
kreskowym“).
Sprzedający
w
obecności
Kupującego
lub
upoważnionego przez niego przewoźnika woreczni z próbkami Towaru
zamknie (zapieczętuje) i na ich etykiecie czytelnie wypełni wymagane
dane w minimalnym zakresie: data załadunku Towaru, nazwa
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Sprzedającego,
nazwa
Kupującego,
nazwa
upoważnionego
przewoźnika oraz identyfkacja osób fzycznych działających w imieniu
powyższych subiektów w czasie załadunku Towaru. Sprzedający i
Kupujący lub upoważniony przez niego przewoźnik potwierdzą
wypełnione dane swoim podpisem na wszystkich trzech (3)
woreczkach z próbkami Towaru oraz na wszystkich, dających się
oddzielić od woreczków kuponów, opatronych identycznym kodem
kreskowym jak każdy woreczek do pobierania próbek. Na dających się
oddzielić kuponach należy jednocześnie podać także datę pobrania
próbki Towaru, tj. datę przekazania Towaru. Sprzedający zatrzyma
sobie dwa woreczki z próbkami Towaru, przy czym z każdego z tych
dwóch woreczków oddzieli kupon z kodem kreskowym, który przekaże
Kupującemu lub upoważnionemu przez niego przewoźnikowi.
Z woreczka z próbką Towaru, który zatrzyma sobie Kupujący, zostanie
w czasie przekazania Towaru również oddzielony kupon z kodem
kreskowym, który należy przekazać Sprzedającemu. Sprzedający
winien dwie próbki Towaru wraz z wszystkimi pozostałymi,
opatronymi kodem kreskowym kuponami z tej samej dostawy Towaru
należycie przechować przez okres jednego miesiąca od przekazania
Towaru Kupującemu lub upoważnionemu przez niego przewoźnikowi,
chroniąc
je
przed
jakąkolwiek
nieuprawnioną
manipulacją.
Sprzedający dalej winien przekazać Kupującemu lub upoważnionemu
przez
niego
przewoźnikowi
protokół
zdawczo-odbiorczy
potwierdzający dostarczenie Towaru.
4.5.4. Jeżeli Kupujący zamówi u Prowadzącego usługę transportową,
polegającą na przewozie Towaru z miejsca dostawy (siedziba lub
obiekt Sprzedającego) do miejsca przeznaczenia, Prowadzący
zapewni przewóz za określoną przez niego opłatą za pośrednictwem
osoby trzeciej – przewoźnika wyznaczonego przez Prowadzącego.
Użytkownicy zweryfkowani przyjmują do wiadomości, że Prowadzący
w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za właściwości i
jakość Towaru. Taką odpowiedzialność ponosi nadal w pełnym
zakresie Sprzedający. Prowadzący w takim przypadku odpowiada
jedynie za zapewnienie przewozu z miejsca dostawy do miejsca
przeznaczenia. Zapewnionego przez Prowadzącego przewoźnika
traktuje się jak przewoźnika Kupującego.
4.5.5. Sprzedający winien bez zbytecznej zwłoki potwierdzić przekazanie i
odbiór
Towaru
w ten sposób, że w ramach swojego konta użytkownika w Portalu u
odpowiedniej Umowy kupna/sprzedaży i konkretnej dostawy wpisze
dane z protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeżeli dane wprowadzone w
Portalu przez Sprzedającego zgadzają się z danymi w przekazanym
Kupującemu lub upoważnionemu przez niego przewoźnikowi
protokole
zdawczo-odbiorczym,
Kupujący
winien
potwierdzić
przekazanie i odbiów Towaru w ten sposób, że w ramach swojego
konta użytkownika w Portalu potwierdzi dane u odpowiedniej Umowy
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kupna/sprzedaży i konkretnej dostawy Towaru. Jeżeli Kupujący nie
potwierdzi wpisanych przez Sprzedającego u odpowiedniej Umowy
kupna/sprzedaży i konkretnej dostawy Towaru danych w terminie 48
godzin od wprowadzenia takich danych przez Sprzedającego,
Sprzedający winien na wezwanie Prowadzącego przesłać mu kopię lub
skan protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego dostarczenie
Towaru lub realizację konkretnej dostawy Towaru. Prowadzący ma
prawo do nieodblokowania Sprzedającemu uiszczonej przez
Kupującego ceny zakupu aż do momentu należytego spełnienia
wszystkich obowiązków wynikających z artykułu 4.5.5. Warunków
Handlowych.
