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Ogólne warunki sprzedaży i dostawy firmy Goliath B.V. 

 

1 DEFINICJE 

1.1 W niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży i dostawy zastosowanie mają następujące terminy:  

(a) Nabywca: osoba fizyczna lub prawna, do której firma Goliath kieruje swoją ofertę 

produktową lub cenową, lub która zobowiązuje się do dokonania zakupu Produktów; 

(b) Goliath: prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy prawa holenderskiego, 

z oficjalną siedzibą w Hattem, urzędująca pod następującym adresem: Vijzelpad 80 in 

(8051 KR) Hattem, zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 08052676; 

(c) Zamówienie: pisemna lub ustna propozycja ze strony Nabywcy dotycząca zakupu lub 

dostawy Produktów; 

(d) Umowa: wspólna decyzja firmy Goliath i Nabywcy dotycząca nawiązania stosunku 

prawnego, w ramach którego Goliath zobowiązuje się, na podstawie postanowień 

określonych w niniejszych warunkach ogólnych, do dostarczenia określonych Produktów w 

zamian za zapłatę i (lub) działania, które ma przeprowadzić Nabywca; 

(e) Siła wyższa: poza zdarzeniami określonymi w ten sposób w prawie i orzecznictwie, 

wszelkie przyczyny zewnętrzne – przewidziane lub nieprzewidziane – na które firma 

Goliath nie ma żadnego wpływu, ale wskutek których firma Goliath nie jest w stanie 

wypełnić swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Przez przyczyny zewnętrzne należy 

także rozumieć następujące zdarzenia: zagrożenie wojną, terroryzm, zamieszki, wypadki 

losowe, pożar, zalanie, powódź, strajki, okupacja firmy, wykluczenie / wyłączenie, 

ograniczenia w zakresie importu i eksportu, środki wprowadzone przez rząd, wady maszyn, 

zakłócenia w dostawie energii lub telekomunikacji, wszystko, co dzieje się zarówno w firmie 

sprzedającego, jak i w firmach będących stronami trzecimi, od których sprzedawca musi 

uzyskać wymagany materiał lub surowiec w całości lub częściowo, jak również podczas 

magazynowania, produkcji, montażu, pakowania lub transportu, bez względu na to, czy 

powyższe działania odbywają się we własnej firmie. 

(f) Strony Umowy: Goliath i Nabywca wspólnie; 

(g) Produkt: produkt dostarczany lub opracowany przez firmę Goliath lub w jej imieniu 

w dziedzinie gier, zabawek lub tym podobnych produktów.  

2 ZASTOSOWANIE  

2.1 Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do każdej oferty produktowej i cenowej złożonej 

przez firmę Goliath oraz do każdej Umowy, którą Goliath zawiera z Nabywcą, chyba że Nabywca 

jest konsumentem będącym osobą fizyczną, działającą w celach niezwiązanych ze swoją 

działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2.2 Niniejsze warunki ogólne mogą zostać uchylone tylko wówczas, gdy Strony Umowy wyraźnie 

określiły to na piśmie. Określone odstępstwo dotyczy wyłącznie tej oferty produktowej lub cenowej 

bądź też Umowy, dla której ustanowiono to odstępstwo. 
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2.3 Zastosowanie warunków ogólnych (zakupu) obowiązujących Nabywcę może być zdecydowanie 

odrzucone przez Strony Umowy. 

2.4 W zakresie, w jakim Nabywca składa zamówienie u agenta (handlowego) uznanego przez firmę 

Goliath, nawiązana zostaje bezpośrednia Umowa między firmą Goliath a Nabywcą. 

3 OFERTY I ZAMÓWIENIA 

3.1 Wszystkie ceny, oferty produktowe i cenowe firmy Goliath nie są wiążące, chyba że w złożonej 

propozycji wyraźnie wskazano inaczej. 

3.2 Wiążąca propozycja ze strony firmy Goliath obowiązuje przez czternaście dni, chyba że 

w złożonej propozycji wyraźnie wskazano inaczej. 

3.3 Wszelkie komunikaty, porady i gwarancje udzielone przez firmę Goliath w odniesieniu do 

Produktów są wiążące tylko wówczas, gdy zostały sporządzone na piśmie. Próbki lub obrazy 

z opisami zawarte w folderach, katalogach, reklamach, opakowaniach itp. mają na celu jedynie 

stworzenie wrażenia tego Produktu i nie są wiążące. 

