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Ogólne Warunki Sprzedaży, Gwarancji i Eksploatacji: Pojazdów, Maszyn i Urządzeń 

 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży Globet Kostka Brukowa stosuje się we wszystkich umowach 

zawieranych przez Globet Kostka Brukowa z Klientami, z wyjątkiem umów zawieranych  

z konsumentami (w rozumieniu art. 231 Kodeksu Cywilnego), chyba że pisemna umowa między 

stronami stanowi inaczej. Klient zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zasad 

obowiązujących zgodnie z Ogólnymi Warunki Sprzedaży, Gwarancji i Eksploatacji: Pojazdów, 

Maszyn i Urządzeń. 

2. Ustalony przez Klienta wzorzec umowy nie wiąże  Globet Kostka Brukowa, nawet w sytuacji,  

w której został przekazany pisemnie lub jakikolwiek inny sposób, a Globet Kostka Brukowa nie 

wyraził sprzeciwu. 

3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował 

z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego. 

4. Cena sprzedaży nie obejmuje obowiązkowych opłat ponoszonych przez Klienta, w tym kosztów 

ubezpieczenia, kosztów rejestracji lub kosztów dostarczenia pojazdu do miejsca garażowania o ile 

strony nie postanowiły inaczej. 

5. Klient jest zobowiązany do składania zamówienia w formie pisemnej podając dane zgodnie  

z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające ze zmiany zamówienia w trakcie 

realizacji lub podania błędnych informacji ponosi Klient. 

6. Przejście prawa własności pojazdu na Kupującego następuje w chwili zapłaty przez Kupującego 

bądź wpływu na konto Sprzedającego pełnej ceny za pojazd, maszynę czy urządzenie, po czym 

Sprzedający poinformuje Kupującego o podstawieniu pojazdu, maszyny, czy urządzenia do odbioru 

w miejscu wskazanym przez Sprzedającego. 

7. Klient ma obowiązek zapewnienia prawidłowego dojazdu do miejsca rozładunku. Za wszelkie 

ewentualne szkody powstałe w wyniku dostawy towaru na miejscu rozładunku oraz w obrębie placu 

budowy, a także dróg dojazdowych Globet Kostka Brukowa nie ponosi odpowiedzialności. Za 

ewentualne powstałe szkody pełną odpowiedzialność ponosi Kupujący. 

8. W każdym przypadku, gdy Globet Kostka Brukowa dostarcza towar – Klient ma obowiązek 

zapewnienia utwardzonego dojazdu oraz wyznaczyć do rozładunku miejsce utwardzone (nie trawa). 

Kierowca w każdym przypadku, gdy Klient nie zapewni odpowiedniego dojazdu i miejsca 

rozładunku może odmówić dostawy w wyznaczonym miejscu i zwrócić towar do bazy, wówczas  

GLOBET Kostka Brukowa zastrzega sobie prawo do potrącenia 10% wartości zamówienia. 

9. W każdym przypadku gdy Globet Kostka Brukowa dostarcza towar - przy pomocy HDS złożenie 

zamówionego towaru, może nastąpić tylko i wyłącznie na utwardzonym terenie w maksymalnym 
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zasięgu do 2 metrów wysięgu w obrębie samochodu. 

10.  Globet  Kostka  Brukowa  dostarcza  towar  do  Klienta  za  pobraniem  dodatkowej  opłaty.  

W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo odmowy wjazdu w celu rozładunku. 

11. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest Globet Kostka Brukowa Klient 

zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od 

wad. 

12. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych wynikłych w trakcie eksploatacji nabywca powiadamia 

niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 3 (dni) trzech dni o tym fakcie Globet Kostka Brukowa. 

13. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty Globet Kostka Brukowa nalicza odsetki w wysokości 

odsetek ustawowych. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym środki płatnicze wpłyną na konto 

Globet Kostka Brukowa. 

