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Ogólne Warunki Handlowe 
 
§ 1 Postanowienia ogólne, zakres obowiązywania 
 
(1) Dostawy i usługi spółki Thomas-Krenn.AG są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych „Ogólnych 
warunków handlowych” (zwanych dalej: „OWH”). Niniejsze OWH stanowią element składowy wszystkich umów 
zawieranych przez spółkę Thomas-Krenn.AG z jej kontrahentem (zwanym dalej: „klientem”) dotyczących 
oferowanych przez nią dostaw produktów lub świadczenia usług. 
 
(2) Oprócz dostawy produktów (sprzętu, oprogramowania itp.) klient może zamówić w spółce Thomas-
Krenn.AG także specyficzne usługi serwisowe i usługi wsparcia technicznego oraz pozostałe usługi IT i osobno 
uzgodnić ich świadczenie z Thomas-Krenn.AG. W przypadku uzgodnienia takich usług dodatkowo do tych OWH 
obowiązują właściwe specyficzne warunki handlowe. W zależności od uzgodnionych usług stosuje się 
następujące warunki: 
 
(a) warunki serwisowe / poziomy serwisowe; 
 
(b) warunki rejestracji domen spółki Thomas-Krenn.AG dotyczące rejestracji domen Top Level lub Second Level; 
oraz 
 
(c) warunki spółki Thomas-Krenn.AG dotyczące usług odnoszących się do oprogramowania dotyczące tworzenia 
oprogramowania i rozwiązań związanych z oprogramowaniem, w szczególności stron internetowych / portali 
internetowych, WEB2.0 Communities, sklepów internetowych, aplikacji internetowych, intranetu / Online-CRM, 
gier internetowych / animacji, marketingu internetowego oraz e-mailowego i baz danych. 
 
(3) OWH — włącznie z dokumentami wymienionymi w ust. (2) i ust. (3) — obowiązują także w przypadku 
wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert na rzecz klienta, nawet jeżeli nie zostaną osobno uzgodnione. 
 
(4) Nie stosuje się warunków handlowych klienta lub osób trzecich, także jeżeli spółka Thomas-Krenn.AG osobno 
nie sprzeciwi się ich obwiązywaniu w konkretnym przypadku. Nawet jeżeli spółka Thomas-Krenn.AG odniesie się 
do pisma, które zawiera warunki handlowe klienta lub osób trzecich bądź się do nich odnosi, nie oznacza to 
zgody na obowiązywanie danych warunków handlowych. 
 
§ 2 Oferta i zawarcie umowy 
 
(1) Oferty, dostawy produktów i usługi świadczone przez spółki Thomas-Krenn.AG oraz niniejsze OWH są 
skierowane wyłącznie do przedsiębiorców (§ 14 niem kc), osób prawnych prawa publicznego oraz 
wyodrębnionych majątków publiczno-prawnych. 
 
(2) Z prezentacją towarów i usług przez spółkę Thomas-Krenn.AG oraz możliwością zamówienia na jej stronach 
internetowych nie jest związana żadna wiążąca oferta ze strony Thomas-Krenn.AG. 
 
(3) Jeżeli klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej spółki Thomas-Krenn.AG, zamówienie 
klienta stanowi wobec Thomas-Krenn.AG wiążącą ofertę zawarcia umowy. Klient bezpośrednio po złożeniu 
zamówienia otrzymuje za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez siebie adres potwierdzenie 
wpłynięcia zamówienia (zwane dalej: „potwierdzeniem zamówienia”). Potwierdzenie zamówienie nie stanowi 
jeszcze przyjęcia oferty klienta, lecz ma za zadanie wyłącznie poinformować klienta o wpłynięciu zamówienia 
do spółki Thomas-Krenn.AG oraz o jego treści. O ile nie wynika inaczej z zamówienia, spółka Thomas-Krenn.AG 
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jest uprawniona do przyjęcia oferty zawarcia umowy klienta w ciągu 3 dni od wpłynięcia zamówienia do spółki 
Thomas-Krenn.AG. Umowa dochodzi do skutku wraz z osobnym potwierdzeniem przyjęcia zlecenia lub wysyłką 
towaru przez spółkę Thomas-Krenn.AG. Klient zostanie powiadomiony o wysyłce. 
 