4.5.6. Po potwierdzeniu przekazania i odbioru Towaru lub, jeżeli Kupujący
nie potwierdzi przekazania i odbioru Towaru zgodnie z powyższym
artykułem 4.5.5., na podstawie przedstawionej Prowadzącemu przez
Sprzedającego
kopii/skanu
protokołu
zdawczo-odbiorczego
potwierdzającego dostarczenie Towaru lub konkretnej częściowej
dostawy Towaru, Prowadzący na podstawie upoważnienia w myśl
artykułu 2.2.4. Warunków Handlowych do wystawiania dokumentów
podatkowych zgodnie z postanowieniem § 28 ust. 6 ustawy nr 235,
Dz.U. z roku 2004, ustawa o podatku od towarów i usług,
z późniejszymi zmianami, wystawi w imieniu Sprzedającego dokument
podatkowy i wyśle go do Kupującego. Użytkownicy zgodnie z § 2 ust.
5 rozporządzenia rządu nr 361, Dz.U. z roku 2014, o ustaleniu miejsca
dostawy towaru lub wyświadczenia usługi w celu zastosowania
mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem, z późniejszymi
zmianami,
dokonując
rejestracji
i
zawierzając
Umowę
kupna/sprzedaży, zawierają porozumienie i wyrażają zgodę na to, że
zastosują mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem także w
przypadkach, gdy całkowita cena zakupu netto zgodnie z Umową
kupna/sprzedaży będzie wynosiła mniej niż 100.000,- CZK lub będzie
równa tej kwocie. Użytkownicy są dowodnie przekonani, że
podlegające opodatkowaniu świadczenia wynikające z Umowy
kupna/sprzedaży podlegają w każdym przypadku mechanizmowi
odwrotnego obciążenia podatkiem, przy czym mechanizm ten
zostanie przez nich w przypadku takich świadczeń zastosowany.
4.5.7. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy Kupującemu Towaru, ewentualnie
jego części, odpowiadającej poszczególnej dostawie, w uzgodnionym
terminie zgodnie z Umową kupna/sprzedaży, Sprzedający winien
zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 20% ceny zakupu
netto. Obowiązek zapłacenia Sprzedającemu kary umownej nie
powstaje, jeżeli opóźnienie w dostawie Towaru powstało wskutek
nadzwyczajnej, nieprzewidywalnej i niepokonalnej przeszkodzy,
powstałej niezależnie od jego woli (tzw. siła wyższa). O
okolicznościach działania siły wyższej Sprzedający winien jednak –
gdy się o takich okolicznościach dowie – niezwłocznie poinformować
Kupującego i udokumentować je. Oprócz kary umownej Sprzedający
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jest jednak nadal zobowiązany do naprawienia szkody, która powstała
Kupującemu przez niedostarczenie Towaru lub jego części.
4.6. Jakość i wady Towaru, reklamacje
4.6.1. Dostarczany Towar (i) musi spełniać wymagania stawiane
produktom spożywczym i karmom przez obowiązujące prawo UE i
Republiki Czeskiej, (ii) musi być wolny od żywych szkodników oraz
przerośniętych i/lub spleśniałych nasion, (iii) musi być dojrzały
fzjologicznie, bez obcego zapachu i pleśni, (iv) musi spełniać ogólne
parametry produktu rolnego, którym jest, oraz uzgodnione w Umowie
kupna/sprzedaży cechy jakościowe.