14. W przypadku  rozliczeń pomiędzy kontrahentami a Globet Kostka Brukowa, których ilość rozliczeń 

jest większa niż jedno rozliczenie Globet Kostka Brukowa może rozliczać dokumenty sprzedażowe 

jakimi są Faktura VAT i Korekta do Faktury VAT do najstarszych zobowiązań bez informacji  

w formie papierowej, bądź elektronicznej, na co kupujący wyraża zgodę i uznaje takie rozwiązanie 

rozliczania zobowiązań za zasadne nie kwestionując takiego rozliczenia. 

15. Fakturę VAT Globet Kostka Brukowa wystawia najpóźniej w ciągu 30 dni od daty dostawy do 

Klienta. 

16. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest Globet Kostka Brukowa Klient 

zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy i jej zgodność, ewentualne uszkodzenia wpisuje się  

w odrębnym dokumencie. 

17. W sytuacji, gdy Klient samodzielnie odbiera towar zobowiązuje się on do sprawdzenia w chwili 

załadunku (ilość, jakość, zgodność); ewentualne uszkodzenia wpisuje się w odrębnym dokumencie. 

Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolne od wad. Klient zobowiązuje się do 

prawidłowego zabezpieczenia towaru, w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.  

18. Klient zobowiązany jest do podania wszelkich informacji pomocnych do szybkiej i prawidłowej 

realizacji   zamówienia.   Przy   stałej   współpracy   szczegółowe   warunki   sprzedaży   są   zawarte 

w odrębnych umowach. 

19. Klient zobowiązany jest do odbioru pojazdu, maszyny, czy urządzenia w terminie 7-dni 

kalendarzowych od daty poinformowania go o podstawienia przedmiotu zakupu do odbioru. 

20. W przypadku zwłoki z odbiorem po upływie 7-dni Sprzedający może obciążyć Kupującego opłatą za 

przechowanie przedmiotu zakupu w wysokości 250 zł netto za każdy rozpoczęty dzień, począwszy 

od 8 dnia od daty odbioru przedmiotu zakupu. 

21. Strony ustalają, że wymagana od Kupującego wpłata gdzie wartość transakcji przekracza 15.000 zł 

będzie uiszczona za pośrednictwem przelewu bankowego na konto Sprzedającego. Powyższy zapis 
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ma zastosowanie również w przypadku wpłaty zaliczki, bądź zadatku. Kupujący oświadcza, że został 

poinformowany, że wpłata gotówkowa w kasie Sprzedającego, powyżej 15.000 zł nie będzie 

stanowić kosztu uzyskania przychodu. Dodatkowo Kupujący oświadcza, iż wpłata gotówkowa  

o równowartości powyżej 15.000 euro wiąże się przez Kupującego z obowiązkiem sprawozdawczym 

i zgłoszeniowym określonym w odpowiednich przepisach prawa. 

22. Kupujący zostaje poinformowany, że wielkości dotyczące zużycia emisji CO2 wskazane  

w informacjach i materiałach promocyjnych dotyczących przedmiotu zakupu podaje się na 

podstawie zestawień, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 

2004 roku w sprawie zestawień, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji  

o  produktach (Dz. U. Nr 98, poz. 999 z późn. zm.) i wielkości tam zostały osiągnięte w toku 

użytkowania pojazdu w warunkach określnych w odrębnych przepisach. Rzeczywista wysokość 

zużycia paliwa oraz emisji CO2  może różnić się od podanych i zależna jest przede wszystkim od 

indywidualna sposobu użytkowania pojazdu. 

23. Sprzedający nie odpowiada za prawdziwość i aktualność informacji zawartych w rejestrach 

przedmiotu zakupu. 

24. Obowiązuje zakaz wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających lub narkotycznych. Wnoszenie i spożywanie na terenie zakładu alkoholu, innych 

środków odurzających oraz narkotycznych jest zabronione 

25. Zabroniony jest wstęp na teren zakładu osobom nieuprawnionym. 

26. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. Należy stosować się do znaków pionowych, 

sygnałów optycznych (świateł) oraz przepisów ruchu drogowego. 

