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Następujące Ogólne Warunki Umowy zastępują Ogólne 

Warunki Umowy z dnia 15.04.2011, godz. 16:00 i wchodzą w 

życie od dnia 02.08.2013, godz. 16:00.

I. Warunki ogólne, prawo właściwe

1. Użytkownik Ogólnych Warunków Umowy

Użytkownikiem niniejszych Ogólnych Warunków Umowy jest 

firma Auktion & Markt AG, spółka akcyjna założona na 

podstawie prawa Niemieckiej Republiki Federalnej, z siedzibą 

w Wiesbaden, wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejo-

nowym w Wiesbaden pod numerem HRB 20968.

2. Przedmiot regulacji Ogólnych Warunków Umowy

Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Umowy jest 

regulacja sprzedaży rzeczy ruchomych przez Użytkownika jako 

przedsiębiorcy (zwanego dalej „Sprzedawca”) osobom 

będącym także przedsiębiorcami i nie będących konsumenta-

mi (zwanych dalej „Kupujący”), przy czym kupno odbywa się 

na platformie internetowej Użytkownika pod URL 

www.autobid.de, a jego zewnętrzna forma podobna jest do 

sprzedaży aukcyjnej. Forma prawna jest jednakże kupnem 

przez ofertę i jej przyjęcie w rozumieniu §§ 145 – 151 niemie-

ckiego kodeksu cywilnego (BGB) a nie przez przybicie w

rozumieniu § 156 BGB.

Ogólne Warunki Umowy znajdują zastosowanie dla wszyst-

kich rodzajów sprzedaży na platformie URL www.autobid.de; 

za wyjątkiem określenia przez Sprzedawcę zastosowania 

odmiennych Ogólnych Warunków Umowy dla pojedynczych 

sprzedaży.

3. Inne Ogólne Warunki Umowy

Następujące Ogólne Warunki Umowy znajdują zastosowanie 

także dla przyszłych umów z Kupującymi, o ile nie zostaną 

przez Sprzedawcę przed zawarciem kolejnych umów 

zastąpione innymi i Kupujący zostaną o tej zmianie poinfor-

mowani. Sprzeczne Ogólne Warunki Umowy Kupującego nie

znajdują zastosowania także w tym przypadku, kiedy Sprze-

dawca nie wyrazi sprzeciwu.

4. Prawo właściwe

Znajduje zastosowanie wyłącznie prawo Niemieckiej Republiki 

Federalnej z wyraźnym wyłączeniem przepisów Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 

sprzedaży towarów (CISG).

II. Zarejestrowanie jako Kupujący; Warunki rejestracji

 

1. Zarejestrowanie jako Kupujący

Konsumenci w rozumieniu § 13 BGB nie mogą być 

Kupującymi. Kupującym może być tylko przedsiębiorca w 

rozumieniu § 14 BGB, nabywający przedmiot kupna w celu 

wykonywania swojej działalności zawodowej, jeżeli przedmio-

tem tej działalności jest handel pojazdami. Każdy Kupujący 

musi przed pierwszym uczestnictwem w sprzedaży dokonać 

pisemnego zgłoszenia i rejestracji. Każdy Kupujący musi przy 

tym przed pierwszym dopuszczeniem do składania ofert

zadeklarować i wykazać swoją działalność jako przedsiębiorca 

oraz że handel pojazdami jest jego główną działalnością. 

Rodzaj dowodu określa Sprzedawca.

W przypadku Kupujących z siedzibą na terenie terytorium 

Republiki Federalnej Niemiec w celu wykazania powyższego 

należy przedłożyć: Kopię wpisu do rejestru działalności 

gospodarczej lub w przypadku kupców lub spółek prawa 

handlowego zarejestrowanych w rejestrze handlowym wyciąg 

z rejestru handlowego, kopię dowodu osobistego właściciela 

(wpisanego do rejestru handlowego dyrektora lub członka 

zarządu).

W przypadku Kupujących z siedzibą poza terytorium Republiki 

Federalnej Niemiec należy oprócz w/w dokumentów 

przedłożyć również uwierzytelnione tłumaczenia tych doku-

mentów na język niemiecki, w przypadku Kupujących z 

siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz w 

przypadku Kupujących z siedzibą na terenie terytorium 

Republiki Federalnej Niemiec potrzebne jest również

oświadczenie o aktualnym numerze identyfikacji podatkowej 

VAT.

