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Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (w dalszej części zwane „OWS”), które mogą zostać w dowolnym
czasie zmienione, mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych związanych ze sprzedażą i
dostawą towarów i usług (w dalszej części zwanych „PRODUKTAMI”) przez BCA Group LTD sp. z o.o.
(w dalszej części zwaną „BCA”) na rzecz swoich kontrahentów handlowych będących
przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą (w dalszej części zwanym „ODBIORCAMI”).
Niniejsze warunki zostały udostępnione lub przesłane lub przekazane ODBIORCY w celu umożliwienia
mu złożenia zamówienia. W związku z tym złożenie zamówienia będzie oznaczało, że ODBIORCA w
pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje niniejsze OWS, które wykluczają stosowanie wszelkich
innych dokumentów ODBIORCY, a w szczególności przed jego własnymi warunkami zakupu, wzorami
umów lub regulaminami. Ewentualne odstępstwo od niniejszych OWS w przypadku braku jego
pisemnej akceptacji nie będzie dla BCA wiążące, nawet jeśli BCA poweźmie informację na jego temat.
Niniejsze OWS mogą zostać zmienione lub uzupełnione warunkami specjalnymi.
Artykuł 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
PRODUKTY obejmują wyłącznie elementy przewidziane w ewentualnej ofercie BCA. Ceny i terminy
dodatkowych PRODUKTÓW będą stanowić przedmiot odrębnego porozumienia pomiędzy BCA a
ODBIORCĄ. Warunki określone w ofercie BCA wiążą strony aż do terminu wskazanego w ofercie.
Jeżeli co innego nie wynika z treści oferty, termin związania ofertą wynosi jeden miesiąc od daty jej
przekazania ODBIORCY. Ceny i informacje dotyczące PRODUKTÓW podawane w katalogach,
prospektach, cennikach, a także informacje zamieszczane na stronie internetowej BCA nie mają
charakteru wiążącego i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. BCA zastrzega sobie
prawo do zmiany układu, formy, wymiarów, ciężaru lub materiałów nie dając w ten sposób podstawy
do występowania z żadnymi roszczeniami lub żądaniami obniżenia ceny. Ze względu na ciągłe zmiany
norm i urządzeń dane dotyczące charakterystyki, wymiarów i objętości podawane w dokumentach
przesłanych ODBIORCY nie będą dla BCA wiążące, chyba że zostaną one uprzednio potwierdzone na
piśmie przez pracowników BCA.
Artykuł 2
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA - POUFNOŚĆ
BCA zachowuje pełne i wyłączne prawo własności do wszystkich swoich praw własności
intelektualnej i przemysłowej dotyczących PRODUKTÓW lub wytwarzanych przez siebie towarów,
włączając w to wszelkie opatentowane lub nieopatentowane oprogramowanie, technologię, knowhow oraz dokumenty przekazane ODBIORCY (projekty, opracowania, opisy techniczne, itp.).
ODBIORCY może zostać ewentualnie przyznane niewyłączne prawo do korzystania z takich praw.
ODBIORCA zobowiązuje się podjąć - pod rygorem odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechanie w
tym zakresie - wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie nieograniczonego w czasie
poufnego traktowania wyżej wymienionych elementów i bezzwłocznego zwrócenia na żądanie
wszelkich dokumentów przesłanych mu przez BCA bez prawa do dochodzenia z tego tytułu żadnego
odszkodowania lub rabatu.
Artykuł 3
ZAMÓWIENIA
Umowa sprzedaży, nawet w przypadku zaakceptowanego kosztorysu lub wcześniejszej oferty, zostaje
zawarta po wyraźnym zaakceptowaniu przez BCA zamówienia złożonego przez ODBIORCĘ i
otrzymaniu uzgodnionego przez BCA zabezpieczenia, a w każdym przypadku po dokonaniu dostawy.

O rezygnacji z zamówienia ODBIORCA jest zobowiązany powiadomić BCA w wyłącznej formie listu
poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Bez względu na powód takiej rezygnacji BCA
może naliczyć ODBIORCY 50% wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT, jeśli informację o
rezygnacji otrzyma najpóźniej na 30 dni przed uzgodnionym terminem dostawy, i 80% plus VAT, jeśli
informację o rezygnacji otrzyma na mniej niż 30 dni przed tym terminem.