4.6.2. Kupujący winien przejrzeć Towar i sprawdzić jego jakość w czasie
odbioru Towaru, najpóźniej jednak niezwłocznie po jego dostarczeniu
do miejsca przeznaczenia przez upoważnionego przez niego
przewoźnika. Jakość dostarczanego Towaru Kupujący zbada w swoim
laboratorium.
Ustalenie
poszczególnych
cech
jakościowych
przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi ČSN Czeskimi Normami
Technicznymi.
Wilgotność,
gęstość,
zawartość
substancji
azotowych, zawartość tłuszczu oraz inne cechy jakościowe zgodnie
z Umową kupna/sprzedaży zostaną ustalone za pomocą aparatów
laboratoryjnych sprawdzonych przez powszechnie respektowany
instytut metrologii. Jeżeli dojdzie wskutek nowelizacji niektórych ČSN
do
zmiany
określonych
w Umowie kupna/sprzedaży cech jakościowych, w następstwie czego
zostaną wprowadzone surowsze limity niż te, które określono w
Umowie kupna/sprzedaży, Kupujący ma prawo poinformować o takiej
zmianie cech jakościowych Sprzedającego. Taka zmiana ČSN jednak
nie będzie miała wpływu na cechy i wymagania jakości Towaru
według wcześniej zawartej Umowy kupna/sprzedaży.
4.6.3. Jeżeli Sprzedający nie zapewnił zważenia dostarczanego Towaru za
pomocą sprawdzonego przyrządu pomiarowego, zapewni ustalenie
masy dostarczanego Towaru przez zważenie załadowanego Towarem
pojazdu, a następnie także niezaładowanego pojazdu za pomocą
sprawdzonego przyrządu pomiarowego (wagi) Kupujący. Jeżeli
Kupujący wprowadzi dane dot. w ten sposób ustalonej masy Towaru
w Portalu u odpowiedniej Umowy kupna/sprzedaży i konkretnej
dostawy Towaru, obowiązuje masa Towaru ustalona przez
Kupującego. Sprzedający ma prawo być obecny w czasie ważenia u
Kupującego. W przeciwnym razie obowiązuje masa ustalona przez
Sprzedającego w czasie załadunku Towaru.
4.6.4. Jeżeli Towar wykazuje wady, które są niezgodne z Umową
kupna/sprzedaży i/lub niniejszymi Warunkami Handlowymi, Kupujący
niezwłocznie poinformuje o nich Sprzedającego i Prowadzącego,
najpóźniej jednak w teminie 48 godzin od przewozu Towaru do
Kupującego przez Kupującego lub upoważnionego przez niego
przewoźnika. Jeżeli Kupujący w powyższym terminie nie poinformuje
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Sprzedającego i jednocześnie także Prowadzącego o wadach Towaru,
przyjmuje się, że Towar nie wykazuje wad. Po bezskutecznym upływie
terminu 48 godzin do zgłoszenia reklamacji Kupujący traci prawo do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towaru.
4.6.5. Jeżeli Sprzedający nie uwzględni reklamacji Kupującego zgodnie
z powyższym artykułem 4.6.4., niezwłocznie poinformuje o tym fakcie
Prowadzącego i Kupującego za pośrednictwem Portalu (wybierając
taką opcję u poszczególnej Umowy kupna/sprzedaży), najpóźniej
jednak w terminie 24 godzin od momentu terminowego zgłoszenia
reklamacji przez Kupującego. Jeżeli Sprzedający nie poinformuje
Prowadzącego i Kupującego o tym, że nie uwzględnia reklamacji
Kupującego,
w określonym terminie, przyjmuje się, że reklamację Kupującego
uwzględnia.
4.6.6. Jeżeli Sprzedający poinformuje o nieuwzględnieniu reklamacji
Kupującego, winien doręczyć Prowadzącemu próbkę Towaru, której
opakowanie (woreczek do pobierania próbek) nie może wykazywać
żadnych znamion ingerencji lub niedozwolonych manipulacji.