Wszyscy Kupujący muszą oprócz w/w dokumentów odesłać 

Sprzedawcy podpisane poświadczenie
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zarejestrowania oraz umowę o właściwości sądu i akceptację 

obowiązywania Ogólnych Warunków Umowy.

2. Dopuszczenie jako Kupujący

Jeżeli Kupujący wykaże, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu 

powyższych ustaleń, to otrzyma on od Sprzedawcy pocztą 

e-mail potwierdzenie rejestracji zawierające ustalone przez 

Sprzedawcę hasło dla Kupującego. Za pomocą przesłanego mu 

hasła i dowolnie wybranej przez Kupującego „nazwy

użytkownika” Kupujący może zalogować się do sprzedaży, 

jeżeli odesłał on Sprzedawcy wymienione w nr 1 dokumenty. 

„Nazwa użytkownika” będzie podczas przebiegu sprzedaży 

widoczna dla wszystkich uczestników, nazwa Kupującego 

pozostanie anonimowa, także jego hasło.

Każdy Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinfor-

mowania Sprzedawcy na piśmie o wszelkich zmianach jego 

danych (np. nazwa, siedziba, dres).

Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dopuszczenia 

Kupującego do sprzedaży. Sprzedawca nie może bez 

wyraźnego powodu odmówić dopuszczenia.

III. Zawarcie umowy

1. Zaproszenie do składania oferty

Sprzedawca opisuje rzeczy ruchome w elektronicznych 

katalogach w celu sprzedaży. Każda rzecz ruchoma opatrzona 

jest ceną minimalną. Każda rzecz ruchoma posiada także opis, 

czy jest to rzecz nowa czy używana oraz czy sprzedaż odbędzie 

się wyjątkowo jako „sprzedaż netto“, tzn. cena kupna

rozumiana jako najwyższa oferta bez podatku obrotowego. 

Przez publikację katalogu w internecie Sprzedawca zaprasza 

potencjalnych Kupujących do składania ofert kupna.

2. Termin ofert, oferty, związanie ofertami

a) Czas trwania „fazy hotbid“ zostanie ustalony przez 

Sprzedawcę dla każdej aukcji. „Faza hotbid” ponownie startuje 

przy każdej złożonej ofercie. Jeżeli podczas „fazy hotbid” nie 

zostanie złożona żadna dalsza oferta, faza ta kończy się z 

upływem czasu ustalonym systemowo. W takim przypadku

faza składania oferty jest zakończona.

b) Sprzedawca zastrzega sobie wcześniejsze zakończenie „fazy 

hotbid“ w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.

c) Kupujący składa ofertę poprzez wpisanie liczby podczas 

trwania oferty. Oferta może być także niższa niż cena minimal-

na. Kupujący związany jest swoją ofertą tylko do upływu 48 

godzin po zakończeniu „fazy hotbid”; w przypadku ofert 

poniżej ceny minimalnej, widocznej na ekranie jako „z

zastrzeżeniem”, Kupujący związany jest swoją ofertą do 

upływu 72 godzin po zakończeniu „fazy hotbid”. Po 

zakończeniu terminu oferty nie jest możliwe składanie dalszych 

ofert.

Oferty mogą być składane nie tylko poprzez wpisanie liczby 

podczas trwającej oferty, lecz także przed, przez złożenie oferty 

ceny najwyższej w elektronicznym agencie licytacji. Agent 

licytacji jest technicznym instrumentem, który automatycznie 

przelicytowuje inne oddane elektronicznie oferty o podany w 

katalogu licytacji minimalny krok podwyższenia ceny aż do 

określonej przez licytującego górnej granicy.

3. Przyjęcie oferty

Oferty Kupującego poniżej ceny minimalnej mogą zostać 

odrzucone przez Sprzedawcę. Sprzedawca może także 

odrzucić oferty powyżej ceny minimalnej i nie jest 

zobowiązany do przyjęcia oferty Kupującego. Sprzedawca 

przyjmuje – o ile nie wykorzysta swojego prawa do odrzuce-

nia oferty – ofertę o najwyższej cenie. O przyjęciu oferty 

Sprzedawca decyduje w terminie związania ofertą

Kupującego. Sprzedawca powiadamia Kupującego drogą 

poczty E-Mail, że przyjął jego ofertę; rezygnuje się z osobne-

go oświadczenia przyjęcia przez Kupującego.