Artykuł 4
CENA
Podane ceny są cenami netto. Wysokość cen została ustalona przy uwzględnieniu warunków
ekonomicznych obowiązujących w dniu publikacji cennika lub przedłożenia oferty, dlatego też mogą
one bez uprzedzenia ulec zmianie, tak by odzwierciedlać warunki ekonomiczne obowiązujące w dniu
wystawienia faktury za PRODUKTY. Ponadto PRODUKTY zostaną zafakturowane ODBIORCY w oparciu
o cennik obowiązujący w dniu dostawy lub ewentualnie w dniu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia
zamówienia przez BCA.
Artykuł 5
WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności powinny zostać określone w ofercie. W braku takiego określenia zastosowanie
będą miały następujące warunki: zaliczka w wysokości 50% całkowitej kwoty plus VAT przelewem
bankowym w celu potwierdzenia zamówienia, a pozostałe 50% plus VAT przelewem bankowym po
otrzymaniu zawiadomienia o gotowości do wysyłki w celu potwierdzenia zwolnienia wysyłki. Na
zaliczkę w wysokości 50% plus VAT BCA wystawi fakturę, która zostanie rozliczona po zapłaceniu
reszty i zastąpiona fakturą handlową wystawioną na całą kwotę. Z tytułu dokonania płatności z góry
nie będą udzielane żadne rabaty. Terminy płatności nie mogą być z żadnego powodu przedłużane lub
zmieniane. Wpłacane przez ODBIORCĘ kwoty będą zaliczane według uznania BCA, w szczególności
zaś BCA może zaliczyć je kolejno na pokrycie odsetek oraz najstarszych zobowiązań ODBIORCY.
Artykuł 6
DOSTAWA I PRZECHOWYWANIE
O ile nie uzgodniono inaczej, wydanie PRODUKTÓW nastąpi na terenie biur lub magazynów BCA
poprzez przekazanie ich do rąk własnych ODBIORCY albo poprzez doręczenie zawiadomienia o
możliwości odbioru albo poprzez przekazanie wskazanemu przez ODBIORCĘ przewoźnikowi, a w razie
niewskazania takiej firmy, przewoźnikowi wybranemu przez BCA. Zamówienia realizowane częściami
lub powtarzające się będą udostępniane do odbioru i akceptowane w uzgodnionych terminach, a
każda część oddzielnie fakturowana.
Jeżeli dostawa zostanie opóźniona z winy ODBIORCY lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, za którą nie
ponosi on odpowiedzialności, BCA może na pisemny wniosek ODBIORCY oraz na jego wyłączny koszt i
ryzyko wyrazić zgodę na przechowywanie PRODUKTÓW. Za każdy tydzień spóźnienia z wyłączeniem
okresu 15 dni, za który nie będą pobierane żadne opłaty, BCA naliczy 1% ceny netto
przechowywanych PRODUKTÓW. Okres przechowywania w żadnym wypadku nie może przekroczyć
12 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o odroczenie terminu dostawy. Postanowienia te w żaden
sposób nie zmieniają zobowiązań płatniczych ODBIORCY i nie będą stanowić odnowienia istniejącego
dotychczas zobowiązania. Na ODBIORCY spoczywać będzie obowiązek wykupienia niezbędnej
ochrony ubezpieczeniowej dla PRODUKTÓW przechowywanych przez BCA, w związku z czym BCA nie
będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.
Artykuł 7
TERMIN DOSTAWY
Termin dostawy zaczyna swój bieg od momentu wystąpienia najpóźniejszego spośród następujących
zdarzeń: otrzymania przez ODBIORCĘ powiadomienia o zaakceptowaniu przez BCA zamówienia,
otrzymania przez BCA zażądanych od ODBIORCY informacji, wpłaty zaliczki w wysokości 50%
całkowitej kwoty plus VAT stosownie do postanowień punktu 5 niniejszych OWS lub przekazania BCA

zabezpieczenia na podstawie punktu 3 niniejszych OWS. O ile nie uzgodniono inaczej, podawany
termin dostawy ma charakter jedynie orientacyjny. Opóźnienie w dostawie nie uprawnia do
odstąpienia od umowy.