Prowadzący sprawdzi identyfkację próbki na podstawie kodu
kreskowego, ewentualnie unikatowego identyfkatora podanego na
woreczku do pobierania próbek, który na podstawie kuponu odciętego
od danego woreczka do pobierania próbek potwierdzi mu Kupujący. W
terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania od Sprzedającego
woreczka do pobierania próbek Prowadzący na podstawie
przeprowadzonych badań laboratoryjnych postanowi, czy reklamacja
jest zasadna. Jeżeli Kupujący nie zgadza się z wynikami
przeprowadzonach kontrolnych badań laboratoryjnych zawartości
woreczka do pobierania próbek od Sprzedającego, może doręczyć
Prowadzącemu swoją próbkę Towaru, której opakowanie (woreczek
do pobierania próbek) nie może wykazywać żadnych znamion
ingerencji lub niedozwolonych manipulacji, a Prowadzący po
sprawdzeniu identyfkacji próbki Towaru w wyżej podany sposób –
tym razem przy współpracy ze Sprzedającym – na podstawie
kolejnych własnych badań laboratoryjnych postanowi, czy reklamacja
Kupującego jest zasadna. Jeżeli doręczony Prowadzącemu woreczek
do pobierania próbek będzie wykazywał znamiona ingerencji lub
niedozwolonej manipulacji, ponosi za to odpowiedzialność ta ze Stron
umowy, która taki uszkodzony woreczek do pobierania próbek
doręczyła. Prowadzący niezwłocznie poinformuje o tym fakcie obie
Strony umowy. Użytkownicy zweryfkowani wyrażają wyraźną zgodę
na to, że będą przestrzegali postanowienia Prowadzącego w sprawie
zasadności reklamacji Kupującego, przy czym takie postanowienie
będzie miało dla nich charakter ostateczny i wiążący.
4.6.7. Koszty poniesione w związku z badaniem próbek Towaru winien
Prowadzącemu zwrócić Użytkownik zweryfkowany, na niekorzyść
którego wydał Prowadzący postanowienie co do zasadności reklamacji
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Kupującego. Prowadzący ma prawo potrącić swoją wierzytelność
z tytułu
zwrotu
kosztów
związanych
z badaniami
próbek
z wierzytelnością Sprzedającego o wypłatę ceny zakupu, odliczając
poniesione przez siebie koszty, obciążające Sprzedającego, od ceny
zakupu, którą winien mu wypłacić zgodnie z Warunkami Handlowymi.
4.6.8. Jeżeli Sprzedający uwzględnił reklamację Kupującego, lub jeżeli
zasadność reklamacji Kupującego stwierdził Prowadzący w sytuacji,
gdy Sprzedający reklamacji Kupującego nie uwzględnił, z ceny zakupu
zostaną odliczone potrącenia, których wysokość zostanie określona
na podstawie porozumienia obu Stron umowy, o którym Strony
umowy poinformują Prowadzącego. Jeżeli Strony umowy nie dojdą do
porozumienia w sprawie wysokości potrąceń z ceny zakupu w ciągu
[•] dni od upływu terminu, w którym Sprzedający powinien był
stwierdzić bezzasadność reklamacji Kupującego, lub od momentu
poinformowania Stron umowy o stwierdzeniu Prowadzącego co do
zasadności reklamacji Kupującego, wysokość potrąceń z ceny zakupu
w sposób ostateczny i wiążący określi Prowadzący. Kupujący i
Sprzedający uiszczą za tę usługę (określenie wysokości potrąceń
z ceny
zakupu)
na
rzecz
Prowadzącego
opłatę
w wysokości według Cennika Usług udostępnionego w Portalu, i to w
częściach równych; taki obowiązek wobec Prowadzącego ciąży na obu
Stronach
umowy
w sposób solidarny. Zgodnie z artykułem 4.4.1. Warunków
Handlowych Sprzedającemu będzie przesługiwało jedynie prawo do
wypłaty
ceny
zakupu
po
odliczeniu
potrąceń
w myśl niniejszego artykułu, ewentualnie po odliczeniu innych
roszczeń pieniężnych Prowadzącego lub Kupującego zgodnie
z Warunkami Handlowymi.