 

4. Umowa kupna

Umowa kupna między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do 

skutku przez przyjęcie oferty przez Sprzedawcę w drodze 

powiadomienia pocztą E-Mail.

5. Cena kupna

a) Kupujący z Republiki Federalnej Niemiec

Cena kupna odpowiada najwyższej ofercie złożonej przez 

Kupującego i zawiera – o ile w katalogu sprzedaży nie jest 
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podana wyraźnie inna informacja odnośnie danej rzeczy niż 

„sprzedaż netto” – obowiązujący w Republice Federalnej 

Niemiec podatek VAT (cena brutto) w aktualnie prawnie

obowiązującej wysokości. Sprzedawca wystawi niemieckiemu 

Kupującemu prawidłową fakturę z ceną netto i wskazanym 

podatkiem VAT w aktualnie prawnie obowiązującej wysokości. 

Powyższe nie znajduje zastosowania jeżeli sprzedaż ta podlega 

opodatkowaniu różnicowemu w rozumieniu § 25a ustawy o 

podatku od towarów i usług.

b) Kupujący z krajów członkowskich UE spoza terytorium z 

Republiki Federalnej Niemiec

Kupujący z krajów członkowskich UE spoza terytorium 

Republiki Federalnej Niemiec zobowiązani są, przed 

złożeniem oferty na rzeczy objęte podatkiem od towarów i 

usług, do pisemnego udzielenia Sprzedawcy informacji 

odnośnie udzielonego im międzynarodowego numeru 

identyfikacji podatkowej VAT oraz zagwarantowania mu na 

piśmie, że zakupione rzeczy zostaną niezwłocznie

wywiezione z terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 

innego kraju członkowskiego UE.

Kupujący otrzymuje najpierw fakturę brutto obejmującą cenę 

zakupu i koszty realizacji umowy. Jeżeli spełnione są 

przesłanki niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług, 

to Kupujący otrzymuje fakturę netto obejmującą cenę zakupu 

i koszty realizacji umowy.

Uregulowanie faktury musi zostać zrealizowane w drodze 

przelewu z konta bankowego zarejestrowanego na nazwisko 

Kupującego.

Rodzaj pokwitowań, które Kupujący zobowiązany jest 

przedłożyć w celu prawidłowej realizacji w rozumieniu 

niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług, ustalony 

jest w odrębnej informacji UE dla Kupujących [centrum 

pobierania plików].

c) Kupujący z krajów spoza UE (kraje trzecie)

Kupujący z krajów spoza UE (krajów trzecich) zobowiązani są 

do zapłaty Sprzedawcy kaucji w wysokości aktualnie 

obowiązującego w Republice Federalnej Niemiec podatku 

VAT. Kaucja ta zostanie Kupującemu niezwłocznie zwrócona, 

jak tylko spełnione zostaną przez Kupującego przesłanki 

ustawy o podatkach od towarów i usług. W tym celu należy 

przedłożyć Sprzedawcy oryginał wypełnionej i opieczętowanej 

przez Urząd Celny UE deklaracji celnej wywozu. Po otrzymaniu

deklaracji kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona 

Kupującemu. Cesja prawa do wypłacenia kaucji możliwa jest 

tylko za zgodą Sprzedawcy.

d) Koszty realizacji umowy

aa) Kupujący pokrywa oprócz ceny kupna także koszty 

realizacji umowy. Wysokość kosztów realizacji umowy (opłat) 

wskazana jest w aktualnie obowiązującym cenniku Sprzedaw-

cy, zobacz cennik.

Dla sprzedaży „Rynek“ obowiązuje odrębny cennik.

bb) Koszty realizacji umowy są płatne razem z ceną kupna.

e) Koszty transakcji płatniczej, wykonanie

Kupujący zobowiązany jest do opłaty kosztów bankowych 

wynikających z transakcji przelewu zagranicznego.

Jeżeli w pojedynczym przypadku zostało dopuszczone 

przyjęcie czeków lub weksli, to następuje ono tylko w celu 

wykonania świadczenia a nie w zamian pierwotnego 

świadczenia.