(4) O ile spółka Thomas-Krenn.AG — w drodze odstępstwa od wymienionego wyżej § 2 ust.3 — przedstawi 
klientowi konkretną ofertę w postaci tekstowej, umowa dochodzi do skutku dopiero wraz z wpłynięciem do 
Thomas-Krenn.AG oferty podpisanej odręcznie przez klienta, przy czym wystarczy tu przekazanie za 
pośrednictwem środków telekomunikacyjnych. 
 
(5) Spółka Thomas-Krenn.AG zastrzega sobie prawo własności oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do 
wszystkich składanych przez siebie ofert oraz kosztorysów, a także udostępnionych klientowi rysunków, 
ilustracji, obliczeń, prospektów, katalogów, modeli, narzędzi oraz innych materiałów i środków pomocniczych. 
Bez wyraźnej zgody Thomas-Krenn.AG klient nie może udostępniać tych przedmiotów jako takich ani ich treści 
osobom trzecim, rozpowszechniać ich, wykorzystywać samodzielnie czy za pośrednictwem osób trzecich ani też 
ich powielać. Na żądanie spółki Thomas-Krenn.AG klient jest zobowiązany do całkowitego zwrotu tych 
przedmiotów oraz ewentualnie zniszczenia sporządzonych kopii, jeżeli nie będą już potrzebne do prawidłowego 
toku działania lub jeżeli działania nie prowadzą do zawarcia umowy. 
 
(6) Dane spółki Thomas-Krenn.AG dotyczące przedmiotu dostawy lub usługi (np. masy, wymiary, wartości 
użytkowe, obciążalność, wartości tolerancji oraz dane techniczne), a także formy zobrazowania (np. rysunki i 
ilustracje) są przybliżone, chyba że w drodze ustawy lub przepisów prawa wymagana jest całkowita zgodność. 
Nie stanowią one gwarantowanych cech, lecz stanowią opisy lub oznaczenia dostawy bądź usługi. Typowe w 
handlu odchylenia oraz odchylenia powstające na podstawie przepisów prawnych lub stanowiące 
udoskonalenia techniczne oraz wymiana elementów na części równowartościowe są dopuszczalne, o ile nie 
wpływają negatywnie na nieograniczone zastosowanie do umownie przewidzianego celu. 
 
§ 3 Ceny i płatność  
 
(1) Uzgodnione ceny obowiązują w przypadku zakresu usług i dostaw wymienionych w umowie. Usługi 
dodatkowe lub specjalne są rozliczane osobno. O ile dla usług dodatkowych lub specjalnych nie uzgodniono 
ceny, usługi te są rozliczane według cen aktualnych w momencie zawarcia umowy. Dotyczy to także 
dodatkowych wydatków własnych ponoszonych przez spółkę Thomas-Krenn.AG, np. kosztów podróży. 
 
(2) Wszystkie wynagrodzenia są rozliczane w euro (EUR). Ustawowy podatek VAT nie jest zawarty w cenach — 
jest on wykazywany osobno na fakturze w wysokości ustawowej na dzień wystawienia faktury. 
 
(3) W przypadku dostaw towarów ceny obowiązują loco zakład, wyłączając koszty opakowania i ewentualne 
koszty wysyłki. W przypadku dostaw poza granice Niemiec klient ponosi koszty związane z cłem w przypadku 
eksportu i/lub importu, podatkami, opłatami i innymi daninami publicznymi. 
 
§ 4 Wymagalność i płatność 
 
(1) O ile nie uzgodniono inaczej, wynagrodzenia, w innych przypadkach jako zobowiązania ciągłe, stają się 
wymagalne wraz z wyświadczeniem usług i realizacją dostaw w przypadku wykonania dzieła lub wraz z 
odbiorem, jeżeli uzgodniono odbiór. 
 