BCA jest zwolniona z ciążącego na niej obowiązku zrealizowania dostawy w uzgodnionym terminie w
przypadku niewywiązywania się przez ODBIORCĘ z warunków płatności, w przypadku siły wyższej lub
zdarzenia losowego lub też w przypadku jakiegokolwiek innego zdarzenia spowodowanego
przyczynami niezależnymi od BCA, jak np. w szczególności strajku, epidemii, wojny, zajęcia
PRODUKTÓW, pożaru, powodzi, wypadku związanego z oprzyrządowaniem, awarii istotnych
elementów w procesie produkcyjnym, zakłóceń w transporcie lub jakiejkolwiek sieci informacyjnej,
zakłóceń dostaw surowców lub dowolnego źródła dostaw energii, a bardziej ogólnie, dowolnego
zdarzenia skutkującego całkowitym lub częściowym wstrzymaniem działalności BCA lub działalności
któregokolwiek z jej dostawców, podwykonawców lub przewoźników.
O wystąpieniu któregokolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń BCA powiadomi w odpowiednim czasie
ODBIORCĘ, który nie może domagać się zmiany warunków płatności lub odstąpić od umowy lub też
rościć sobie wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub kary umownej.
Artykuł 8
PAKOWANIE - TRANSPORT
Ceny oblicza się w oparciu o dostawę urządzeń w stanie niezapakowanym na zasadach ex works.
Transport ekspresową przesyłką pocztową będzie realizowany na koszt ODBIORCY i to samo będzie
miało zastosowanie do wszelkich innych form transportu, ubezpieczenia, cła, specjalnego
opakowania, itp. Towary są przewożone na ryzyko i niebezpieczeństwo ODBIORCY, a przeniesienie
ryzyka związanego ze sprzedawanymi PRODUKTAMI następuje po wykonaniu dostawy zgodnie z
zasadami przewidzianymi w punkcie 6. ODBIORCA ma obowiązek zbadać towar natychmiast po
dostarczeniu PRODUKTÓW, a w szczególności zobowiązany jest on skontrolować stan PRODUKTÓW
oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych elementów, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi
i BCA w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia. Dla swojej ważności zastrzeżenia muszą zostać
wskazane w dokumencie dostawy, a następnie potwierdzone przewoźnikowi listem poleconym w
terminie 3 dni od daty dostawy. Dokonanie przez ODBIORCĘ odbioru towaru bez jego zbadania lub
niezgłoszenie zastrzeżeń na warunkach określonych powyżej będzie uważane za potwierdzenie
prawidłowości dostawy.
Artykuł 9
ZWŁOKA LUB BRAK ZAPŁATY
Za naruszenie warunków płatności ustanowionych w niniejszych OWS uważa się nieprzyjęcie i/lub
niezwrócenie weksla wystawionego przez ODBIORCĘ, dokonanie nieuzasadnionego potrącenia,
częściową zapłatę faktury, wstrzymanie lub odroczenie płatności przez ODBIORCĘ z jakiegokolwiek
powodu lub odmowę przyjęcia dostarczonych PRODUKTÓW. Naruszenie warunków płatności z
danego zamówienia w pierwszej kolejności skutkuje tym, że wszelkie należności wynikające z danego
zamówienia, i faktury, których termin płatności jeszcze nie nadszedł, stają się natychmiast
wymagalne bez względu na uzgodniony sposób zapłaty, a w drugiej kolejności bez wyłączenia innych
przysługujących środków prawnych zawieszona zostaje realizacja wszystkich aktualnych zamówień. Z
tytułu opóźnienia w płatności ODBIORCA zapłaci BCA odsetki za zwłokę, bez konieczności przesyłania
uprzedniego wezwania do zapłaty, które będą należne poczynając od dnia następującego po terminie
płatności figurującym na fakturze. Wysokość odsetek za zwłokę będzie odpowiadała stopie
stosowanej przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do swoich najnowszych transakcji
refinansowania powiększonej o 10 punktów procentowych. Ponadto z tytułu kosztów windykacji
wartość niezapłaconych w terminie faktur będzie automatycznie podwyższana o 15% ich wartości
netto tytułem kary umownej.

