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Ogólne Warunki Handlowe dla serwisu części zamiennych do Roto (stan na: listopad 2019) 

 
§ 1. Informacje ogólne 
(1) Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (w dalszej części zwane: „OWH“) spółki 
 

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (w dalszej części zwanej: „Roto“) 
Wilhelm-Frank-Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Niemcy 
Telefon: +49 (0) 711 / 759 8 0 
Telefax: +49 (0) 711 / 759 8 307 
E-mail: info@roto-frank.com 
Nr NIP: DE 321833653 
Sąd Rejonowy Stuttgart HRB 767002 
Zarządzający: Marcus Sander (Prezes), Michael Stangier 
 
obowiązują dla wszystkich zamówień na części zamienne Roto (zob. https://www.roto-spareparts.com), niezależnie od tego, czy jest to 
klient, użytkownik czy przedsiębiorca. 

(2) Wszystkie uzgodnienia dokonane w związku z zamówieniem względnie w związku z zapytaniem ofertowym klienta należy spisać 
obustronnie w formie oferty i jej akceptacji, zawartej umowy kupna-sprzedaży oraz OWH. Klient akceptując ofertę Roto oświadcza, że 
znane mu są obowiązujące OWH, które to tylko i wyłącznie obowiązują, odmienne warunki klienta nie będą uznane, chyba, że Roto 
pisemnie wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. 

(3) Językiem obowiązującym umowy jest język polski.  
(4) Prawa przysługujące Roto zgodnie z przepisami ustawowymi lub zgodnie z innymi uzgodnieniami w sprawie usług wymienionych w 

niniejszym dokumencie pozostają nienaruszone i nie powinny być ograniczone niniejszymi OWH. 
 
§ 2. Zawarcie umowy 
(1) Zapytanie klienta złożone za pomocą poczty tradycyjnej, faxu, narzędzi online, e-maila lub telefonu nie są wiążące. Klient zwracając się do 

Roto z zapytaniem lub „zamówieniem“ prosi jedynie o przedłożenie oferty na zawarcie umowy. 
(2) Na podstawie danych podanych przez klienta Roto sporządza pisemną ofertę celem zawarcia umowy i przesyła ją za pomocą e-maila 

klientowi (w dalszej części zwana: „Oferta“). Oferta Roto ważna jest przez okres trzech tygodni. Dzięki ofercie wysłanej e-mailem klient ma 
możliwość dokonania płatności online za zakupiony towar. Dalsze szczegóły wynikają z oferty. Klient akceptuje ofertę poprzez dokonanie 
zapłaty za towar. Potwierdzenie zawarcia transakcji płatniczej powoduje zawarcie umowy. 

 
§ 3. Zwrot części niewadliwych 

Zwrot dostarczonych części niewadliwych Roto dokonuje jedynie dobrowolnie. Roto może odmówić dokonania zwrotu bez podania 
powodu. W takim przypadku nie powstaje roszczenie prawne. Roto zastrzega sobie, że w przypadku zwrotu części niewadliwych zatrzyma 
część wartości ceny kupna za ponowne składowanie (25 % wartości towaru).  
Przesyłki zwrotne nie ofrankowane lub ofrankowane w sposób niewystarczający nie będą przyjmowane przez Roto. 
Ustawowe prawa użytkowników dotyczące zwrotów w rozumieniu § 13 KC, w szczególności poniżej przytoczone prawo odstąpienia 
pozostają nienaruszone. 

 
§ 4. Odstąpienie od umowy, wykluczenie odstąpienia od umowy 
(1) Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części dokumentu. Użytkownikiem jest 

każda osoba fizyczna zawierająca czynność prawną do celów, które nie są w przeważający sposób zaliczane ani do jej własnej działalności 
gospodarczej ani zawodowej (§ 13 KC).  

 
 
(2)  

Pouczenie o odstąpieniu 

Prawo odstąpienia 
 
W terminie czternastu dni bez podania powodu mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy.  
 