(2) W przypadku zobowiązań ciągłych rozliczenie następuje miesięcznie. Wynagrodzenia niezależne od 
korzystania stają się wymagalne na początku danego miesiąca kalendarzowego, natomiast wynagrodzenia 
zależne od korzystania wraz z rozliczeniem przez spółkę Thomas-Krenn.AG po upływie danego miesiąca 
kalendarzowego. 
(3) O ile nie uzgodniono inaczej, faktury są przesyłane pocztą elektroniczną. Klient ma obowiązek zadbać, aby 
zapewnić prawidłowy odbiór faktur. Klient oświadcza swoją wyraźną zgodę na nieprzesyłanie mu faktur pocztą 
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tradycyjną. Klient może jednak w dowolnym czasie zażądać przesłania mu faktur pocztą tradycyjną. Spółka 
Thomas-Krenn.AG jest uprawniona do naliczenia za taką usługę opłaty w wysokości 1,45 EUR za każdą fakturę. 
 
(4) Kwoty wykazane na fakturze są natychmiast wymagalne, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Za datę 
zapłaty uznaje się datę wpłynięcia płatności w spółce Thomas-Krenn.AG. Obowiązują zasady ustawowe 
dotyczące skutków zwłoki w płatności. 
 
(5) Jeżeli jako formę płatności uzgodniono polecenia zapłaty, klient w tym celu zobowiązuje się do udzielenia 
spółce Thomas-Krenn.AG upoważnienia SEPA w ramach polecenia zapłaty. Spółka Thomas-Krenn.AG udostępni 
klientowi odpowiedni formularz. Klient ma obowiązek zadbać o odpowiednią wysokość środków na koncie, o ile 
spółka Thomas-Krenn.AG powiadomi klienta w formie tekstowej o kwocie oraz dacie wykonania polecenia 
zapłaty co najmniej trzy bankowe dni robocze przed datą wykonania. W przypadku wycofania przelewu z winy 
klienta, w szczególności nieuprawnionego sprzeciwu lub braku środków na koncie pomimo dostatecznie 
wczesnej zapowiedzi realizacji polecenia zapłaty ze strony Thomas-Krenn.AG, klient jest zobowiązany do zwrotu 
spółce Thomas-Krenn.AG wszystkich związanych z tym opłat bankowych. 
 
(6) Jeżeli spółka Thomas-Krenn.AG jest zobowiązana do wcześniejszego świadczenia, ma prawo do realizacji lub 
świadczenia niewykonanych jeszcze dostaw lub usług wyłącznie na podstawie przedpłaty lub zabezpieczenia, 
jeżeli po zawarciu umowy można rozpoznać, że roszczenie spółki Thomas-Krenn.AG jest zagrożone ze względu 
na niewydolność finansową klienta. 
 
§ 5 Dostawa i czas dostawy; świadczenie usług 
 
(1) Terminy dostaw podane przez Thomas-Krenn.AG obowiązują zawsze tylko w przybliżeniu, chyba że 
zaaprobowano lub uzgodniono wyraźnie konkretny termin. O ile uzgodniono wysyłkę do miejsca innego niż 
miejsce świadczenia, terminy dostawy odnoszą się do momentu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub 
innej osobie trzeciej, której powierzono transport. 
 
(2) Wystąpienie zwłoki w dostawie regulują przepisy ustawowe. W każdym przypadku niezbędne jest jednakże 
ponaglenie ze strony klienta. 
 