27. Brama Towarowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.  

W pozostałym czasie obowiązuje ruch przez Bramę Osobową. 

28. Postój i parkowanie pojazdów samochodowych dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.  

W celu zachowania drogi ewakuacyjnej w sytuacjach niebezpiecznych kierowca na placu 

postojowym ma obowiązek zachować odległość bezpieczeństwa 10m do znajdującego się przed nim 

pojazdem.  

29. Kierowcy mogą przebywać tylko w obrębie wyznaczonych placów postojowych, na stanowiskach 

załadunkowych lub rozładunkowych. Kategorycznie zabroniony jest samowolny wstęp do 

wydziałów produkcyjnych. 

30. Na terenie Zakładu zabronione jest: używanie ognia otwartego, palenie tytoniu poza wyznaczonymi  

i oznakowanymi palarniami, zabronione korzystanie z telefonów komórkowych w strefach 

załadunku i rozładunku, zagrożenia ogniowego oraz strefach zagrożonych wybuchem, zabronione 

jest wykonywanie zdjęć i filmowanie bez odpowiedniej zgody, korzystanie z urządzeń 

elektronicznych wykonanych poza standardem, zastawianie dróg i przejść, dojść do sprzętu 
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gaśniczego oraz wyjść ewakuacyjnych, wykonywanie załadunku/rozładunku zwłaszcza bez 

stosowania środków ochrony indywidualnej. 

31. Kierowcy zobowiązani są na terenie zakładu w czasie załadunku i rozładunku stosować i być 

wyposażony w: ubrania ochronne, kombinezony i obuwie w wykonaniu antyelektrostatycznym, 

rękawice i okulary ochronne oraz kaski ochronne (wymagany certyfikat CE). Odzież, obuwie oraz 

środki ochrony indywidualnej powinny być zgodne ze wskazaniami karty charakterystyki 

przewożonego towaru. 

32. Załadunku lub rozładunku można dokonywać wyłącznie po: wyłączeniu silnika oraz innych 

urządzeń zasilanych prądem, takich jak radio, ogrzewanie, telefon komórkowy itp., zaciągnięciu 

hamulca postojowego, włączeniu biegu, zablokowaniu kół pojazdu klinami oraz po skutecznym 

podłączeniu uziemienia i systemu antyprzepełnieniowego, jeśli stanowisko jest w taki system 

wyposażone. Podczas napełniania/opróżniania pojazdu kierowcę obowiązuje zakaz opuszczania 

stanowiska prowadzonej operacji. 

33. Kierowca zobowiązany jest do prowadzenia procesu załadunku/rozładunku zgodnie ze wskazaniami 

i tylko w obecności osób upoważnionych. 

34. Zobowiązuje się kierowcę pojazdu do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi pracowników 

Zakładu, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zgłoszenia obsłudze zaistniałego 

wypadku lub zauważonych zagrożeń. 

35. Po zakończeniu załadunku/rozładunku pojazd powinien niezwłocznie opuścić teren zakładu. Nie 

zezwala się na parkowanie oraz odbywanie odpoczynków dziennych i tygodniowych. 

36. Za nieprzestrzeganie przepisów (instrukcji oraz przepisów bhp, ppoż. i ruchu drogowego) kierowca 

ponosi całkowitą odpowiedzialność i konsekwencje - do zakazu wjazdu na teren Zakładu włącznie, 

wraz z rozwiązaniem umowy z Kupującym. 

37. Zabrania się wjazdu na teren Zakładu bez zgody Właściciela, za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara 

umowna w wysokości 1.000 zł, która w przypadku odmowy dokonania zapłaty kary umownej  

w formie gotówki, kara ta pobrana zostanie z Faktury VAT, a Strona kupująca nie wnosi w tym 

zakresie żadnych uwag i nie będzie dochodzić swoich roszczeń w przyszłości. 

38. Na kupującym ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa załadunku i rozładunku.  

W przypadku, gdy Kupujący zleca załadunek osobom trzecim, to Kupujący w całości odpowiada za 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa załadunku i rozładunku, a w przypadku nałożenia kary 

umownej za nieprzestrzeganie zasad ma on prawo do dochodzenia swoich roszczeń od osoby 

świadczącej przewóz zamówionego towaru. 