W razie niedokonania płatności w terminie BCA zastrzega sobie dodatkowo prawo do:




odstąpienia od umowy po upływie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od przesłania
wezwania do zapłaty, które pozostało bezskuteczne. W takim przypadku BCA wystąpi do
ODBIORCY o natychmiastowy zwrot na koszt ODBIORCY PRODUKTÓW w oparciu o znajdującą
się poniżej klauzulę zastrzeżenia prawa własności.
ustalenia w świetle występującego ryzyka górnej granicy kredytowania ODBIORCY,
uzgodnienia nowych terminów płatności i/lub wniosku o ustanowienie nowego
zabezpieczenia. Niniejsze postanowienie odnosi się również do przypadku stwierdzenia przez
BCA, że zmiana organizacji prawnej, składu zarządu lub udziałowców ODBIORCY, a także
przeniesienie, wydzierżawienie, przekazanie kontroli lub transfer jego przedsiębiorstwa
będzie miał niekorzystny wpływ na jego wiarygodność finansową.

Artykuł 10
ROSZCZENIA I ZWROT PRODUKTÓW
Wszelkie roszczenia i zastrzeżenia, w tym z tytułu udzielonej przez BCA gwarancji, ODBIORCA będzie
zgłaszał listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni
od odbioru PRODUKTÓW, a w przypadku niedotrzymania tego terminu nie będzie mu przysługiwać
prawo do występowania z żadnymi roszczeniami lub zastrzeżeniami. Bez uprzedniej pisemnej zgody
BCA żadne PRODUKTY nie mogą zostać zwrócone. Wyłączną odpowiedzialność za zwroty dokonane
bez uprzedniej pisemnej zgody BCA, jak również za ich koszty ponosi ODBIORCA.
Artykuł 11
GWARANCJA
BCA udziela gwarancji na PRODUKTY z tytułu ukrytych wad konstrukcyjnych lub wykonawstwa. Jeżeli
w ofercie nie wyspecyfikowano inaczej, to okres gwarancyjny wynosi 12 (słownie: dwanaście)
miesięcy od rozpoczęcia użytkowania PRODUKTÓW i nie może przekraczać 18 (słownie: osiemnastu)
miesięcy od daty ich dostawy zgodnie z punktem 6 niniejszych OWS. ODBIORCA nie może skorzystać
z gwarancji, dopóki nie zapłaci w całości ceny PRODUKTÓW.
Gwarancja BCA jest ściśle ograniczona do PRODUKTÓW i nie obejmuje urządzeń, których PRODUKTY
stanowią integralną część, ani też parametrów eksploatacyjnych takich urządzeń.
Gwarancja udzielona przez BCA nie obejmuje wad PRODUKTÓW, które powstały po dostarczeniu ich
ODBIORCY zgodnie z punktem 6 niniejszych OWS.
Odpowiedzialność BCA ogranicza się według jej uznania do naprawy lub wymiany na jej koszt w
swoich biurach lub magazynach całości lub części PRODUKTÓW uznanych za wadliwe. W razie
wymiany PRODUKTÓW lub usunięcia ich wad ODBIORCY nie przysługuje żądanie jakichkolwiek
odszkodowań i/lub rekompensat.
Gdy tylko ODBIORCA poweźmie informację na temat wady, poinformuje on BCA na piśmie o wadach,
które jego zdaniem mają wpływ na PRODUKTY, oraz dostarczy wszelkie potwierdzające to dowody
wskazując sposób wykorzystania i warunki eksploatacji PRODUKTÓW. BCA zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia zmian w PRODUKTACH, tak by umożliwić realizację udzielanej przez siebie gwarancji.