3.4 Każde sporządzone na piśmie Zamówienie ze strony Nabywcy stanowi odrębną Umowę, 

a Umowa ta wchodzi w życie w dniu, w którym bezwzględnie została przyjęta przez firmę Goliath. 

Zamówienie uważa się za przyjęte po potwierdzeniu go na piśmie przez firmę Goliath, które to 

potwierdzenie zostaje bezpośrednio przekazywane Nabywcy. Goliath ma zawsze prawo bez 

podania przyczyny odrzucić lub ograniczyć Zamówienie lub częstotliwość Zamówień w całości lub 

częściowo.  

3.5 Goliath zastrzega sobie prawo do ustalenia limitu kredytowego na zamówienie lub na dostawę, na 

warunkach, które zostaną ustalone później. 

4 CENY  

4.1 Ceny podane przez firmę Goliath nie obejmują podatku od sprzedaży i innych ewentualnych 

danin publicznych. Wszystkie Produkty są dostarczane z wyłączeniem kosztów dostawy, chyba 

że Strony na piśmie wyraźnie ustaliły inaczej. 

4.2 Wszelkie ewentualne rabaty, które firma Goliath może przyznać Nabywcy, są obliczane na 

podstawie ceny bez podatku VAT oraz bez jakichkolwiek innych ewentualnych kosztów, takich jak 

koszty przesyłki, administracji i transportu. 

4.3 Na czas obowiązywania Umowy firma Goliath zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów 

z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub z innych powodów w ciągu sześćdziesięciu dni od 

ogłoszenia zmiany cen. 

5 DOSTAWA 

5.1 Termin dostawy, jaki mógł być ustalony między Stronami, uważa się za uzgodniony 

w przybliżeniu. Czas dostawy wskazany przez firmę Goliath nie może być uznany za ściśle 

określony, chyba że na piśmie wyraźnie ustalono inaczej. Goliath stara się dokonywać dostaw we 

wskazanym terminie. Zwykły fakt przekroczenia wskazanego terminu dostawy nie stanowi 
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niedotrzymywania przez firmę Goliath warunków Umowy. W razie przekroczenia terminu dostawy 

o ponad trzydzieści dni Nabywca może – po wcześniejszym zapewnieniu przez Nabywcę firmie 

Goliath rozsądnego terminu na spełnienie zobowiązań w zakresie dostawy – anulować 

Zamówienie bez możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie (odszkodowanie).  

5.2 Wysyłka i transport Produktów odbywa się na ryzyko firmy Goliath, chyba że ustalono inaczej. 

Wybór sposobu wysyłki i transportu zostanie dokonany przez firmę Goliath. 

5.3 Z wyjątkiem przypadków, gdy Strony na piśmie wyraźnie ustaliły inaczej, Produkt uznaje się za 

dostarczony, kiedy Produkt ten został odebrany przez Nabywcę lub został dostarczony przez 

firmę Goliath do siedziby Nabywcy (bez opłat).  

5.4 W przypadku wysyłek z fakturą o wartości poniżej 750 euro bez VAT nalicza się koszty wysyłki. 

5.5 Bez uszczerbku dla postanowień art. 5.4 Nabywca jest obowiązany zakupić przynajmniej 

standardowe opakowanie Produktu, które może zawierać kilka Produktów.  

5.6 Jeżeli Nabywca sam zajmuje się transportem Produktów, to jest sam odbiera lub odebrał je 

z firmy Goliath, transport ten odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. 

6 PŁATNOŚĆ  

6.1 Płatność za dostarczone Produkty musi nastąpić w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia 

faktury, w sposób wskazany przez firmę Goliath. 

6.2 Nabywca nie jest uprawniony do dokonania potrącenia z tytułu roszczenia wzajemnego 

określonego przez Nabywcę z kwoty, która winna być uiszczona, do rozliczenia tego roszczenia 

na poczet płatności ani do jej zawieszenia bez pisemnej zgody firmy Goliath. 

6.3 Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana w ciągu trzydziestu dni lub w ustalonym terminie, 

wówczas zgodnie z prawem uznaje się, że Nabywca nie wypełnił warunków Umowy, a Goliath ma 

prawo – bez powiadomienia o niedopełnieniu zobowiązania płatności – naliczyć ustawowe odsetki 

karne, licząc od dnia przekroczenia terminu płatności, zgodnie z art. 6:119a BW (holenderskiego 

kodeksu cywilnego). Ponadto Nabywca będzie winien firmie Goliath wszystkie koszty sądowe 

wynikające z próby odzyskania roszczenia, jak również koszty windykacji pozasądowej. Koszty 

windykacyjne ustala się na poziomie co najmniej piętnastu procent kwoty faktury, chyba że 

w danym przypadku jest to nieuzasadnione.  

