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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                                           

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) stanowią integralną 
część Umowy Sprzedaży zawieranej przez Eidotech i Klienta, o ile Stro-
ny nie wyłączyły wyraźnie poszczególnych postanowień niniejszego OWS  
w Umowie Sprzedaży. 

2. Niniejsze OWS wraz z Umową Sprzedaży stanowią podstawę sprzedaży 
dokonywanej przez Eidotech na rzecz danego Klienta. Dla uniknięcia wąt-
pliwości, niniejsze OWS nie ma zastosowania do konsumentów.

3. Żadne inne postanowienia, dokumenty i oświadczenia nie będą stanowiły 
jakiejkolwiek podstawy do kształtowania stosunku prawnego Stron, o ile 
strony w sposób wyraźny nie postanowią inaczej w Umowie Sprzedaży, 
w szczególności wszelkie ogólne warunki umów, regulaminy lub wzorce 
umowne stosowane przez Klienta lub inną osobę trzecią nie mają zastoso-
wania w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy Eidotech a Klientem. 

4. Oferty Eidotech podlegają przyjęciu w terminie określonym w ofercie lub 
jeżeli terminu takiego nie wskazano w ofercie, w ciągu 14 (czternastu) dni 
od daty przedstawienia oferty.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową Sprzedaży i niniejszymi OWS, 
postanowienia Umowy Sprzedaży mają znaczenie decydujące.

6. OWS mają zastosowanie z uwzględnieniem i zastrzeżeniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Prawo zamówień 
publicznych wobec Kupujących podlegających reżimowi ww. ustawy.

II. DEFINICJE                                                                                                                                        

Jeżeli z niniejszych OWS nie wynika wprost inaczej, wszystkie terminy zapisane 
w niniejszych OWS wielką literą będą miały następujące znaczenie:

„Eidotech”
oznacza Eidotech Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi-
bą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 15/17, wpisaną do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS), pod numerem KRS 0000311923, NIP 8992649267;

„Informacje Poufne”
okoliczność negocjowania i zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jakiekolwiek in-
formacje o charakterze technicznym, finansowym, handlowym lub poufnym do-
tyczące Stron, jak również warunki Umowy Sprzedaży, w tym korespondencja 
dotycząca Umowy Sprzedaży, ujawnione jednej Stronie przez drugą w sposób 
pośredni lub bezpośredni przed lub po zawarciu Umowy Sprzedaży;

„Klient”
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawną albo jed-
nostka organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem kon-
sumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zawierająca z Eidotech 
Umowę Sprzedaży;

„Potwierdzenie wydania”
oznacza dokument, w tym w szczególności list przewozowy lub protokół odbioru, 
na podstawie którego Produkty zostają przekazane do Klienta, podpisany przez 
Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta lub przewoźnika;

„Produkty”
używane lub nowe produkty będące w ofercie Eidotech;

„Produkty na zamówienie”
Produkty wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta zgodnie z jego 
specyfikacją. Produkty tego typu mogą wymagać dodatkowo testowania, pro-
gramowania itp.

„Siła Wyższa”
oznacza okoliczność zewnętrzną poza kontrolą, niezawinioną i niespowodowaną 
zaniedbaniem Strony, której przy zachowaniu należytej staranności nie można 

było uniknąć. Siła Wyższa oznacza w szczególności:
a. wojnę, inwazję, akty terrorystyczne, wojnę domową, powstanie, re-

wolucję, zamach stanu, wywłaszczenie lub konfiskatę mienia przez 
uprawnione organy;

b. trzęsienie ziemi, powodzie, pożary lub inne katastrofy naturalne, 
w tym w szczególności nadzwyczajne warunki pogodowe takie jak 
huragany, podtopy, burze śnieżne, niezależne od ich nasilenia; 

c. strajki na poziomie krajowym lub krajowe spory zbiorowe pracown-
ików Strony, jej podwykonawców, dostawców, mające wpływ na 
wykonanie Umowy Sprzedaży.

„Strony”
Eidotech i dany Klient będący stronami Umowy Sprzedaży;

„Umowa Sprzedaży”
oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Eidotech jako Sprzedającym a da-
nym Klientem jako Kupującym na warunkach zaproponowanych przez Eidotech 
i zaakceptowanych przez Klienta, a następnie potwierdzonych przez Eidotech, 
wszelkie zamówienia Klienta potwierdzone i zaakceptowane przez Eidotech, us-
talenia Stron w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez e-mail) zawierające 
w szczególności:

a. dane identyfikujące Klienta i przedstawicieli Klienta odpowiedzial-
nego za wykonanie Umowy Sprzedaży;

b. rodzaj, liczbę / ilość Produktów i ich specyfikację; 
c. wysokość i daty płatności ceny netto;
d. termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Produktów;
e. oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z niniejszym OWS.