(3) Spółka Thomas-Krenn.AG nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy lub zwłokę w dostawie, o ile 
wynika ona z zadziałania siły wyższej lub innych zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie 
zawierania umowy oraz za które winy nie ponosi Thomas-Krenn.AG (np. niedające się przewidzieć zakłócenia 
działania wszelkiego rodzaju, za które nie odpowiada Thomas-Krenn.AG, trudności w zaopatrzeniu w materiały 
lub energię, opóźnienia w transporcie, strajki, zgodne z prawem lokauty, brak siły roboczej, energii i surowców, 
trudności w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń urzędowych, działania urzędnicze lub brak dostawy, 
nieprawidłowa lub nieterminowa dostawa przez dostawcę) lub wymaga nakładów, które przy uwzględnieniu 
treści umowy oraz zasad dobrej wiary stanowią dysproporcję względem interesu klienta związanego ze 
świadczeniem. Jeżeli w wyniku takich przeszkód dojdzie do zwłoki, która spowoduje, że jedna ze stron umowy 
nie może już akceptować dalszego trwania umowy, wówczas ta strona umowy może odstąpić od umowy, 
składając drugiej stronie umowy pisemne oświadczenie. 
 
(4) Spółka Thomas-Krenn.AG jest uprawniona do dostaw częściowych oraz świadczeń częściowych, jeżeli: 
 
(a) klient w ramach przewidzianego w umowie przeznaczenia może skorzystać z dostawy częściowej lub 
świadczenia częściowego, 
(b) dostawa lub świadczenie pozostałego przedmiotu umowy są zapewnione oraz 
 
(c) nie spowoduje to powstania u klienta bardziej niż nieznacznych nakładów lub kosztów dodatkowych (chyba 
że Thomas-Krenn.AG zadeklaruje pokrycie tych kosztów). 
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W przypadku dostawy częściowej lub świadczenia częściowego klient w razie zakłócenia związanego ze 
świadczeniem ma prawo do dochodzenia swoich praw do świadczenia ogółem. 
 
(5) ) Jeżeli spółka Thomas-Krenn.AG popadnie w zwłokę z dostawą lub świadczeniem bądź dostawa lub 
świadczenie, niezależnie z jakiego powodu, staną się z jej strony niewykonalne, odpowiedzialność spółki 
Thomas-Krenn.AG jest ograniczona do odszkodowania zgodnie z § 8. 
 
(6) Świadczenia nie muszą być wykonywane osobiście przez spółkę Thomas-Krenn.AG, lecz mogą być 
wykonywane na zlecenie przez partnerów spółki Thomas-Krenn.AG lub inne osoby przez nią upoważnione, o ile 
nie uzgodniono inaczej w umowie. 
 
§ 6 Miejsce spełnienie świadczenia, wysyłka, opakowanie, przejście ryzyka, odbiór 
 
(1) Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego 
jest Freyung, o ile nie postanowiono inaczej lub nie wynika inaczej z okoliczności. Jeżeli spółka Thomas-
Krenn.AG jest zobowiązana także do instalacji produktów zakupionych w spółce Thomas-Krenn.AG, miejscem 
spełnienia świadczenia jest miejsce instalacji. 
 
(2) W przypadku wysyłek do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia rodzaj wysyłki oraz opakowanie 
pozostają obligatoryjnie w gestii spółki Thomas-Krenn.AG. Wysyłka zostanie ubezpieczona od kradzieży, szkód 
związanych z pęknięciem, transportem, pożarem lub wodą bądź innego ubezpieczanego ryzyka przez spółkę 
Thomas-Krenn.AG tylko na wyraźne życzenie klienta oraz na jego koszt. 
 
(3) W przypadku wysyłki do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia ryzyko przypadkowego zaginięcia 
lub przypadkowego pogorszenia przechodzi na klienta wraz z przekazaniem przedmiotu dostawy (przy czym 
miarodajny jest początek procesu załadunku) spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej 
do realizacji wysyłki. Ponadto ryzyko przechodzi na klienta w momencie, w którym popada on w zwłokę 
wynikającą z nieodebrania oferowanej rzeczy. 
 
(4) Wymagane koszty magazynowe po przejściu ryzyka pokrywa klient. W przypadku składowania przez spółkę 
Thomas-Krenn.AG koszty magazynowe wynoszą 1,5% kwoty wskazanej na fakturze składowanych 
przedmiotów dostawy za każdy zakończony tydzień. Zastrzega się prawo do dochodzenia i wykazania 
dodatkowych lub mniejszych kosztów magazynowych. 
 