Termin odstąpienia wynosi czternaście dni licząc od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia wyznaczona przez Państwa, która nie 
jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towaru. W przypadku, gdy towar jest dostarczany w przesyłkach częściowych lub sztukach, 
termin odstąpienia rozpoczyna się jak tylko Państwo lub osoba trzecia wyznaczona przez Państwa nie będąca przewoźnikiem otrzyma 
ostatnią przesyłkę lub ostatnią sztukę.  
 
W celu wykonania odstąpienia od umowy należy na poniższy adres: 
 

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH  
Wilhelm-Frank-Platz 1 

70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon: +49 (0) 711 / 759 8 486 (bez dodatkowych opłat) 
Telefax: +49 (0) 711 / 759 8 207 (bez dodatkowych opłat) 

E-Mail: spareparts-support@roto-frank.com 
 

przesłać informację  w formie jednoznacznego oświadczenia (np. wysłanego listu, faxu za pomocą poczty, e-maila lub telefonicznie) w 
sprawie Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia 
od umowy, który jednakże nie jest nakazany. W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że informację o wykonaniu 
odstąpienia od umowy wyślą Państwo przed upływem terminu odstąpienia.  
  

mailto:info@roto-frank.com
https://poczta.wp.pl/k/
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Następstwa odstąpienia od umowy 
 
Jeśli skorzystają Państwo ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, niezwłocznie przekażemy Państwu (np. za pomocą e-maila) 
potwierdzenie o wpłynięciu takiego odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy odstąpią Państwo od niniejszej umowy, jesteśmy 
zobowiązani do zwrotu dla Państwa wszystkich płatności otrzymanych od Państwa wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem kosztów 
dodatkowych, wynikających z tego, że wybrali Państwo inny sposób dostawy niż zaproponowany przez nas korzystny standardowy), 
niezwłocznie najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym wpłynęła do nas informacja o odstąpieniu od umowy. Przy 
zwrocie stosujemy takie same środki płatnicze, jakich Państwo użyli przy pierwotnej transakcji, chyba, że uzgodniono inny sposób; w 
żadnym wypadku z powodu zwrotu nie będzie naliczona Państwu dodatkowa opłata. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania 
towaru z powrotem lub po otrzymaniu od Państwa dowodu, że odesłali Państwo towar, w zależności co nastąpiło wcześniej.  
 
Niezwłocznie najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia do nas odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek odesłać 
lub przekazać nam towar. Termin jest zachowany, gdy odeślą Państwo towary przed upływem czternastu dni.  
 
Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Będą musieli Państwo pokryć koszty za ewentualną utratę wartości towarów, jeśli 
kontrola jakości, właściwości i sposobu funkcjonowania wykaże, że utrata wartości wynika z nieodpowiedniego obchodzenia sięz 
towarem.  
 

- Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy - 

 
 
 
(3) Odtworzenie ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy wypełnić poniższy formularz oraz odesłać go do nas) 
 
Na adres 
 
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH  
Wilhelm-Frank-Platz 1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefax: +49 (0)  711 / 759 8 207 (bez dodatkowych opłat) 
E-Mail: spareparts-support@roto-frank.com 

Niniejszym wypowiadam(-y) (*) umowę zawartą przeze mnie /nas (*) na zakup następujących towarów:  
 
 
Zamówiono dnia (*)/ otrzymano dnia (*) 
 
Nazwa użytkownika (-ów) 
 
Adres użytkownika (-ów) 
 
Podpis użytkownika (-ów) (tylko w przypadku informacji na papierze) 
 
Data 
 
(*) Niepotrzebne skreślić. 
 

 
Niniejszy wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniamy Państwu dodatkowo na naszej stronie internetowej https://www.roto-
spareparts.com/de/downloads.  