III. DOSTAWY                                                                                                                 

1. Termin dostawy biegnie od dnia, w którym Umowa Sprzedaży została 
zawarta. Data dostawy wskazana w Umowie Sprzedaży jest datą orienta-
cyjną. Eidotech nie będzie odpowiedzialny za niedotrzymanie daty wska-
zanej w Umowie Sprzedaży, o ile nie jest ona wynikiem rażącego zanied-
bania Eidotech.

2. Dostawy będą realizowane na podstawie Potwierdzenia wydania w miejscu 
uzgodnionym przez Strony.

3. O ile inaczej nie wskazano w Umowie Sprzedaży Klient ponosi koszty dos-
tawy Produktów. 

4. Klient, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od 
otrzymania Produktów, powinien dokonać sprawdzenia Produktów pod 
względem kompletności i technicznej sprawności. Poprzez odebranie 
Produktów i/lub podpisanie Dokumentu wydania, Klient potwierdza kom-
pletność, zgodność z zamierzonym przeznaczeniem, znajomość obsługi  
i posiadanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego użycia Produktów.

5. Eidotech zastrzega sobie prawo przeprowadzenia sprawdzenia zgło-
szonych wad w miejscu dostawy. W przypadku, gdy kontrola nie wykaże 
wad Produktu, Klient zobowiązany będzie do poniesienia kosztów kontroli.

6. W przypadku gdy Klient nie zgłosi wad w terminie określonym  
w powyższym punkcie 4, Klient nie będzie uprawniony do obniżenia ceny 
sprzedaży, a dalsze roszczenia Klienta będą uznawane za bezzasadne.

7. Odpowiedzialność za sprzedawane Produkty zależy od ustaleń w zakresie 
dostawy i przechodzi z Eidotech na Klienta na następujących zasadach:
a. Ex-works / w przypadku odbioru Produktów przez Klienta bez-

pośrednio z magazynu Eidotech: Klient ponosi odpowiedzialność za 
Produkty z chwilą ich wydania Klientowi lub osobie / przewoźnikowi 
wskazanemu przez Klienta w miejscu odebrania Produktu (magazyn 
Eidotech). Od tego momentu na Klienta przeniesione jest ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. Przejście odpo- 
wiedzialności potwierdzone jest podpisaniem Dokumentu wydania;

b. Dostawa przez Eidotech do ustalonego miejsca: Klient ponosi od-
powiedzialność za Produkty z chwilą ich dostarczenia do ustalone- 
go miejsca. Od tego momentu na Klienta przeniesione jest ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. Przejście odpo- 
wiedzialności potwierdzone jest podpisaniem Dokumentu wydania;

c. Wydanie Produktów przewoźnikowi wskazanemu przez Klienta: 
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Klient ponosi odpowiedzialność za Produkty od momentu ich prze-
kazania do wskazanego przez Klienta przewoźnika (zwykle na gra-
nicy celnej na terminalu lotniczym). Od tego momentu, na Klienta 
przeniesione jest ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Pro-
duktów. Przejście odpowiedzialności potwierdzone jest podpisani-
em Dokumentu wydania. 

8. W przypadku, gdy dostawa Produktów jest opóźniona z powodów leżących 
po Stronie Klienta, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produk-
tu zostaje przeniesione na Klienta z chwilą zawiadomienia Klienta przez 
przewoźnika o gotowości do wydania Produktów.

9. O ile nie ustalono inaczej, Produkty będą zapakowane zgodnie z praktyką 
przyjętą w Eidotech, uwzględniającą sposób w jaki Produkty będą trans-
portowane. Koszty niestandardowych opakowań, zgodnych z życzeniem 
Klienta, nie są uwzględnione w cenie sprzedaży i obciążają Klienta.

10. Prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą 
całkowitej zapłaty ceny (włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz 
należnościami, o ile zostały doliczone do ceny, a także odsetkami za 
opóźnienie w przypadku opóźnionej płatności) za dostarczone Produkty. 
W przypadku, gdy Klient zapłaci pełną należność za dostarczone Pro-
dukty, jednak nie zaspokoił w całości innych zobowiązań wynikających  
z jego relacji z Eidotech, Eidotech dodatkowo zachowuje prawo własnoś-
ci do dostarczonych Produktów do chwili pełnej zapłaty wszelkich takich 
zaległych wierzytelności z tytułu współpracy z Klientem.

11. W przypadku gdy Klient odmówi przyjęcia dostawy zamówionych Produk-
tów, dostarczonych przez przewoźnika / spedytora, Eidotech zastrzega 
sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości lub w części  
i obciążenia Klienta poniesionymi kosztami, w szczególności fakturowania, 
wysyłki dokumentów, przygotowania Produktów, kosztami magazynowa- 
nia oraz kosztami transportu.

IV. PŁATNOŚCI                                                                                                              

1. Ceny nie zawierają żadnych podatków, opłat i podobnych należności, które 
są należne obecnie lub będą należne w przyszłości w stosunku do Produk-
tów. Podatki, cła, opłaty i inne podobne należności będą dodawane przez 
Eidotech do ceny sprzedaży jeżeli zgodnie z prawem Eidotech jest zobo- 
wiązany lub uprawniony do ich zapłaty lub pobrania, a Klient zobowiązany 
będzie do ich zapłaty łącznie z ceną.

2. Klient ponosi koszty dodatkowych, niestandardowych czynności, takich 
jak opłaty za testowanie, programowanie itp. Produktów na zamówienie.

3. Klient jest zobowiązany do zapłaty należności w wysokości i w terminach 
określonych w Umowie Sprzedaży i wynikających z odpowiednich doku-
mentów księgowych (w tym w szczególności faktur VAT).

4. Wszelkie płatności na rzecz Eidotech realizowane są na rachunek bankowy 
wskazany na dokumentach księgowych. Za dzień płatności uznaje się 
dzień uznania rachunku bankowego Eidotech.

5. Niedochowanie terminu płatności przez Klienta upoważnia Eidotech do 
naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

6. Eidotech może wymagać zapłaty zaliczki lub zadatku za zamówione Produkty.
7. Jeżeli Klient naruszy jakiekolwiek zobowiązania w zakresie zapłaty jakie-

jkolwiek opłaty lub należności, w tym co do zapłaty zadatku lub zaliczki, 
lub dopuści się jakiegokolwiek innego naruszenia, Eidotech uprawniony 
będzie do odmowy wykonania lub dostawy jakiegokolwiek Produktu do 
czasu dokonania wszystkich zaległych płatności. Ponadto, Eidotech może 
zawiesić, opóźnić lub unieważnić dostawę lub inne świadczenia Eidotech. 
Powyższe prawa stanowią dodatkowe uprawnienia Eidotech i nie zastępują 
żadnych innych praw i środków dostępnych na mocy Umowy Sprzedaży lub 
na podstawie przepisów prawa. 

8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania pełnej, 
ustalonej płatności za zamówione Produkty w ustalonym terminie. 

9. Niezależnie od zapłaty ceny oraz innych należności i kosztów wskaza-
nych w Umowie Sprzedaży lub niniejszym OWS, w przypadku wystąpienia 
zdarzeń skutkujących obowiązkiem zapłaty kar umownych, Klient zobo- 
wiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokościach wskazanych  
w OWS lub Umowie Sprzedaży. W każdym przypadku, gdy Umowa Sprzedaży 
lub / i OWS przewidują obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej, 

nie pozbawia to Eidotech możliwości żądania od Klienta naprawy szkody  
w pełnej wysokości. 

10. Możliwość potrącania przez Klienta wierzytelności Klienta wynikających  
z Umowy Sprzedaży z wierzytelnościami Eidotech oraz z innymi wierzytel-
nościami, jakie strony mogą mieć względem siebie jest wyłączona, chyba 
że Strony postanowią inaczej w Umowie Sprzedaży.