(5) SO ile przedmiotem dostawy lub świadczenia jest wykonanie dzieła lub o ile wyraźnie uzgodniono odbiór, 
dostawę lub świadczenie uznaje się za odebrane, jeżeli: 
 
(a) dostawa lub świadczenie są zrealizowane i/lub — o ile spółka Thomas-Krenn.AG jest zobowiązana także do 
instalacji — instalacja jest zakończona, 
 
(b) nie występuje wada, która uniemożliwia lub znacząco pogarsza korzystanie z zakupionej rzeczy lub dzieła, 
 
(c) spółka Thomas-Krenn.AG wezwała klienta do odbioru, wskazując na fikcję odbioru zgodnie z § 6 (5), oraz 
 
(d) od odbioru dostawy, świadczenia i/lub instalacji  
 
(i) minęło co najmniej sześć dni roboczych i klient rozpoczął korzystanie z dostawy (np. uruchomił dostarczone 
urządzenia) lub  
 
(ii) minęło co najmniej dwanaście dni roboczych i klient zaniechał odbioru w tym okresie. 
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§ 7 Rękojmia 
 
(1) Okres rękojmi wynosi jeden rok od dostawy lub, o ile niezbędny lub uzgodniony jest odbiór, od odbioru. 
Powyższa regulacja nie narusza ustawowych regulacji specjalnych, w szczególności dotyczących roszczeń 
wydania rzeczy osób trzecich (§ 438 ustęp 1 pkt. 1 niem kc), w przypadku podstępnego działania sprzedawcy (§ 
438 ustęp 3 niem. kc) oraz roszczeń wynikających z regresu w stosunku do dostawcy w przypadku dostawy 
końcowej do konsumenta (§ 479 niem. kc). 
 
(2) Jeżeli klient jest kupcem (§ 1 niem. kh) i nie jest wymagany bądź uzgodniony odbiór, dostarczone 
przedmioty należy starannie sprawdzić niezwłocznie po dostarczeniu do klienta lub wyznaczonej przez niego 
osoby trzeciej. Wady uznaje się za zatwierdzone, jeżeli klient nie zgłosi spółce Thomas-Krenn.AG w formie 
tekstowej oczywistych wad lub innych wad rozpoznanych podczas niezwłocznej, starannej kontroli, w ciągu 
siedmiu dni roboczych od dostawy przedmiotu dostawy, a innych wad w ciągu siedmiu dni od wykrycia wady. 
W tym celu wystarczy terminowe wysłanie zgłoszenia. Towarów nie uznaje się za zatwierdzone, jeżeli spółka 
Thomas-Krenn.AG w podstępny sposób zataiła wadę. 
 
(3) W przypadku wad dostarczonych lub wyprodukowanych przedmiotów klientowi przysługują ustawowe 
prawa wynikające z rękojmi, z zastrzeżeniem powyższego ust. (1). Jeżeli klient zażąda uzupełnienia realizacji 
dostawy, jest ono przeprowadzane według uznania i na koszt spółki Thomas-Krenn.AG poprzez dostawę 
nowego przedmiotu (dostawa dodatkowa) lub usunięcie wady (naprawa). Powyższa regulacja nie narusza praw 
klienta w przypadku niepowodzenia uzupełnienia realizacji dostawy. 
 
(4) Jeżeli wada polega na naruszeniu prawa własności przemysłowej lub praw autorskich osoby trzeciej, spółka 
Thomas-Krenn.AG zmieni lub zastąpi przedmiot dostawy według uznania i na własny koszt w taki sposób, aby 
prawa osób trzecich nie były już naruszane, a przedmiot dostawy nadal wykazywał cechy uzgodnione 
umownie, lub zdobędzie dla klienta prawo do korzystania poprzez zawarcie umowy licencyjnej. Jeżeli nie uda 
się to spółce Thomas-Krenn.AG w stosownym czasie, klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub 
zmniejszenia ceny zakupu. Każda strona umowy poinformuje niezwłocznie drugą stronę umowy, jeżeli wobec 
niej będą dochodzone roszczenia z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej lub praw autorskich osoby 
trzeciej. 
 