5. DANE OSOBOWE, TREŚĆ STRON PORTALU
5.1. Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie
5.1.1. Użytkownicy i reprezentujące ich osoby fzyczne przyjmują do
wiadomości,
że
w związku z prowadzeniem Portalu i świadczeniem związanych z nim
usług może dochodzić do przetwarzania danych osobowych
Użytkowników, będących osobami fzycznymi, lub danych osobowych
osób
fzycznych
reprezentujących
Użytkowników
w ramach Portalu. Użytkownicy i reprezentujące ich osoby fzyczne
przyjmują również do wiadomości, że udostępnienie Prowadzącemu
danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże jeżeli Użytkownik lub
osoba
fzyczna
reprezentująca
go
w
formularzach
w ramach Portalu nie udostępni wymaganych danych osobowych,
Prowadzący ma prawo na podstawie własnego uznania ograniczyć lub
uniemożliwic Użytkownikowi dostęp do Portalu, nie zgodzić się na
rejestrację Użytkownika, lub ją usunąć, lub też ograniczyć jego dostęp
do niektórych usług.
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5.1.2. Użytkownicy oraz reprezentujące ich osoby fzyczne wyrażają zgodę
na to, by Prowadzący jako administrator automatycznie, ewentualnie
ręcznie, przetwarzał ich dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko,
data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer identyfkacyjny
REGON, NIP, telefoniczne i e-mailowe dane kontaktowe, numery
rachunków bankowych, w celu prowadzenia Portalu i świadczenia
związanych z nim usług, i to na czas określony przez cel
przetwarzania udostępnionych danych, najdłużej jednak na okres
czterech lat od momentu zakończenia rejestracji Użytkownika w
Portalu.
5.1.3. Użytkownicy, będący osobami fzycznymi, lub osoby fzyczne
reprezentujące
ich
w ramach Portalu jako podmioty posiadające dane osobowe, mają
prawo (i) do uzyskania w każdej chwili od Prowadzącego jako
administratora informacji o przetwarzaniu udostępnionych przez nich
danych
osobowych
zgodnie
z postanowieniem § 12 ustawy nr 101, Dz.U. z roku 2000, o ochronie
danych osobowych, z późniejszymi zmianami, przy czym Prowadzący
ma prawo zażądać za przekazanie takiej informacji współmiernej
opłaty, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia
informacji; (ii) zgodnie z postanowieniem § 21 tejże ustawy do
żądania od Prowadzącego jako administratora wyjaśnień lub usunięcia
powstałego niepożądanego stanu, jeżeli stwierdzą lub przypuszczają,
że przetwarzanie ich danych osobowych przebiega z naruszeniem ich
życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem ustawy, szczególnie
jeżeli dane osobowe są niedokładne; przede wszystkim mają prawo do
żądania wstrzymania przetwarzania, uaktualnienia, uzupełnienia lub
usunięcia ich danych osobowych; oraz (iii) do odwołania w każdym
czasie udzielonej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
5.2. Treść stron internetowych Portalu
5.2.1. Użytkownicy winni w czasie wprowadzania treści na strony
internetowe Portalu postępować zgodnie z przepisami prawa oraz
niniejszymi Warunkami Handlowymi. Prowadzący nie bierze udziału
we wprowadzaniu treści na strony internetowe Portalu ze strony
Użytkowników (przede wszystkim ogłoszeń, komentarzy), nie
ponosząc za taką treść odpowiedzialności w większym zakresie, niż
jaki przewidują właściwe przepisy prawa. Jeżeli Prowadzący będzie
miał jakiekolwiek podejrzenie, że treść wprowadzona na strony
internetowe Portalu przez Użytkownika jest niezgodna z przepisami
prawa lub Warunkami Handlowymi, lub że Użytkownik postępuje
z naruszeniem przepisów prawa lub Warunków Handlowych,
Prowadzący ma prawo do usunięcia niewłaściwej treści ze stron
internetowych Portalu lub zablokowania dostępu do takiej treści
pozostałym Użytkownikom, i/lub ograniczenia dostępu Użytkownika
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do Portalu lub niektórych usług, i/lub rozwiązania Umowy z takim
Użytkownikiem.