V. DORADZTWO                                                                                                             

Jeżeli Eidotech świadczy na rzecz Klienta usługi doradcze przy wyborze Produk-
tów, czyni to zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Dane i informacje dotyczące 
przydatności i zastosowania Produktów nie zwalniają Klienta od prowadzenia 
własnych testów, badań i określenia przydatności Produktów dla zamierzonego 
zastosowania. W razie potrzeby Klient powinien skorzystać z profesjonalnych po-
rad osób trzecich, a ewentualne wykonane przez Eidotech dla Klienta opracowa- 
nia, udzielone porady lub zalecenia nie wiążą Klienta.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ EIDOTECH                                                                                                              

1. Odpowiedzialności Eidotech z tytułu niewykonania lub nienależyte-
go wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego OWS lub Umowy 
Sprzedaży powinna być w każdym przypadku ograniczona do szkód bez-
pośrednich i rzeczywistych oraz do kwoty całkowitej ceny sprzedaży Pro-
duktów określonej w Umowie Sprzedaży i zapłaconej Eidotech. Eidotech 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści 
Klienta lub osób trzecich.

2. Eidotech nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub niena- 
leżytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego OWS lub 
Umowy Sprzedaży spowodowanego Siłą Wyższą lub brakiem dostępności 
Produktów wynikającym m.in. z przerwania procesu produkcyjnego lub 
dostaw Produktów przez producenta. W przypadku gdy zdarzenie Siły 
Wyższej trwa dłużej niż miesiąc (lub jeżeli Eidotech przyjmuje racjonalne 
założenie, że opóźnienie będzie trwało przez okres dłuższy niż miesiąc), 
Eidotech upoważniony będzie odpowiednio do rozwiązania całości lub 
części Umowy Sprzedaży lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej 
części bez zobowiązań ani odpowiedzialności Eidotech wobec Klienta  
z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z powyższego.

3. W przypadku każdego z wyżej wymienionych przypadków niewykonania 
Umowy w związku z Siłą Wyższą lub brakiem dostępności Produktów wyni-
kającym m.in. z przerwania procesu produkcyjnego lub dostaw Produktów 
przez producenta, realizacja Umowy Sprzedaży lub odpowiednio jej części 
zostanie zawieszona na okres trwania danego niezawinionego niewyko-
nania, bez zobowiązań ani odpowiedzialności Eidotech wobec Klienta  
z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z powyższego. 

4. W przypadku Produktów, zarówno nowych jak i używanych, objętych 
gwarancją producenta, stosuje się warunki gwarancji producenta.

5. W przypadku międzynarodowych dostaw Produktów gwarancja Produ-
centa może nie obowiązywać; usługi serwisowe mogą nie być dostępne; 
instrukcje obsługi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa mogą być 
niedostępne w języku obowiązującym w kraju dostawy; Produkty i ich 
części mogą być niezgodne ze standardami, specyfikacjami i zasadami 
oznaczania kraju dostawy;  Produkty mogą nie odpowiadać standardom 
napięcia elektrycznego, gniazd i wtyczek (może być wymagane użycie 
przejściówek lub transformatorów). 

6. Strony wyłączają odpowiedzialność Eidotech z tytułu rękojmi za wady 
(zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego) w zakresie umów zawieranych w ra-
mach niniejszych OWS, chyba że Strony w Umowie Sprzedaży ustalą inaczej.

VII. OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY                                                                                                         

1. Umowa Sprzedaży może być rozwiązana jedynie z ważnych powodów na 
zasadach określonych w niniejszym OWS lub Umowie Sprzedaży. Eidotech 
jest uprawniony do rozwiązania Umowy Sprzedaży ze skutkiem natych- 
miastowym w następujących przypadkach: 
a. Klient opóźnia się z zapłatą płatności wynikających z Umowy 

Sprzedaży o co najmniej 7 (siedem) dni,
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b. w przypadku zagrożenia Klienta niewypłacalnością lub gdy zosta-
nie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wykreślenie Klienta  
z właściwego rejestru lub gdy Klient podjął uchwałę o rozwiązaniu  
i otwarciu likwidacji lub gdy zostanie ustanowiony zarząd przymusowy.

2. W sytuacji, gdy Klienta i Eidotech łączą jeszcze inne umowy poza Umową 
Sprzedaży, w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania jakiejkolwiek 
umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Eidotech uprawniony jest 
do wypowiedzenia także pozostałych umów.

3. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do 
natychmiastowego zwrotu Produktów na własny koszt. W przypadku za-
niechania przez Klienta zwrotu Produktów w terminie 3 (trzech) dni od 
dnia rozwiązania Umowy Sprzedaży, Eidotech jest uprawniony do odbioru 
Produktów we własnym zakresie na koszt Klienta. W przypadku braku wy-
dania Produktów na żądanie Eidotech, Klient zobowiązany jest do zapłaty 
kary umownej w wysokości 10 % ceny Produktów. 