6.4 Płatności dokonywane przez Nabywcę zalicza się zawsze na poczet uregulowania wszystkich 

należnych odsetek i kosztów, a następnie kwoty głównej tych faktur, które są przeterminowane 

najdłużej, nawet jeżeli Nabywca wskazuje, że dana płatność dotyczy faktury późniejszej.  

7 ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI  

7.1 Wszystkie towary dostarczone, jak również towary i Produkty, które jeszcze nie zostały 

dostarczone, pozostają w pełni własnością firmy Goliath, aż do czasu całkowitego zaspokojenia 

wszystkich roszczeń, które Goliath ma i zyskuje ze strony Nabywcy. Nabywca jest obowiązany 

przechowywać wszystkie towary dostarczone w ramach klauzuli o zachowaniu prawa własności 

z należytą starannością i w taki sposób, aby mogły zostać uznane za własność firmy Goliath. 
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7.2 Prawo własności do dostarczonych towarów zostanie przekazana dopiero po uregulowaniu na 

rzecz firmy Goliath pełnej płatności za odpowiednie Produkty. 

7.3 Wszystkie towary dostarczane przez firmę Goliath uważane są za własność firmy Goliath, nawet 

jeżeli Nabywca ewentualnie sprawuje nad nimi kontrolę.  

7.4 Nabywca nie jest uprawniony do zastawiania Produktów, do których firma Goliath zachowuje 

prawo własności, ani do obciążania ich w jakikolwiek inny sposób. 

7.5 Jeżeli strony trzecie uzyskują, ustanawiają lub wykonują (ewentualnie chcą uzyskać, ustanowić 

lub wykonać) prawa własności do Produktów dostarczonych w ramach klauzuli o zachowaniu 

prawa własności, Nabywca jest obowiązany jak najszybciej odpowiednio poinformować o tym 

fakcie firmę Goliath. 

7.6 Nabywca zobowiązuje się ubezpieczyć i zapewnić ubezpieczenie Produktów dostarczonych 

w ramach klauzuli o zachowaniu prawa własności od zwykłych zagrożeń (w tym od 

odpowiedzialności cywilnej, pożaru, burzy, włamania i zalania) oraz przedstawić do wglądu polisę 

tego ubezpieczenia na pierwsze żądanie firmy Goliath. W przypadku szkód wypłata 

ubezpieczyciela odnośnie do Produktów przypadnie w całości firmie Goliath. 

7.7 Produkty dostarczane przez firmę Goliath, które w świetle tego artykułu są objęte klauzulą 

o zachowaniu prawa własności, mogą być odsprzedane wyłącznie w ramach zwykłych działań 

biznesowych i nigdy nie mogą być wykorzystane jako środek płatniczy. 

7.8 W przypadku gdy firma Goliath chce skorzystać z przysługujących jej praw własności wskazanych 

w tym artykule, Nabywca od razu udziela firmie Goliath lub stronom trzecim wskazanym do tego 

momentu lub później bezwarunkowego i nieodwołalnego zezwolenia na dostęp do wszystkich 

obszarów, w których znajduje się własność firmy Goliath, jak również do odebrania tych 

Produktów. 

8 ZWROTY 

8.1 Zwrot Produktów firmie Goliath przez Nabywcę jest wykluczony, chyba że na piśmie ustalono 

inaczej. 

8.2 Zwrot Produktu może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody firmy 

Goliath i w sposób określony przez firmę Goliath. Koszty zwrotu ponosi Nabywca.  

8.3 Zwroty są możliwe wyłącznie w przypadku, gdy zwracane Produkty są kompletne i nieuszkodzone, 

a także opakowane w oryginalne, nieuszkodzone i zamknięte opakowanie Produktu oraz w pudło 

zewnętrzne. 

9 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

9.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do Produktów należą wyłącznie do firmy Goliath lub stron 

trzecich, od których firma Goliath uzyskała prawa na zasadzie licencji. 

9.2 Niedozwolone jest dokonywanie (zezwalanie na dokonywanie) modyfikacji lub usuwanie 

(zezwalanie na usuwanie) przez Nabywcę jakichkolwiek oznaczeń w lub na Produktach 
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dostarczonych Nabywcy, a odnoszących się do praw, ostrzeżeń, informacji lub wskazań marek 

lub nazw (marki) firmy Goliath lub stron trzecich.  