5.2.2. Użytkownicy są zobowiązani do poinformowania Prowadzącego o
jakichkolwiek treściach na stronach internetowych Portalu, które są
nielegalne, kłamliwe, nieprawdziwe lub w inny sposób niewłaściwe.
5.2.3. Materiały i informacje wyświetlone lub udostępnione w Portalu (z
wyjątkiem
informacji
i
materiałów
wprowadzanych
przez
Użytkowników), między innymi, łącznie z wszelkimi dokumentami,
plikami, grafką, urządzeniami, kodami i ogólnym wyglądem i
funkcjami Portalu są utworem i przedmiotem praw autorskich
Prowadzącego. Wszelkie prawa są zastrzeżone, chyba że w
konkretnym przypadku postanowiono inaczej. Jakakolwiek ingerencja
w Portal lub niedozwolone użycie Portalu lub jego poszczególnych
części składowych może skutkować naruszeniem praw autorskich lub
praw podobnych do praw autorskich osób trzecich lub Prowadzącego.
Jakiekolwiek wykorzystanie utworu bez zgody autora lub osoby, której
przysługuje prawo do udzielenia zgody na wykorzystanie utworu, jak i
niedozwolone ingerencje w utwór, łącznie z niedozwolonym
kopiowaniem i/lub kopiowaniem na nośniki pamięci i nośniki
elektroniczne, jest niezgodne z prawem i może pociągać za sobą
konsekwencje cywilnoprawne lub karnoprawne.
Prowadzący oraz ewentualne inne osoby fzyczne i prawnicze są
posiadaczami zarejestrowanych znaków towarowych, patentów lub
innych uprawnień w zakresie praw własności przemysłowej lub innych
praw na dobrach niematerialnych, które prezentuje się w Portalu. Ich
niedozwolone wykorzystanie, ingerencja w ich tekst lub obraz
grafczny, lub też niedozwolone rozporządzanie nimi łącznie z ich
naśladowaniem, może skutkować naruszeniem przepisów prawa w
zakresie ochrony konkurencji lub zwalczania nieuczciwej konkurencji,
lub też w zakresie praw na dobrach niematerialnych. Ewentualne
odesłania do stron webowskich innych osób prawniczych lub
fzycznych umieszcza się w Portalu jedynie z przyczyn praktycznych,
przy
czym
umieszczenie
takiego
odsyłacza
nie
rodzi
odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach webowskich
innych osób ani nie oznacza zgody Prowadzącego na ich treść.
Prowadzący nie daje żadnej gwarancji, wyrażonej eksplicytnie lub
implycytnie, dotyczącej dokładności, dostępności, niezawodności lub
treści takich informacji, tekstów, szaty grafcznej lub odesłań.
Prowadzący nie przeprowadzał testowania oprogramowania innych
stron i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakości,
bezpieczeństwa lub stosowności takiego oprogramowania.