IV. Faktury w formie elektronicznej

1. Kupujący wyraża zgodę na przesłanie mu faktury w formie 

elektronicznej.

2. Przesłanie faktury w formie elektronicznej następuje na 

skrzynkę elektroniczną Klienta.

3. Kupujący powinien zwrócić uwagę na to, że jest 

zobowiązany do weryfikacji podpisu faktury elektronicznej.

4. Kupujący powinien zwrócić uwagę na to, że faktura w 

formie elektronicznej może zostać wydrukowana w formie 

papierowej; wydruk faktury nie stanowi pokwitowania w 

rozumieniu przepisów prawa podatkowego.
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5. Fakturę elektroniczną należy przechowywać przez okres 10 

lat, analogicznie jak w przypadku faktury papierowej.

V. Zobowiązanie do zapłaty przed otrzymaniem 

świadczenia0

Po zawarciu umowy Kupujący zobowiązany jest do zapłaty 

ceny i kosztów realizacji umowy (nr III. 5.) przed otrzymaniem 

świadczenia. Kupujący otrzymuje przedmiot kupna dopiero po 

całkowitym uregulowaniu jego zobowiązania do zapłaty 

należności.

VI. Przejście ryzyka, odbiór, przejście własności

1. Przejście ryzyka

W chwili uiszczenia ceny kupna ryzyko przypadkowego 

pogorszenia stanu przedmiotu kupna lub jego

przypadkowego zniszczenia przechodzi na Kupującego.

2. Odbiór

a) Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionych 

przedmiotów na swój koszt w miejscu wskazanym w elektroni-

cznym katalogu sprzedaży

b) Kupujący z krajów UE spoza Republiki Federalnej Niemiec 

mogą zlecić odbiór i wywóz zakupionych przedmiotów z 

terytorium Republiki Federalnej Niemiec tylko firmom spedy-

cyjnym działającym w imieniu i na rachunek Kupującego. 

Odbiór osobisty lub odbiór przez inne osoby trzecie jest 

niedozwolony. 

Firma spedycyjna zobowiązana jest do przedłożenia 

zaświadczenia spedycyjnego zgodnie z wytycznymi wzoru 

zaświadczenia Sprzedawcy („poszerzone zaświadczenie 

spedycyjne“).

3. Przejście własności

Po uregulowaniu faktury Kupujący otrzymuje niezwłocznie 

pokwitowanie uprawniające do odbioru towaru. Po okazaniu 

pokwitowania uprawniającego do odbioru towaru Kupujący 

otrzymuje zakupiony towar w wyznaczonym miejscu, z 

zastrzeżeniem regulacji w pkt VI. 2.

VII. Prawo Sprzedawcy do zatrzymania

Sprzedawca ma prawo do odmowy wystawienia pokwitowa-

nia uprawniającego do odbioru towaru oraz do odmowy 

wydania zakupionego towaru aż do chwili wykonania przez 

Kupującego wszelkich należnych zobowiązań, także w 

przypadku, gdy zobowiązania te powstały wskutek innych 

sprzedaży i/lub innych stosunków prawnych.

VIII. Zastrzeżenie własności

Wszystkie rzeczy używane pozostają własnością Sprzedawcy aż 

do chwili spełnienia wszelkich roszczeń Sprzedawcy wobec 

Kupującego. Kupujący nie ma prawa do zastawienia zakupio-

nej rzeczy lub do przeniesienia jej własności w celu zabezbie-

czenia wierzytelności. Kupujący ma prawo do kolejnej 

sprzedaży używanej rzeczy zgodnie z przepisami prawa. W 

przypadku kolejnej sprzedaży rzeczy używanej, zastrzeżenie 

własności obejmuje także wierzytelność z tytułu ceny kupna

(przedłużone zastrzeżenie własności).