 
§ 5. Zakres usług  
(1) Zakres świadczonych usług określa miarodajna oferta Roto. Zmiany zakresu usług przez klienta wymagają dla ich skuteczności pisemnego 

potwierdzenia przez Roto. 
(2) Jeżeli klient zlecił Roto dostawę towarów, doradztwo ze strony pracowników Roto ogranicza się wyłącznie do produktów oferowanych 

przez Roto. O ile części z programu produktów Roto połączone są z częściami innych producentów, usługa Roto nie obejmuje części 
połączonych innych producentów czy też kombinacji różnych produktów. 

 
§ 6. Opakowanie, wysyłka, czas dostawy 
(1) Opakowanie i wysyłka podlegają obowiązkowej opłacie. Dostawa następuje z magazynu na adres podany przez klienta. Koszty dostawy 

mogą być zróżnicowane w zależności od wielkości przesyłki i kraju dostawy. Specyfikacja kosztów wykazana jest w ofercie. Dostawa do 
użytkownika następuje tylko do krajów UE. 

(2) Dostawa towaru przechowywanego następuje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
świątecznych) po akceptacji oferty. W pozostałych przypadkach czas dostawy podany przez Roto nie jest wiążący.  

(3) Zamówiony towar Roto dostarcza albo samodzielnie albo zleca osobom trzecim na adres wskazany przez klienta. Dostawcy zobowiązani są 
zasadniczo do dostawy jedynie do krawędzi krawężnika. 

 
 

https://poczta.wp.pl/k/
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§ 7. Rodzaje płatności 
(1) Roto oferuje różne formy płatności.  
(2) Roto zastrzega sobie wyłączenie określonych sposobów płatności w pojedynczych przypadkach. 
 
§ 8. Gwarancja i informacja w celu zakończenia sporu online 
(1) W przypadku wadliwej dostawy towarów klientowi przysługują ustawowe roszczenia z tytułu wad, o ile dla przedsiębiorcy z ustępu 2 nic 

innego nie wynika. 
(2) Dla przedsiębiorcy powszechny okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad rzeczowych i prawnych odbiegając od § 438 ust. 1 nr 3 KC 

wynosi jeden rok od daty dostawy. Określenie rodzaju dodatkowego wykonania przejmuje Roto. 
(3) Komisja UE przygotowała użytkownikowi platformę internetową celem rozwiązania sporów online (tzw. „Platforma OS“). Platforma OS 

służy jako miejsce rozpoczęcia pozasądowego zakończenia sporu dotyczącego zobowiązań umownych, wynikających z umów kupna-
sprzedaży online zawartych pomiędzy użytkownikami a przedsiębiorstwem. 
Platforma OS jest dostępna pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

 
§ 9. Obowiązki informacyjne zgodnie z §36 ustawy o zakończeniu sporów użytkowników (VSBG) 

Roto nie jest zobowiązane ani gotowe na uczestniczenie w postępowaniach dotyczących zażegnania sporów przy jednostkach 
mediacyjnych. 

 
§ 10. Odpowiedzialność Roto  

Za szkody wynikające z utraty życia, uszczerbku ciała lub zdrowia Roto odpowiada w zakresie nieograniczonym. Powyższe obowiązuje także 
dla działań zamierzonych i rażącego niedbalstwa. Roto ponosi tylko odpowiedzialność za proste zaniedbanie, o ile istotne obowiązki 
umowne (zobowiązanie, którego wykonanie umożliwia prawidłową realizację umowy i strona umowy może regularnie polegać na 
dotrzymaniu tego zobowiązania) zostały naruszone. W przypadku naruszenia takich obowiązków odpowiedzialność za takie szkody jest 
ograniczona, z których powstaniem w ramach niniejszej umowy należało się liczyć. Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności 
obowiązują także w przypadku naruszenia obowiązków przez lub względnie na korzyść osób, których winę zgodnie z przepisami 
ustawowymi reprezentuje Roto. Nie obowiązują jeśli Roto przemilczy podstępnie wadę lub przejmie gwarancję za jakość towaru oraz za 
roszczenia kupującego zgodnie z ustawą  
o odpowiedzialności za produkt. 
 