6. ROZWIĄZANIE UMOWY, OGRANICZENIE DOSTĘPU
6.1. Wypowiedzenie umowy i ograniczenie dostępu
6.1.1. Prowadzący ma prawo do odstąpienia od Umowy, usunięcia
rejestracji, ewentualnego ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu
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Użytkownika
do
niektórych
usług
Portalu
w przypadku, gdy Użytkownik w rażący sposób lub kilkakrotnie
naruszył Warunki Handlowe lub powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, bądź też swoim postępowaniem narusza dobre imię
Prowadzącego, a dalej także w przypadku, gdy Prowadzący ma
zasadne podejrzenie, że Użytkownik zamierza wyrządzić szkodę
osobom trzecim albo postępuje w sposób nieuczciwy. Prowadzący ma
prawo do postępowania zgodnie z poprzednim zdaniem przede
wszystkim z powodu, że Użytkownik (i) w czasie rejestracji podał
nieprawdziwe dane albo niezwłocznie nie poinformował o zmianie
tych danych, (ii) wzywa do realizacji transakcji handlowych poza
Portalem, (iii) bez przyczyn godnych szczególnego uwzględnienia nie
przekaże lub nie odbierze Towaru zgodnie z zawartą Umową
kupna/sprzedaży, (iv) sprzedaje Towar, którego właściwości nie są
zgodne
z właściwościami
deklarowanymi
przez
niego
w ogłoszeniu lub wymaganymi w Warunkach Handlowych, i/lub
(v) uchyla się od obowiązków wobec Prowadzącego i/lub innego
Użytkownika.
6.1.2. Użytkownik, w przypadku którego Prowadzący odstąpił od Umowy
lub usunął jego rejestrację, nie ma prawa do dokonania ponownej
rejestracji w Portalu bez wyraźnej zgody Prowadzącego.
6.2. Wypowiedzenie
6.2.1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy nawet bez podania
przyczyny, i to w formie pisemnej, z zachowaniem siedmiodniowego
(7) okresu wypowiedzenia, który zaczyna biec od momentu
doręczenia Prowadzącemu pisemnego wypowiedzenia. Złożenie
wypowiedzenia nie zwalnia Użytkownika ze wcześniej powstałych
zobowiązań wobec innych Użytkowników i/lub Prowadzącego.
6.3. Ogólnie nt. wygaśnięcia umowy
6.3.1. Wygaśnięcie Umowy nie znosi (i) wcześniej powstałego obowiązku
uiszczenia Wynagrodenia z tytułu pośrednictwa lub innych opłat za
usługi Prowadzącego, kary umownej i/lub odsetek za zwłokę, zwrotu
poniesionych przez Prowadzącego kosztów zgodnie z Warunkami
Handlowymi lub szkody powstałej przez naruszenie obowiązków
zgodnie z Warunkami Handlowymi lub właściwych przepisów prawa,
ani (ii) postanowień Umowy i Warunków Handlowych, które mają ze
względu na swój charakter obowiązywać Użytkownika i Prowadzącego
nawet po wygaśnięciu Umowy.
7. ZMIANA WARUNKÓW HANDLOWYCH
7.1. Zmiana Warunków Handlowych
7.1.1. Prowadzący ma w każdym czasie prawo do jednostronnej zmiany
treści Warunków Handlowych, przede wszystkim z powodu zmiany
przepisów prawa, zmian technologicznych mających wpływ na
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funkcjonowanie Portalu, czy też zmian świadczonych w ramach
Portalu usług. Jakiekolwiek zmiany Warunków Handlowych wchodzą w
życie z 14. dniem po ich udostępnieniu w Portalu.
7.1.2. O zmianie Warunków Handlowych Prowadzący poinformuje
Użytkownika najpóźniej czternaście (14) dni przed wejściem w życie
nowej
wersji
Warunków
Handlowych
w formie ich udostępnienia na stronach internetowych Portalu.
Informacja o zmianie Warunków Handlowych będzie wyświetlana
także w czasie logowania Użytkownika na konto użytkownika w
Portalu.
7.1.3. Użytkownikowi przysługuje prawo do odrzucenia zmiany Warunków
Handlowych
i wypowiedzenia z tego powodu Umowy w terminie czternastu (14)
dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Warunków Handlowych w
Portalu z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia,
który zaczyna biec od dnia doręczenia wypowiedzenia Prowadzącemu.