IX. Warunki płatności i zastrzeżenie możliwości późniejszego 

wykonania

Cena kupna i koszty realizacji umowy są płatne w całości po 

otrzymaniu faktury. Kupujący zalega z zapłatą bez jakichkol-

wiek dalszych oświadczeń Sprzedawcy, jeżeli w terminie 7 dni 

od terminu płatności nie uregulował kwoty wynikającej z 

faktury. W przypadku wystąpienia wad Kupującemu nie

przysługuje prawo zatrzymania kwoty, chyba że zakupiony 

towar jest niewątpliwie wadliwy lub Kupującemu niewątpliwie 

przysługuje prawo do odmowy odbioru zakupionego przed-

miotu. W takim przypadku Kupującemu przysługuje tylko 

prawo zatrzymania, jeżeli zatrzymana kwota jest adekwatna

do wad i przypuszczalnych kosztów póżniejszego wykonania 

(w szczególności usunięcia wad). Kupujący nie ma prawa do 

dochodzenia roszczeń i praw wynikających z wad towaru, 

jeżeli nie uiścił on należnych płatności i jeżeli należna kwota 

(łącznie z wszelkimi uiszczonymi płatnościami) jest adekwatna 

do wartości wadliwego towaru.
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X. Odstąpienie od umowy, prawa w przypadku zwłoki z 

płatnością, prawa do potrącenia i zatrzymania

1. Odstąpienie od umowy

Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypad-

ku, kiedy Kupujący złożył fałszywe oświadczenie o swojej 

wypłacalności, wstrzymał dokonywania płatności lub kiedy 

został wniesiony wniosek o wszczęcie postępowania 

upadłościowego dotyczącego jego majątku.

Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypad-

ku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zakupu przed 

przejściem ryzyka na Kupującego, jeżeli niezwłocznie 

powiadomił on Kupującego o uszkodzeniu lub zniszczeniu i 

niezwłocznie zwrócił Kupującemu zapłaconą przez niego

cenę kupna. Po odstąpieniu od umowy i zwrocie ceny kupna 

nie istnieją żadne dalsze wzajemne roszczenia.

Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w przypad-

ku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu kupna po przejściu 

ryzyka na Kupującego a przed przejściem posiadania z 

powodu okoliczności, za które on ponosi odpowiedzialność, 

jeżeli niezwłocznie powiadomił Kupującego o uszkodzeniu lub 

zniszczeniu i niezwłocznie zwrócił Kupującemu zapłaconą 

przez niego cenę kupna. Po odstąpieniu od umowy i zwrocie 

ceny kupna nie istnieją żadne dalsze wzajemne roszczenia.

2. Szkody z tytułu zwłoki

a) Pierwsze upomnienie uzasadniające zwłokę jest bezpłatne. 

Koszty drugiego upomnienia wystosowanego w przypadku 

nieuregulowania należności, ponosi Kupujący w wysokości 15 

EUR, za wyjątkiem przypadku, kiedy Kupujący wykaże, że 

koszty Sprzedawcy nie powstały lub nie powstały w tej 

wysokości.

b) W przypadku zwłoki Sprzedawca ma prawo do odsetek za 

zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych ponad aktualną 

podstawową stopę procentową. Ma on także prawo do 

dochodzenia wyższej szkody. Kupujący ma prawo do wykaza-

nia, że u Sprzedawcy z powodu zwłoki nie powstała żadna lub 

niższa szkoda.

3. Prawa do potrącenia lub zatrzymania

Kupujący ma prawo do potrącenia lub zatrzymania tylko w 

przypadku, kiedy jego roszczenia wzajemne są prawomocnie 

stwierdzone, niepodważalne lub uznane przez Sprzedawcę.

XI. Zastrzeżenie możliwości zmian

Dane odnośnie wyposażenia sprzedawanego przedmiotu 

oraz opis jego stanu zostały sporządzone i umieszczone w 

katalogu sprzedaży przez Sprzedawcę zgodnie z najlepszą 

wiedzą i przekonaniem. Kupujący wyraża zgodę na nieznacz-

ne odstąpienia od opisanego standardu sprzedanego 

przedmiotu, dotyczy to np. niższego standardu wyposażenia. 

Lepsze wyposażenie oznacza zawsze polepszenie

sprzedanego przedmiotu.

Opisy w katalogu sprzedaży nie przedstawiają uzgodnionego 

stanu przedmiotu i nie stanowią zapewnienia konkretnej 

zdatności użytkowej ani gwarancji.

XII. Opłata za postój

W przypadku kiedy zwłoka Kupującego w odbiorze zakupion-

ego towaru prowadzi od opóźnienia odbioru, Sprzedawca 

może obarczyć Kupującego kosztami zwłoki w odbiorze w 

kwocie 6,00 € za każdy dzień, powiększonej o aktualnie 

obowiązujący podatek VAT.