VIII. POUFNOŚĆ                                                                                                            

1. Klient potwierdza, że wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe, 
w tym oferowane Klientowi ceny Produktów, ujawnione Klientowi przez 
Eidotech w związku z Umową Sprzedaży stanowią informacje poufne  
Eidotech lub jego podmiotów powiązanych. Klient nie ujawni żadnych 
takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta tych 
poufnych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony.

2. Klient nie wyda ani nie spowoduje wydania żadnego ogłoszenia prasowe-
go, ogłoszenia publicznego dotyczącego Umowy Sprzedaży, a także nie 
ujawni żadnych warunków Umowy Sprzedaży bez uprzedniej pisemnej 
zgody Eidotech, chyba że będzie to wymagane przez przepisy powsze-
chnie obowiązującego prawa, prawomocnym orzeczeniem sądu lub u- 
prawnionego organu administracji państwowej. W przypadku naruszenia 
powyższego zobowiązania Klient będzie zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości 3.000 EUR za każde naruszenie.

IX. KORESPONDENCJA STRON                                                                                     

1. Wszelkie oświadczenia i powiadomienia związane z Umową Sprzedaży 
mogą być składane w formie pisemnej i doręczane przesyłką poleconą, 
kurierem lub drogą elektroniczną, chyba że w OWS lub Umowie Sprzedaży 
została wskazana konkretna forma (np. e-mail).

2. Oświadczenia i powiadomienia powinny być wysyłane na adres wskazany 
przez Strony w Umowie Sprzedaży.

3. Oświadczenie lub powiadomienie uważa się za doręczone:
a. w przypadku oświadczenia wysłanego pocztą poleconą, w mo-

mencie podpisania potwierdzenia odbioru lub w przypadku braku 
potwierdzenia odbioru z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia drugiego 
awizowania przesyłki;

b. w przypadku nadanych kurierem od momentu ich doręczenia;
c. wysłane e-mailem, od momentu ich wysłania, o ile wysyłający nie 

otrzymał generowanego automatycznie powiadomienia, iż wiado-
mość nie została doręczona na właściwy adres.

4. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Eidotech o zmia-
nie adresu siedziby, telefonów kontaktowych lub adresu do korespondencji 
podanych w Umowie Sprzedaży i/lub danych przedstawiciela Klienta wska-
zanego do wykonania Umowy Sprzedaży. Brak dokonania powiadomienia 
skutkował będzie przyjęciem skutecznego doręczenia korespondencji pod 
ostatnim wskazanym adresem.

X. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE                                                                                   

1. Klient i Eidotech będą w pierwszej kolejności starali się rozstrzygnąć 
wszelkie spory wynikające lub związane z Umową Sprzedaży polubownie 
(poprzez negocjacje lub mediacje). W przypadku braku osiągnięcia poro-
zumienia w ciągu 2 (dwóch) tygodni, wszelkie spory będą rozstrzygane 
przed sądem właściwym dla siedziby Eidotech.

2. Umowa Sprzedaży podlega i powinna być interpretowana, zgodnie 
z prawem polskim. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach 

międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwiet- 
nia 1980 roku nie ma zastosowania.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                    

1. Nagłówki poszczególnych artykułów zawarte w OWS mają charakter 
wyłącznie informacyjny i porządkujący.

2. Prawa i obowiązki Eidotech wynikające z Umowy Sprzedaży mogą być 
przenoszone bez zgody Klienta na rzecz osób trzecich, w całości lub  
w części, w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony w termi- 
nie 14 (czternastu) dni od daty przeniesienia prawa.

3. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy 
Sprzedaży przez Klienta na rzecz osób trzecich wymaga uprzedniej 
wyraźnej zgody Eidotech udzielonej na piśmie. 

4. Klient wyraża zgodę na wskazanie nazwy i logo Klienta przez Eidotech jako 
partnera Klienta w referencjach, w tym udostępnianych publicznie (np. na 
stronie internetowej, w broszurach informacyjnych). 

5. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych OWS i/lub Umowy 
Sprzedaży było lub miało stać się nieważne, ważność całej Umowy 
Sprzedaży pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim 
przypadku strony zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważal-
nym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamie- 
rzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. 

6. Niniejsze OWS zostały sporządzone w dwóch wersjach językowych: pols-
kiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowy-
mi wiążąca będzie wersja polska.

7. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWS i akceptuje je w całości.