W przypadku, gdy Użytkownik w określonym terminie nie odrzuci
zmian Warunków Handlowych, przyjmuje się, że ich zmianę
akceptuje. Jeżeli Użytkownik nie wypowie Umowy, pomimo że odrzucił
zmianę Warunków Handlowych, Prowadzącemu przysługuje prawo do
wypowiedzenia
Umowy
w
formie
pisemnej
z zachowaniem
siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia, który zaczyna biec od
dnia doręczenia wypowiedzenia Użytkownikowi.
7.1.4. Jeżeli Prowadzączy lub Użytkownik wypowie Umowę zgodnie
z poprzednim
ustępem,
do
wszelkich
stosunków
prawnych
z Użytkownikiem, jakie powstały w ramach Portalu, stosuje się aż do
upływu okresu wypowiedzenia pierwotne brzmienie Warunków
Handlowych. W czasie okresu wypowiedzenia Użytkownik nie ma
prawa do publikowania nowych ogłoszeń lub reagowania na
ogłoszenia innych Użytkowników; przysługuje mu jedynie prawo do
wykonywania czynności niezbędnych do zakończenia negocjacji o
zawarciu Umowy kupna/sprzedaży, które rozpoczęły się przed
doręczeniem wypowiedzenia Umowy, lub do wykonania wcześniej
zawartej Umowy kupna/sprzedaży. Jeżeli w takim przypadku dojdzie
do zawarcia Umowy kupna/sprzedaży w czasie okresu wypowiedzenia
lub po jego upływie, prawa i obowiązki Prowadzącego, łącznie
z prawem do Wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa, oraz dotkniętych
Użytkowników w stosunku do takiej Umowy kupna/sprzedaży nie
wygasają przez wypowiedzenie Umowy, przy czym stosuje się do nich
warunki Umowy i zaakceptowane przez obie Strony umowy Warunki
Handlowe.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Przerwy w pracy i ograniczenia pracy Portalu
8.1.1. Prowadzący ma prawo w celu okresowej konserwacji Portalu lub
z innych przyczyn technicznych pracę Portalu czasowo ograniczyć,
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ewentualnie przez pewien czas całkowicie przerwać jego pracę
(przerwa w pracy). Jeśli to możliwe, Prowadzący poinformuje o
terminie i przybliżonym czasie przerwy w pracy na stronach
internetowych Portalu co najmniej 2 godziny przed taką przerwą.
8.2. Prawo właściwe
8.2.1. Stosunkami
prawnymi
zarówno
między
Prowadzącym
i
Użytkownikami, jak i między Użytkownikami nawzajem, powstałymi w
związku z Portalem, Umową lub Umową kupna/sprzedaży, czy też na
ich podstawie, oraz niniejszymi Warunkami Handlowymi rządzi prawo
Republiki Czeskiej.
8.2.2. W jakichkolwiek kwestiach wyraźnie nieuregulowanych niniejszą
Umową, Umową kupna/sprzedaży i/lub Warunkami Handlowymi mają
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy nr 89, Dz.U. z roku 2012,
Kodeks cywilny, lub innego właściwego i powszechnie obowiązującego
przepisu prawa.
8.3. Rozstrzyganie sporów
8.3.1. Jakikolwiek spór między Prowadzącym a Użytkownikiem w związku
z Portalem i/lub Umową, którego nie uda się w pierwszej kolejności
rozwiązać
na
drodze
polubownej,
zostanie
poddany
pod
rozstrzygnięcie wyłącznie właściwemu rzeczowo sądowi Republiki
Czeskiej, w którego okręgu Prowadzący ma siedzibę.
8.3.2. Jakikolwiek spór między Stronami umowy w związku z Umową
kupna/sprzedaży, którego nie uda się w pierwszej kolejności
rozwiązać
na
drodze
polubownej,
zostanie
poddany
pod
rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi Republiki
Czeskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa procesowego.
8.4. Skuteczność Warunków Handlowych
8.4.1. Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem 23.06.2017.
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