Kupujący może wykazać, że Sprzedawca nie poniósł żadnej 

lub, że poniósł niższą szkodę. Sprzedawca może wykazać, że 

poniósł wyższą szkodę.

XIII. Zastrzeżenie możliwości dostawy własnej

Zastrzega się możliwość prawidłowej i terminowej dostawy 

własnej.

Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o 

niedostępności przedmiotu kupna i w przypadku

odstąpienia od umowy zwróci Kupującemu wykonane przez 

niego świadczenie.
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XIV. Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne

1. Wady fizyczne i prawne

a) W przypadku rzeczy używanych roszczenia z tytułu wad 

fizycznych i prawnych są wykluczone.

b) W przypadku rzeczy nowych Sprzedawca ceduje Kupującemu 

swoje roszczenia wobec producenta tych przedmiotów (oraz 

wobec dostawcy) z tytułu wad fizycznych i prawnych. Sprzedaw-

ca jest jednak subsydiarnie odpowiedzialny za wady fizyczne i 

prawne na podstawie regulacji prawa kupna w niemieckim 

kodeksie prawa cywilnego (BGB), jeżeli producent tych przedmi-

otów (lub dostawca Sprzedawcy) nie spełnił lub nienależnie 

spełnił scedowane roszczenia Kupującego z tytułu wad fizycznych 

lub prawnych.

2. Odpowiedzialność za winę w negocjacjach umownych i 

odpowiedzialność deliktowa

Odpowiedzialność za winę przy negocjacjach umownych oraz 

za czyny niedozwolone jest wykluczona.

3. Ograniczenie wszelkich wyłączeń odpowiedzialności w 

niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy

Ograniczenie praw w niniejszych Ogólnych Warunkach 

Umowy nie dotyczy odpowiedzialności Sprzedawcy wobec 

Kupującego za:

- winę umyślną lub oszustwo lub wyraźne oświadczenie 

przejęcia gwarancji,

- szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa,

- szkody z tytułu zaniedbania powodującego naruszenie 

istotnych zobowiązań umownych,

- szkody z tytułu zagrożenia dla życia lub zdrowia, jak 

również zranienia ciała powstałe wskutek umyślnego lub 

nieuważnego zaniedbania obowiązków umownych Sprze-

dawcy, jego pełnomocnika lub osób wykonujących jego

zobowiązania.

XV. Ograniczenie odpowiedzialności za opóźnienie dostawy

1. Odpowiedzialność za opóźnienie dostawy 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie 

dostawy.

 

2. Ograniczenie wykluczenia odpowiedzialności

Ograniczenie praw w niniejszych Ogólnych Warunkach 

Umowy w ramach odpowiedzialności za opóźnione dostawy 

nie dotyczy odpowiedzialności Sprzedawcy wobec 

Kupującego za:

- winę umyślną lub oszustwo lub wyraźne oświadczenie 

przejęcia gwarancji,

- szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa,

- szkody z tytułu zaniedbania powodującego naruszenie 

istotnych zobowiązań umownych,

- szkody z tytułu zagrożenia dla życia lub zdrowia, jak również 

zranienia ciała powstałe wskutek umyślnego lub nieuważnego 

zaniedbania obowiązków umownych Sprzedawcy, jego 

pełnomocnika lub osób wykonujących jego zobowiązania.

XVI. Ograniczenie odpowiedzialności za niemożność 

wykonania świadczenia

1. Odpowiedzialności za niemożność wykonania świadczenia

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność 

wykonania świadczenia.

2. Ograniczenie wykluczenia odpowiedzialności

Ograniczenie praw w niniejszych Ogólnych Warunkach 

Umowy w ramach odpowiedzialności za niemożność wykona-

nia świadczenia nie dotyczy odpowiedzialności Sprzedawcy 

wobec Kupującego za:

- winę umyślną lub oszustwo lub wyraźne oświadczenie 

przejęcia gwarancji,
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- szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego 

niedbalstwa,

- szkody z tytułu zaniedbania powodującego naruszenie 

istotnych zobowiązań umownych,

- szkody z tytułu zagrożenia dla życia lub zdrowia, jak również 

zranienia ciała powstałe wskutek umyślnego lub nieuważnego 

zaniedbania obowiązków umownych Sprzedawcy, jego 

pełnomocnika lub osób wykonujących jego zobowiązania.