(5) W przypadku wad przedmiotów lub komponentów innych producentów, których spółka Thomas-Krenn.AG 
nie może usunąć ze względu na licencję bądź z rzeczywistych powodów, spółka Thomas-Krenn.AG, według 
własnego uznania, będzie dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi wobec producentów i dostawców na 
rzecz klienta lub dokona ich cesji na rzecz klienta. Roszczenia z tytułu rękojmi wobec spółki Thomas-Krenn.AG 
istnieją w przypadku tego rodzaju wad pod innymi warunkami i zgodnie z § 7 tylko, jeżeli sądowe dochodzenie 
wymienionych wyżej roszczeń wobec producenta i dostawcy (przy wyczerpaniu wszystkich instancji i/lub ze 
względu na nieskuteczność egzekucji) było nieskuteczne lub bezcelowe przykładowo ze względu na upadłość. 
Spółka Thomas-Krenn.AG jest zobowiązana do zwrotu klientowi kosztów postępowania, których nie można 
ściągnąć od osoby trzeciej, w dopuszczalnej wysokości ustawowej. Podczas sporu prawnego przedawnienie 
konkretnych roszczeń klienta z tytułu rękojmi wobec spółki Thomas-Krenn.AG jest wstrzymane. 
 
(6) W celu uzupełnienie realizacji dostawy klient odeśle dostarczony przedmiot, o ile można go wysłać w 
paczce, na żądanie i koszt spółki Thomas-Krenn.AG do spółki Thomas-Krenn.AG. 
 
(7) Klient może dochodzić odszkodowania z tytułu wady tylko zgodnie z § 8 poniżej. 
 
 
§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza 
 
(1) Odpowiedzialność odszkodowawcza spółki Thomas-Krenn.AG istnieje wyłącznie zgodnie z niniejszym 
paragrafem § 8. 
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(2) Odpowiedzialność spółki Thomas-Krenn.AG nie jest ograniczona w przypadku: 
 
(a) szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, spowodowanych w wyniku 
umyślnego lub nieumyślnego naruszenia obowiązków przez spółkę Thomas-Krenn.AG, przedstawiciela 
ustawowego spółki Thomas-Krenn.AG lub osoby przez nią upoważnione; 
 
(b) szkód spowodowanych umyślnym naruszeniem obowiązków bądź rażącym niedbalstwem przez spółkę 
Thomas-Krenn.AG, przedstawiciela ustawowego spółki Thomas-Krenn.AG lub osoby przez nią upoważnione 
(włącznie z podstępnym zatajeniem wady); lub 
 
(c) roszczeń wynikających z gwarancji właściwości przejętej przez spółkę Thomas-Krenn.AG lub innej gwarancji, 
o ile z treści deklaracji gwarancji nie wynika jakieś ograniczenie. 
 
(3) Odpowiedzialność spółki Thomas-Krenn.AG za szkody wynikające z nieumyślnego naruszenia istotnych 
obowiązków umownych (obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia zasadniczo prawidłowe 
wykonanie umowy i których dotrzymaniu klient zwykle dowierza i może dowierzać), o ile nie ma zastosowania 
ust. (2), przy czym jest ona ograniczona pod względem wysokości do typowej dla umowy, dającej się 
przewidzieć szkody. 
W przypadku zwykłej nieumyślnej utraty danych przez spółkę Thomas-Krenn.AG odpowiada ona w takich 
przypadkach wyłącznie za szkody, które powstałyby także w przypadku prawidłowo przeprowadzonego 
zabezpieczenia danych przez klienta zgodnie z § 10 (4), w szczególności za koszty przywrócenia danych. 
 
(4) Ponadto wykluczona jest odpowiedzialność odszkodowawcza spółki Thomas-Krenn.AG, niezależnie od 
powodów prawnych, w szczególności wynikająca z niemożności, zwłoki, wadliwej lub błędnej dostawy, 
naruszenia umowy, naruszenia obowiązków w przypadku negocjacji umownych oraz działania niedozwolonego. 
 