39. Obowiązkiem Kupującego i  Przewoźnika jest zapoznanie kierowcy z powyższymi wymaganiami.  
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40. Sprzedający w przypadku stwierdzenia przez Kupującego złamania zasad bezpiecznego załadunku  

i rozładunku ma prawo: odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, odstąpienia od transakcji, 

nałożenia kary porządkowej. 

 

Ogólne Warunki Gwarancji 

1. Globet Kostka Brukowa stanowią podstawę dochodzenia wszelkich roszczeń, z tytułu udzielonej 

gwarancji. Klient zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zasad obwiązujących zgodnie  

z Zakresem Gwarancji, Warunkami Sprzedaży oraz z Instrukcją Montażu i Zabudowy. 

2. Gwarancja na pojazd maszynę i urządzenie jest udzielana tylko na fabrycznie nowy produkt,  

w przypadku sprzedaży przedmiotu używanego gwarancja nie jest udzielana. 

3. Gwarancja rozruchowa nie jest udzielana. 

4. W sytuacji, kiedy dostawcą towaru na wskazane miejsce jest Globet Kostka Brukowa Klient 

zobowiązuje się do sprawdzenia dostawy. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od 

wad. 

5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych wynikłych w trakcie eksploatacji nabywca powiadamia 

niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 3 (dni) trzech dni o tym fakcie Globet Kostka Brukowa. 

6. Zakres gwarancji, udział Beneficjenta Gwarancji w kosztach wymiany podzespołów: 

a) Roszczenie z tytułu gwarancji obejmuje usunięcie szkód zaistniałych na objętych gwarancją 

częściach przedmiotu zakupu zgodnie z Ogólne Warunki Sprzedaży, Gwarancji i Eksploatacji: 

Pojazdów, Maszyn i Urządzeń  w oparciu o rozwiązania, umożliwiające przeprowadzenie 

napraw według kosztów minimalnych.  

b) Jeśli koszty usunięcia szkód przekraczają wartość części zamiennej montowanej w przypadku 

takiego uszkodzenia, roszczenie z tytułu gwarancji jest ograniczone do wartości takiej części 

lub zespołu, łącznie z kosztami wymontowania starej części i zamontowania nowej. 

Ewentualny udział w kosztach Gwaranta zostanie bezpośrednio uwzględniony w wystawianej 

fakturze 

7. Kupujący zostaje poinformowany, że wielkości dotyczące zużycia emisji CO2 wskazane  

w informacjach i materiałach promocyjnych dotyczących przedmiotu zakupu podaje się na 

podstawie zestawień, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 

2004 roku w sprawie zestawień, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji  

o  produktach (Dz. U. Nr 98, poz. 999 z późn. zm.) i wielkości tam zostały osiągnięte w toku 

użytkowania pojazdu w warunkach określnych w odrębnych przepisach. Rzeczywista wysokość 

zużycia paliwa oraz emisji CO2  może różnić się od podanych i zależna jest przede wszystkim od 

indywidualna sposobu użytkowania pojazdu. 

8. Gwarancją nie są objęte szkody powstałe:  
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a. w wyniku wypadku, tzn. wskutek zaistniałego zdarzenia, przy którym bezpośrednio nastąpiło 

oddziaływanie sił mechanicznych z zewnątrz;  

b. w wyniku działania umyślnego i działania w złym zamiarze, bezprawnego przywłaszczenia, 

w szczególności kradzieży, nieuprawnionego użytkowania, rabunku i sprzeniewierzenia, 

będących skutkiem bezpośredniego oddziaływania nawałnicy i burzy, gradobicia, uderzenia 

piorunu, trzęsienia ziemi lub powodzi oraz pożaru lub eksplozji;  

c. w wyniku działań wojennych wszelkiego rodzaju, wojny domowej, zamieszek wewnętrznych, 

strajku, lokautu, zajęcia lub innej ingerencji władzy zwierzchniej lub wskutek działania 

energii jądrowej;  

d. jeżeli za powstałe szkody musi odpowiadać lub odpowiada producent, dostawca lub 

sprzedawca ze zlecenia naprawy lub z tytułu innej odpowiedzialności za niezgodność towaru 

z umową, bądź z tytułu przyrzeczenia udzielenia gwarancji.  