XVII. Roszczenie sprzedawcy do dochodzenia 

odszkodowania

Prawo Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania regulują 

ustawowo przepisy, o ile niniejsze Ogólne Warunki Umowy nie 

stanowią inaczej.

W przypadku, kiedy Sprzedawca domaga się odszkodowania 

w miejsce świadczenia i przedmiot kupna nie został jeszcze 

przez niego dostarczony lub został przez niego odebrany od 

Kupującego, to przysługuje mu, także bez szczególnego 

potwierdzenia, ryczałtowo 8 % ceny kupna jako odszkodowa-

nie. Kupujący ma prawo do wykazania, że szkoda jest niższa 

niż powyżej ustalony ryczałt. W przypadku wykazania przez 

Sprzedawce wyższej szkody ma on prawo dochodzenia 

odszkodowania w tej wysokości.

XVIII. Odstąpienie od umowy

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w 

ramach przepisów ustawowych tylko w przypadku, kiedy 

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zaniedbanie 

obowiązków umownych. Kupujący musi w odpowiednim 

terminie po zawezwaniu przez Sprzedawcę złożyć oświadczenie, 

czy z tytułu zaniedbania obowiązków umownych odstępuje 

on od umowy lub czy nalega na wykonanie świadczenia. W 

przypadku wad obowiązują jednakże ustawowe przepisy 

dotyczące odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem 

obowiązujących ustaleń niniejszych Ogólnych Warunków 

Umowy.

XIX. Przedawnienie

1. Termin przedawnienia

Okres przedawnienia wynosi rok od ustawowego początku 

biegu terminu przedawnienia za wyjątkiem roszczeń wymieni-

onych w pkt XIV. nr 3., pkt XV. nr 2. i pkt XVI. nr 2.

2. Początek biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia z tytułu wszelkich roszczeń o odszkodowa-

nie rozpoczyna się w chwili odbioru, za wyjątkiem roszczeń 

wymienionych w XIV. nr 3., pkt XV. nr 2. i pkt XVI. nr 2.

XX. Miejsce wykonania zobowiązania i wyłączna właściwość 

sądu, ogólny zakaz cesji

1. Miejsce wykonania zobowiązania i wyłączna właściwość 

sądu

Siedziba Sprzedawcy jest miejscem wykonania zobowiązania i 

określa wyłączną właściwość sądu dla obydwu stron umowy, 

także w przypadku procesu wekslowego i czekowego.

2. Postanowienia ogólne

W przypadku, kiedy pojedyncze części niniejszych Ogólnych 

Warunków Umowy stanowią naruszenie przepisów ustawowych 

lub są nieważne z innych powodów, Kupujący nie jest zwolniony 

z obowiązku odbioru kupionego towaru i dotrzymania 

pozostałych ustaleń. W przypadku nieważności lub 

unieważnienia jednego z postanowień nie narusza to ważności 

pozostałych ustaleń. W tym przypadku w miejsce tych 

nieważnych postanowień znajdują zastosowanie te przepisy 

ustawowe, które najbardziej odpowiadają ich ekonomicznej 

przesłance. Dotyczy to także luk w regulacji.

3. Zakaz cesji

Cesja praw Kupującego z zawartej umowy kupna możliwa 

jest tylko za zgodą Sprzedawcy.
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XXI. Rynek

Dla „Rynku“ znajdują zastosowanie dodatkowo następujące 

odmienne regulacje:

1. Zaproszenie do składania oferty 

W miejsce ceny wywoławczej przedmiot kupna należy 

oznaczyć ceną stałą. Kupujący zawezwany jest do złożenia 

wiążącej oferty kupna przez kliknięcie „oferta kupna”.

2. Termin ofert, oferty, związanie ofertami

a) Brak „fazy Hotbid“.

b) Kupujący wpisując liczbę oddaje wiążącą ofertę („oferta 

kupna“).

c) Po złoeniu oferty kupna Kupujący otrzymuje E-Mail z 

wszystkimi istotnymi danymi pojazdu oraz z ofertą 

Kupującego.

d) Kupujący związany jest swoją ofertą do chwili upływu 

2 dni roboczych od złożenia oferty kupna.
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