10 REKLAMACJE I SKARGI  

10.1 Przed przystąpieniem do magazynowania, odsprzedaży lub korzystania z Produktów 

dostarczonych przez firmę Goliath Nabywca jest obowiązany sprawdzić te Produkty. Jeżeli po 

dostarczeniu wysyłki okazuje się, że jest ona uszkodzona lub brakuje paczek, Nabywca jest 

obowiązany niezwłocznie zgłosić to firmie Goliath, określając charakter i zakres szkody. 

10.2 Reklamacje i skargi dotyczące dostarczonych Produktów należy zgłaszać firmie Goliath na piśmie, 

jak najszybciej po ich wykryciu, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni od daty dostawy, 

określając charakter reklamacji, numeru i datę faktury, której ta reklamacja dotyczy. W razie 

niedotrzymania wyżej wskazanego terminu dziesięciu dni uznaje się, że Nabywca przyjął dostawę, 

że chyba z uzasadnionych przyczyn niemożliwe było zauważenie wady / przyczyny reklamacji 

w wyżej wskazanym terminie, po czym została ona zgłoszona firmie Goliath w ciągu siedmiu dni.  

10.3 Reklamacje i skargi nie zwalniają Nabywcy od zobowiązań wynikających dla niego z zawartej 

Umowy. 

10.4 Odpowiedzialność firmy Goliath ogranicza się do uznania wady, bezpłatnego przywrócenia 

wadliwego Produktu lub zastąpienia innym całego Produktu bądź jego części, wszystko to według 

uznania firmy Goliath. Firma Goliath określa, czy Nabywca jest obowiązany zwrócić wadliwe 

Produkty, czy też – z uwagi na wymiary – należy zwrócić kody EAN opakowania. Po otrzymaniu 

wadliwych Produktów firma Goliath w ciągu tygodnia od dnia sprawdzenia wysyłki wystawi notę 

kredytową na kwotę wartości zakupu wadliwych Produktów. Nabywca ponosi wszelkie 

ewentualne koszty zwrotu wysyłki.  

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

11.1 Firma Goliath nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione dotychczas lub takie, 

które dopiero będą poniesione, przez Nabywcę lub strony trzecie, dotyczące lub wynikające 

z przestrzegania bądź nieprzestrzegania Umowy, z wyjątkiem postanowień art. 10 niniejszych 

warunków ogólnych. 

11.2 Jeśli – i w zakresie w jakim – firma Goliath miałaby ponieść jakąkolwiek odpowiedzialność 

(wynikającą z Umowy lub przepisów prawa), odpowiedzialność ta ogranicza się każdorazowo do 

kwoty ceny Produktu, w związku z którym odpowiedzialność ta powstała.  

11.3 Firma Goliath nigdy nie ponosi odpowiedzialności – ani wynikającej z Umowy, ani z przepisów 

prawa – za szkody wtórne, które Nabywca bądź strona trzecia ponosi w związku z Produktem lub 

korzystaniem z Produktu. Firma Goliath nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające 

z naruszenia praw do patentów, licencji lub też innych praw stron trzecich. 

11.4 Firma Goliath nie będzie odwoływać się do klauzuli o ograniczeniu odpowiedzialności zawartej w 

tym artykule, jeśli – i w zakresie w jakim – powstała szkoda jest bezpośrednim skutkiem 

umyślnego zamiaru lub rażącego błędu ze strony firmy Goliath. 

11.5 Odpowiedzialność firmy Goliath za uchybienie, które można jej przypisać, dotyczące 
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przestrzegania Umowy, jak wynika z niniejszego artykułu, powstaje wyłącznie wtedy, gdy 

Nabywca bezzwłocznie zgłosi na piśmie niedopełnienie Umowy i tym samym określi rozsądny 

termin na usunięcie tego uchybienia, a firma Goliath w dalszym ciągu nie dotrzymuje wskazanego 

zobowiązania również po tym okresie. 

12 WSTRZYMANIE I UNIEWAŻNIENIE  

12.1 Jeżeli Nabywca nie wywiąże się w ogóle lub w odpowiedni sposób lub w stosownym terminie 

z dowolnego zobowiązania wynikającego z Umowy, bądź też w razie bankructwa, zawieszenia 

płatności, unieruchomienia, likwidacji (albo wniosku o stwierdzenie tychże) lub przeniesienia 

(niezależnie od tego, czy było planowane czy nie, ani czy jest to przeniesienie pełne czy 

częściowe) działalności biznesowej lub roszczeń Nabywcy, firma Goliath ma prawo – bez 

wcześniejszego powiadomienia i bez interwencji sądowej – albo wstrzymać realizację umowy, 

albo całkowicie lub częściowo unieważnić ją, bez konieczności zapewnienia z tego tytułu 

jakiegokolwiek zadośćuczynienia (odszkodowania).  