9. Gwarancja nie obejmuje następujących uszkodzeń:  

a. powstałych wskutek udziału w zawodach sportowych o charakterze wyścigowym lub 

związanych z nimi treningach;  

b. powstałych w wyniku stosowania w pojeździe wyższych obciążeń osi lub mas przyczep niż 

ustanowione i dopuszczone przez producenta, czyli przekraczających dopuszczalne 

obciążenia osi i dopuszczalne masy przyczep określone przez producenta;  

c. spowodowanych korozją, zanieczyszczeniem, zamarzaniem, nieodpowiednią eksploatacją, 

stosowaniem nieodpowiednich środków smarnych i materiałów eksploatacyjnych, lub 

wskutek braku oleju lub przegrzania.  

d. spowodowanych przeróbkami i zmianami konstrukcji pierwotnej pojazdu (np. modyfikacje 

tuningowe) lub montażem obcych części lub wyposażenia dodatkowego, niedopuszczonych 

do eksploatacji przez producenta;  

e. powstałych wskutek dalszego użytkowania pojazdu, który wymaga naprawy, chyba że 

udowodniono, że szkoda ta nie ma żadnego związku z zaistniałą koniecznością naprawy lub 

jeśli pojazd w czasie istniejącej szkody został naprawiony co najmniej prowizorycznie za 

zgodą warsztatu dostarczającego;  

f. oraz o ile uszkodzenia wymienione w punkcie 9 a – e) wynikają z niedbalstwa lub umyślnego 

naruszenia obowiązków przez Gwaranta. 

10. Ponadto gwarancją nie są objęte następujące szkody:  

a. powstałe wskutek niewykonywania w pojeździe w okresie ważności gwarancji 

obowiązkowych i zalecanych przez producenta przeglądów technicznych i prac 

konserwacyjnych w oddziale producenta lub w sieci serwisowej producenta. W sytuacjach 

wyjątkowych przeglądy techniczne i prace serwisowe mogą być jednak wykonywane we 
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własnym serwisie Gwaranta, o ile zostało to uzgodnione w chwili udzielania gwarancji i pod 

warunkiem, że stosowane są oryginalne części zamienne;  

b. w przypadku, gdy szkoda nie została zgłoszona niezwłocznie i pojazd nie został dostarczony 

do naprawy;  

c. powstałe w wyniku nieprzestrzegania wskazówek producenta, zawartych w instrukcji obsługi, 

odnośnie eksploatacji pojazdu. 

11. Gwarancja nie obejmuje: 

a. kosztów badań, pomiarów i prac regulacyjnych, chyba że są one związane z uszkodzeniem 

objętym warunkami gwarancji; 

b. zwrotu kosztów następczych, jeżeli nie stanowią one przedmiotu gwarancji zgodnie z § 40; 

c. zwrotu kosztów transportu drogą lotniczą; 

d. ustawowego podatku od wartości dodanej (VAT). Beneficjent Gwarancji dochodzi kwoty 

podatku VAT wykazanej na fakturze w swoim urzędzie skarbowym, w ramach własnej 

deklaracji podatkowej VAT (pozycja przejściowa) 

12. Zakres kosztów wynikających z roszczenia gwarancyjnego dotyczący pojedynczej naprawy lub 

wszystkich napraw łącznie, jest ograniczony do wysokości wartości przedmiotu zakupu na podstawie 

wystawionej przez Sprzedającego w chwili zakupu Faktury VAT. 

13. Gwarancja nie uzasadnia roszczeń o odstąpienie od umowy (cofnięcie umowy sprzedaży),  

o pomniejszenie (o obniżenie ceny kupna) i odszkodowanie w miejsce świadczenia wynikającego  

z umowy sprzedaży. 