(5) Postanowienia § 8 nie naruszają roszczeń zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt. 
 
(6) Wymienione wyżej wyłączenia odpowiedzialności oraz ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w 
identycznym zakresie w przypadku organów, przedstawicieli ustawowych, pracowników i innych osób 
działających na zlecenie spółki Thomas-Krenn.AG. 
 
§ 9 Zastrzeżenie własności 
 
(1) VDostarczone przez spółkę Thomas-Krenn.AG rzeczy ruchome pozostają własnością spółki Thomas-Krenn.AG 
do momentu całkowitej zapłaty wszystkich wierzytelności (w tym wszelkich wierzytelności z tytułu salda 
rachunku bieżącego), które przysługują spółce Thomas-Krenn.AG z tytułu relacji handlowych z klientem obecnie 
lub w przyszłości. 
 
(2) Jeżeli wartość przedmiotów, których dotyczy zastrzeżenie własności spółki Thomas-Krenn.AG (zwanych 
dalej: „towarem zastrzeżonym”), przekracza wierzytelności spółki Thomas-Krenn.AG wobec klienta 
długoterminowo o ponad 10%, spółka Thomas-Krenn.AG zwolni towar zastrzeżony na żądanie klienta w 
odpowiednim zakresie przekroczenia, przy czym wybór następuje obligatoryjnie według uznania spółki Thomas-
Krenn.AG. 
 
(3) Klient jest uprawniony do przetwarzania i zbywania towaru zastrzeżonego w typowym obiegu handlowym, 
o ile nie pozostaje w zwłoce z zapłatą za dany towar zastrzeżony. Zastawy lub przewłaszczenia w celu 
zabezpieczenia towaru zastrzeżonego są niedopuszczalne. Klient już teraz dokonuje cesji wierzytelności 
wynikających z odprzedaży lub innego powodu prawnego (ubezpieczenie, działanie niedozwolone) dotyczących 
towaru zastrzeżonego (w tym wszelkich wierzytelności z tytułu salda rachunku bieżącego) w pełnym zakresie 
na poczet zabezpieczenia na rzecz spółki Thomas-Krenn.AG. Spółka Thomas-Krenn.AG upoważnia klienta do 
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odwołania do ściągania wierzytelności scedowanych na rzecz Thomas-Krenn.AG na jego rachunek i we 
własnym imieniu. Upoważnienie do ściągania wierzytelności można odwołać tylko, jeżeli klient nie dopełnia 
należycie swoich zobowiązań do zapłaty. Jeżeli upoważnienie do ściągania wierzytelności zostanie jednak 
odwołane, klient zobowiązuje się do podania spółce Thomas-Krenn.AG scedowanych wierzytelności oraz 
dłużników, wszystkich danych niezbędnych do ściągnięcia wierzytelności, przekazania niezbędnych 
dokumentów oraz poinformowania dłużników (osób trzecich) o cesji. 
 
(4) Przetworzenie lub modyfikacja towaru zastrzeżonego przez klienta następuje zawsze na rzecz spółki 
Thomas-Krenn.AG jako producenta zgodnie z § 950 niem. kc (przy czym nie powstają w tym zakresie roszczenia 
klienta wobec Thomas-Krenn.AG). Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony z przedmiotami 
nienależącymi do spółki Thomas-Krenn.AG, spółka Thomas-Krenn.AG nabywa współwłasność nowej rzeczy 
proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego (kwota końcowa faktury, włącznie z PTU) względem innych 
przetworzonych przedmiotów w czasie obróbki. W odniesieniu do rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia 
obowiązują te same postanowienia co w przypadku towaru dostarczonego z zastrzeżeniem. Klient zastrzega 
nieodpłatnie powstałą tak własność wyłączną lub współwłasność spółki Thomas-Krenn.AG. 
 
(5) W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego (w szczególności w przypadku zastawu) klient 
poinformuje osobę trzecią o (współ)własności spółki Thomas-Krenn.AG oraz niezwłocznie powiadomi ją o takim 
fakcie. 
 