12.2 W razie pojawienia się uzasadnionych wątpliwości ze strony firmy Goliath dotyczących możliwości 

dokonania zapłaty przez Nabywcę, firma Goliath jest upoważniona – bez zobowiązania do 

jakiegokolwiek zadośćuczynienia (odszkodowania) – do wstrzymania dostawy Produktów, do 

czasu aż Nabywca dostarczy zabezpieczenie płatności. 

13 PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW  

13.1 Firma Goliath ma prawo do pełnego lub częściowego przeniesienia swoich praw i obowiązków 

wynikających z Umowy na stronę trzecią, pod warunkiem że firma Goliath złoży Nabywcy 

pisemne oświadczenie w tej sprawie i zgodnie z klauzulą, że strona nabywająca te prawa 

i obowiązki przyjmuje całkowicie rolę firmy Goliath.  

14 SIŁA WYŻSZA  

14.1 W razie wystąpienia opóźnienia wskutek działania siły wyższej firma Goliath ma prawo – 

interwencji sądowej – wstrzymać realizację Umowy, albo całkowicie lub częściowo ją unieważnić. 

Nabywca bez nieuzasadnionej zwłoki zostaje informowany na piśmie o takim opóźnieniu. 

Przekroczenie terminów wskutek działania siły wyższej nie upoważnia Nabywcy do całkowitego 

lub częściowego unieważnienia Umowy ani do ubiegania się o do jakiekolwiek zadośćuczynienie 

(odszkodowanie).  

14.2 W przypadku sytuacja określana jako siła wyższa trwa dłużej niż trzy miesiące, zarówno firma 

Goliath, jak i Nabywca mają prawo całkowicie lub częściowo unieważnić Umowę, w zakresie, 

w jakim siła wyższa uzasadnia tę sytuację. 

15 DOKONYWANIE ZMIAN  

15.1 Firma Goliath zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i (lub) uzupełnień 

tych warunków. 

15.2 Zmian i (lub) uzupełnienia wchodzą w życie po upływie trzydziestu dni od przekazania tych 

warunków ogólnych do wiadomości Nabywcy. 
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15.3 Zmienione lub uzupełnione warunki ogólne mają także zastosowanie do już istniejących Umów po 

upływie trzydziestu dni od przekazania zmienionych warunków ogólnych do wiadomości Nabywcy. 

16 POZOSTAŁE PRZEPISY  

16.1 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków ogólnych lub Umowy zawartej między 

Stronami okaże się nieważne lub zostanie uchylone, wówczas pozostałe postanowienia tych 

warunków ogólnych i (lub) Umowy pozostają w mocy, a Strony przystąpią do narady w celu 

ustalenia nowego postanowienia, które zastąpi postanowienie nieważne i (lub) uchylone, przy 

czym należy w możliwie jak największym stopniu zachować cel i brzmienie tego nieważnego i (lub) 

uchylonego postanowienia. Uchylenie przepisu w wyniku orzeczenia sądu pozostaje bez wpływu 

na ważność innych postanowień. 

16.2 Niniejsze warunki ogólne zostały zarejestrowane w Izbie Handlowej pod numerem 

zarejestrowania firmy Goliath. 

16.3 W razie sprzeczności pomiędzy tymi warunkami ogólnymi a Umową (i (lub) określonymi 

warunkami dostawy) uznaje się, że z wyjątkiem tego, co określono w art. 7, obowiązują 

postanowienia Umowy. 

16.4 Niniejsze warunki ogólne zostały sporządzone w wielu językach. Każdorazowo obowiązuje 

interpretacja ogólnych warunków sporządzonych w języku niderlandzkim przed warunkami 

ogólnymi w innym języku.  

17 SPORY  

17.1 Do wszystkich umów, do których odnoszą się niniejsze warunki ogólne, zastosowanie mają 

przepisy prawa holenderskiego. Strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych 

o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. konwencji wiedeńskiej). 

17.2 Wszelkie ewentualne spory między Stronami wynikające z tych warunków ogólnych bądź ofert 

produktowych lub cenowych oraz Umów zawartych zgodnie z tymi warunkami ogólnymi mogą 

w pierwszej kolejności być przekazane do rozpatrzenia wyłącznie właściwemu w tej sprawie 

sądowi w Amsterdamie.  