Wadliwe elementy, które zostały bezpłatnie wymienione, zostają przekazane BCA i stają się jej
własnością. Dla elementów co do których gwarancja nie została uwzględniona przez BCA w oparciu o
postanowienia niniejszych OWS, a które zostały wymienione odpłatnie, gwarancja wynosi w
normalnych warunkach eksploatacyjnych 3 (słownie: trzy) miesiące.
Gwarancja nie obowiązuje:


w przypadku, gdy wada jest spowodowana materiałem dostarczonym przez ODBIORCĘ lub
wynika z narzuconej przez niego konstrukcji,







w przypadku szkody lub wypadku wynikłego w czasie transportu lub spowodowanego
zaniedbaniem, wadliwym montażem, nadzorem lub konserwacją ze strony ODBIORCY lub
osoby trzeciej,
w przypadku eksploatacji, montażu lub przechowywania PRODUKTÓW w niestandardowych
warunkach lub w warunkach niezgodnych z zaleceniami BCA,
w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania PRODUKTÓW,
jeśli bez wyraźnej zgody BCA ODBIORCA przeprowadził lub zlecił przeprowadzenie zmian
konstrukcyjnych, korekt lub napraw PRODUKTÓW,
w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą lub szkody
powstałej z winy ODBIORCY lub osoby trzeciej.

Gwarancja nie obejmuje wymiany lub naprawy pozycji wskutek normalnego zużycia PRODUKTÓW.
W przypadku ustalenia przez BCA, że zgłoszenie z tytułu gwarancji jest nieuzasadnione ODBIORCA
może zostać obciążony kosztami poniesionymi w związku z weryfikacją zgłoszenia, w tym między
innymi kosztami wykonania ekspertyzy.
Artykuł 12
ODPOWIEDZIALNOŚC ODSZKODOWAWCZA
Odpowiedzialność odszkodowawcza BCA jest ograniczona wyłącznie do podstaw i zasad określonych
w niniejszych OWS, a w każdym bądź razie ogranicza się ona do bezpośrednich i dających się
przewidzieć szkód materialnych i ulega ona ograniczeniu do wysokości stanowiącej równowartość
ceny zapłaconej przez ODBIORCĘ za PRODUKTY. Z wyjątkiem rażącego niedbalstwa ze strony BCA lub
odszkodowania za spowodowanie uszkodzenia ciała, BCA nie będzie ponosić odpowiedzialności z
tytułu żadnej innej szkody. ODBIORCA nie może występować przeciwko BCA z jakimikolwiek
roszczeniami dotyczącymi odpowiedzialności odszkodowawczej dotyczącej strat lub szkód
niematerialnych spowodowanych lub mających związek z PRODUKTAMI, takich w szczególności jak
utrata zysków, zatrzymanie produkcji i/lub informacji, szkody handlowe, itp. Jakiekolwiek odmienne
postanowienia uzgodnione przez ODBIORCĘ z innym nabywcą lub użytkownikiem PRODUKTÓW nie
będą dla BCA wiążące. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności stanowi przedmiotowo istotny i
decydujący warunek zawarcia umowy przez BCA.
Artykuł 13
RÓŻNE POSTANOWIENIA
ODBIORCA będzie również odpowiedzialny za wszelkie podatki, opłaty, cła i daniny nie wymienione w
niniejszych OWS, a należne zgodnie z polskim prawem lub z prawem innego kraju.
Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS lub zawartej pomiędzy BCA a ODBIORCĄ
umowy nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Postanowienia nieważne zostaną
zastąpione postanowieniami przewidzianymi przez przepisy prawa, najbardziej zbliżonymi do
uchylonych.
Artykuł 14
UTYLIZACJA ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z URZĄDZEŃ
ODBIORCA zobowiązuje się w imieniu i na rzecz BCA przestrzegać wszelkich obowiązujących, jak
również mogących obowiązywać w przyszłości przepisów wykonawczych i ustawowych dotyczących
zbiórki, obróbki i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowiącego całość lub część
PRODUKTÓW. W tym celu ODBIORCA będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i sfinansowanie
utylizacji i obróbki odpadów pochodzących z takiego sprzętu. ODBIORCA zobowiązuje się również do
przeniesienia tego obowiązku na swoich przyszłych nabywców aż po użytkownika końcowego
PRODUKTÓW włącznie. Na żądanie ODBIORCY BCA zaproponuje rozwiązanie dotyczące
postępowania z PRODUKTAMI po upływie okresu ich trwałości użytkowej.