§ 11. Siła wyższa  
(1) O ile Roto wskutek siły wyższej nie będzie w stanie wykonać zobowiązań umownych, w szczególności dostawy produktów, Roto przez okres 

trwania przeszkody w wykonaniu umowy, jak również przez odpowiedni czas rozpoczęcia będzie zwolniona z obowiązku świadczenia usługi 
bez obowiązku świadczenia odszkodowania dla klienta. To samo obowiązuje, o ile Roto nie wypełni zobowiązań umowy z powodu 
nieprzewidzianych i niezależnych od Roto okoliczności, w szczególności z powodu strajku, działań urzędów, braku dostaw energii 
elektrycznej, przeszkód w dostawie z winy dostawcy lub istotnych awarii, utrudnionego niewykonalnego lub tymczasowo niemożliwego do 
wykonania. Powyższe obowiązuje także, gdy te okoliczności występują u poddostawcy oraz w przypadku, gdy Roto już ma opóźnienie. O ile 
Roto jest zwolnione z obowiązku świadczenia usługi, Roto zwróci klientowi usługi świadczone wcześniej. 

(2) Roto jest uprawniona, po upływie stosownego terminu odstąpić od umowy, jeśli taka przeszkoda utrzymywać się będzie przez okres dłuższy 
niż cztery miesiące i Roto wskutek powstałej przeszkody nie będzie miał już zainteresowania w wykonaniu umowy. Na żądanie klienta Roto 
po upływie terminu złoży oświadczenie, czy skorzysta ze swojego prawa odstąpienia od umowy lub nie zrealizuje usług w odpowiednim 
terminie. 

 
§ 12. Ochrona danych osobowych 
(1) Dane osobowe klienta są przetwarzane i zapisywane, o ile jest to wymagane dla wykonania umowy i/lub jak długo istnieje zobowiązanie 

celem przechowywania na podstawie ustawowych przepisów. Klient oświadcza,  że wyraża zgodę na powyższe. Przekazanie danych klienta 
osobom trzecim nastąpi tylko, jeśli jest to konieczne do wykonania lub rozwiązania umowy (np. Przekazanie danych przedsiębiorstwu, 
któremu zlecona została dostawa towaru lub firmie świadczącej usługi płatnicze celem realizacji płatności). Inne przypadki przekazania 
danych klienta osobom trzecim lub korzystanie do celów reklamowych nie może nastąpić bez wyraźniej zgody klienta. 

(2) Wraz z całkowitą realizacją umowy i całkowitą płatnością dane klienta do dalszego stosowania będą zablokowane i po upływie 
podatkowego i prawnego okresu przechowywania danych skasowane, chyba, że klient wyraził zgodę na dalsze używanie danych. 
Dodatkowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania danych znajdą Państwo w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych: 

https://www.roto-spareparts.com/de/datenschutz 

 
§ 13. Postanowienia końcowe 
(1) Cesja należności klienta wymaga w każdym przypadku pisemnej zgody Roto, która bez powodu nie może nie być udzielona.  
(2) Klient jest uprawniony do potrącenia, zatrzymania i zarzutu nie wykonania umowy, gdy roszczenia wzajemne będą stwierdzone jako 

prawomocne, uznane i bezsporne. 
(3) Obowiązuje niemieckie prawo z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów  

(CISG). Przymusowe przepisy dotyczące użytkowników stosowane na korzyść klienta pozostają nienaruszone. 
(4) Jeśli Kupujący jest handlowcem w rozumieniu kodeksu handlowego lub osobą prawną prawa publicznego, wyłączną, także 

międzynarodową właściwością sądową dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego bezpośrednio i pośrednio jest miasto 
Stuttgart. Priorytetowe ustawowe przepisy, w szczególności dotyczące kompetencji wykluczających pozostają nienaruszone. 

(5) W przypadku nieskuteczności postanowienia niniejszych OWH pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. 
 