§ 10 Powinności i obowiązki współdziałania klienta 
 
(1) Zakres odpowiedzialności klienta obejmuje wybór produktów oraz ich przydatność do określonych celów, o 
ile spółka Thomas-Krenn.AG nie zapewniła klientowi doradztwa w tym zakresie. 
 
(2) Klient ma obowiązek wspomagać spółkę Thomas-Krenn.AG podczas usuwania wad lub świadczenia usług 
serwisowych w miarę możliwości oraz w akceptowalnym zakresie, w szczególności udzielać niezbędnych 
informacji, w razie potrzeby sporządzać protokoły błędów, zapewnić dostęp do produktów oraz przekazać inne 
informacje niezbędne do realizacji świadczenia w ramach rękojmi (por. § 7) i/lub usługi serwisowej (por. § 1 (2) 
(a)) przez spółkę Thomas-Krenn.AG. 
 
(3) Klient ma obowiązek usunięcia wszystkich komponentów niezamontowanych przez spółkę Thomas-
Krenn.AG, o ile będzie to konieczne do realizacji świadczenia w ramach rękojmi (por. § 7) i/lub usługi serwisowej 
(por. § 1 (2) (a)) przez spółkę Thomas-Krenn.AG. 
 
(4) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, zabezpieczenie danych nie wchodzi do zakresu świadczenia spółki Thomas-
Krenn.AG, lecz pozostaje w zakresie odpowiedzialności klienta. Klient ma obowiązek samodzielnego 
zabezpieczenia wszelkich danych. Spółka Thomas-Krenn.AG zaleca sporządzanie niezbędnych kopii zapasowych 
plików i programów itp. oraz zabezpieczanie danych dodatkowo na zewnętrznych nośnikach danych. 
 
§ 11 Postanowienia końcowe 
 
(1) Klient możne dokonać kompensaty z wierzytelnościami spółki Thomas-Krenn.AG tylko, gdy roszczenia 
wzajemne są bezsprzeczne i stwierdzone prawomocnie. Dochodzenia prawa zatrzymania cudzej rzeczy 
przysługuje klientowi tylko w razie wierzytelności wzajemnych, które wynikają z tego samego stosunku 
umownego ze spółką Thomas-Krenn.AG. Powyższa regulacja nie narusza praw wzajemnych klienta w 
przypadku wad dostawy. 
(2) Strony umowy uzgadniają, że o ile w regulacjach umownych między stronami jest przewidziana forma 
pisemna, to zachowuje ją przesłanie informacji faksem, natomiast e-mailem już nie. 
 
(3) Do niniejszych OWH oraz wszystkich stosunków prawnych i umownych między spółką Thomas-Krenn.AG i 
klientem stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem międzynarodowego prawa 
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prywatnego. Nie obowiązuje Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów (CISG) z 11 kwietnia 1980 roku. 
 
(4) Jeżeli umowa lub niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zawierają luki prawne, strony umowy uzgadniają, że 
w celu wypełnienia tych luk obowiązują skuteczne prawnie regulacje, które strony umowy uzgodniłyby 
odpowiednio do celu ekonomicznego umowy, gdyby wiedziały o danych lukach prawnych. Analogiczna zasada 
dotyczy luk prawnych w OWH i/lub warunkach wymienionych w ust. § 1 (2) oraz ust. (3). 
 
(5) W przypadku wszelkich sporów wynikających z umowy lub związanych z umową między spółką Thomas-
Krenn.AG a klientem sądem właściwym w przypadku roszczeń wobec klienta jest według uznania spółki 
Thomas-Krenn.AG sąd w Freyung (Dolna Bawaria) lub sąd właściwy dla siedziby klienta. W przypadku pozwów 
wobec spółki Thomas-Krenn.AG wyłącznym sądem właściwym jest sąd w Freyung. Powyższe regulacje nie 
naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych w sprawie właściwości miejscowej sądu. 
  
 
(Stan: 04.2018) 