Artykuł 15
ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA STRON
O ile z postanowień niniejszych OWS nie wynika inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia stron
mogą być przesyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą e-mail, faksem
lub pocztą kurierską.
Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez BCA odpowiednio na adres korespondencyjny,
adres poczty e-mail lub faks wskazane przez ODBIORCĘ w zamówieniu. ODBIORCA jest zobowiązany
powiadomić niezwłocznie BCA o zmianie danych wskazanych w zamówieniu. W przeciwnym razie
doręczenie dokonane na ostatni znany adres korespondencyjny, adres poczty e-mail lub numer faksu
będzie uznane za w pełni skuteczne.
Artykuł 16
CESJA WIERZYTELNOŚCI
Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności ODBIORCY wobec BCA powstałych w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez BCA zobowiązań wynikających z
zawartej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody BCA.
Artykuł 17
PRZETWARZANIE I OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH
ODBIORCA wyraża zgodę na przetwarzanie przez BCA, tak obecnie, jak i w przyszłości danych
osobowych oraz innych danych przekazanych w związku z zawarciem umowy. W przypadku gdyby
przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagało uzyskania dodatkowej
zgody pracowników ODBIORCY lub innych osób z nim współpracujących ODBIORCA dostarczy BCA
odpowiednie oświadczenia lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa.
Dane, o których mowa powyżej są przetwarzane przez BCA dla celów wykonania umowy zawartej z
ODBIORCĄ, jak również (z wyłączeniem danych osobowych pracowników) dla celów marketingowych
i promocyjnych.
ODBIORCA ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich korygowania i uzupełniania stosownie do
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
Artykuł 18
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA
Wszystkie umowy sprzedaży zawarte przez BCA, a także niniejsze OWS podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory, których strony nie będą mogły rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą kierowane do
sądu w Warszawie.
Artykuł 19
ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOOŚCI
Zastrzeżenie prawa własności produkty stanowiące przedmiot umowy pozostają własnością BCA aż
do czasu uiszczenia pełnej ceny jego zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi, a w
szczególności odsetkami za zwłokę. W przypadku niezapłacenia faktury w terminie BCA może
odzyskać PRODUKTY i ewentualnie odstąpić od umowy. Kwoty wpłacone na konto zostaną
zatrzymane tytułem użytkowania PRODUKTÓW przez ODBIORCĘ.
Jednakże, odpowiedzialność za ryzyka związane z PRODUKTAMI przechodzą na ODBIORCĘ z chwilą
dostawy. Do czasu dokonania pełnej zapłaty za PRODUKTY nie mogą one zostać odsprzedane lub
przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody BCA, której udzielenie jest uwarunkowane dokonaniem
cesji w drodze zabezpieczenia wierzytelności wynikających z odsprzedaży tychże PRODUKTÓW.
ODBIORCA bezzwłocznie poinformuje BCA o wszelkich postępowaniach dotyczących zatrzymania,
zajęcia, konfiskaty lub jakiegokolwiek innego środka podjętego przez osobę trzecią w odniesieniu do
PRODUKTÓW, który może mieć wpływ na tytuł własności BCA.

PRODUKTY pozostające własnością BCA nie mogą stanowić dla ODBIORCY przedmiotu zastawu lub
jakiegokolwiek przedmiotu zabezpieczenia.
BCA uprawniony jest do przeprowadzania u ODBIORCY, w każdym czasie, kontroli stanu
PRODUKTÓW stanowiących własność BCA. W przypadku stwierdzenia niestarannego albo
narażającego na uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przechowywania lub używania PRODUKTÓW
przez ODBIORCĘ BCA uprawniony jest do żądania zmiany sposobu przechowywania lub używania
PRODUKTÓW albo wydania PRODUKTÓW BCA.

