
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona 

w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

2. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich 

zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za ewentualne szkody, które 

mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do jednostkowej ceny towaru, który 

wywołał szkodę - uwidocznionej na fakturze Sprzedającego. Odpowiedzialność ta nie obejmuje 

także prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody 

pośrednie. 

4. Sprzedający nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub 

niefachową eksploatacją, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem.  

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku  

z korzystaniem przez Kupującego z towaru, ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby 

trzecie, na szkodę Kupującego. 

6. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec 

osób trzecich. 

7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko 

Sprzedającemu z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku  

z towarem i/lub usługą, wówczas Kupujący zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego 

po stronie Sprzedającego, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Sprzedającego w toku 

takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym 

odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc. 

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Kupującego obowiązku 

uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń. 

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów i/lub usług, o ile niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie 

miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których 

mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia 

zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne 

od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne  

w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku 

dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego 

oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji,  

w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania 

w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji. 

 