14. Gwarancja na samochód używany jest ważna w odniesieniu do pojazdów, urządzeń i maszyn 

fabrycznie nowych. Gwarancja nie obejmuje sprzedaży pojazdów, maszyn i urządzeń używanych. 

15. Gwarancja nie obejmuje takich elementów, jak: 

a. Rama i elementy karoserii, dachy w samochodach typu kabriolet i składane, resory, 

amortyzatory, resory pneumatyczne i amortyzatory pneumatyczne, akumulatory, szyby, 

obudowy reflektorów, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne między innymi żarówki.  

b. Panele wewnętrzne i zewnętrzne, obicia, amortyzatory, tapicerka i pokrycia foteli; 

c. Układ wydechowy z katalizatorem filtrem cząstek stałych; 

d. Wyposażenie ruchome i nieruchome zamontowane fabrycznie, m.in. indywidualne instalacje, 

takie jak urządzenia kempingowe, turystyczne i biznesowe; 

e. Wycieki powietrza, oleju i wody, hałas wytwarzany przez wiatr, odgłosy skrzypienia  

i terkotania, nieszczelność, chyba że ich naprawa jest niezbędna w ramach naprawy objętej 

zakresem gwarancji; 

f. Uszczelki/uszczelnienia, kołnierze uszczelniające, pierścienie uszczelniające wału, części 

gumowe, rury i przewody giętkie, wkręty, śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały 
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montażowe, chyba że ich wymiana jest wymagana ze względów technicznych i pozostaje  

w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z awarią objętą gwarancją. 

 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą jakości Wyrobów niezwłocznie, najpóźniej 

w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty stwierdzenia wady. W razie nie zgłoszenia przez 

Klienta reklamacji dotyczącej jakości Wyrobów w wyżej określonym terminie Globet kostka 

Brukowa zwolniona jest z obowiązków gwarancyjnych w tym zakresie. 

2. Globet Kostka Brukowa zwolniona jest z odpowiedzialności za wady Wyrobów, jeśli Kupujący  

w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie. 

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do siedziby 

Globet Kostka Brukowa. 

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego: 

a) wniosku reklamacyjnego na piśmie, 

b) faktury zakupu. 

5. W ciągu 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia do Globet Kostka Brukowa reklamacji zostaną 

dokonane oględziny reklamowanych Wyrobów i zostanie sporządzony protokół reklamacyjny na 

którego rozpatrzenie Globet Kostka Brukowa ma 30 dni od daty sporządzenia protokołu. 

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających  

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; 

a) za wyjątkiem sprzedaży Wyrobów konsumentowi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 § 1 K. c.). 

7. Ewentualne spor Wszelkie spory będą rozstrzygane na korzyść Sprzedającego. 

8. Spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Globet Kostka Brukowa. 

9. Zarówno Kupujący jak i Sprzedający zobowiązani są do zachowań nie godzących w dobre imię 

Stron. W kwestiach spornych zarówno Sprzedający jak i Kupujący zobowiązani są do 

powstrzymania  się z wypowiedziami, zarówno prywatnie, jak i publicznie (zwłaszcza na portalach 

społecznościowych) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Strony w przypadku 

ujawnienia działań i zachowań godzących w dobre imię Stron mają prawo do dochodzenia swoich 

roszczeń i mogą domagać się zadośćuczynienia i odszkodowania z tego tytułu. 

10. Nie zapoznanie się przez Klienta z Ogólnymi Warunki Sprzedaży, Gwarancji i Eksploatacji: 

Pojazdów, Maszyn i Urządzeń. dostępnymi przez Globet Kostka Brukowa nie zwalnia kupującego  

z odpowiedzialności w przestrzeganiu niniejszych warunków. Kupujący z chwilą zakupu akceptuje 

wszystkie wyżej wymienione warunki, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią warunków sprzedaży i gwarancji!!! 


