Ogólne Warunki Sprzedaży REMIX S.A.
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej: „Ogólnymi Warunkami” wprowadza się celem przedstawienia
potencjalnym Kontrahentom REMIX S.A. ogólnych zasad i warunków wykonywania i sprzedaży przez REMIX S.A.
wszelkiego rodzaju urządzeń, w tym linii technologicznych, w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Niniejsze
„Ogólne Warunki” nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejsze „Ogólne Warunki” dostępne są w formie pisemnej w siedzibie REMIX S.A. albo w formie elektronicznej na
stronie internetowej Spółki: www.remixsa.pl, z zastrzeżeniem treści punktu 12.
3. Celem realizacji danego zamówienia każdorazowo strony będą zawierały umowę w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
4. Zawarcie każdej umowy poprzedzać będą negocjacje prowadzone pomiędzy umocowanymi przedstawicielami stron,
to jest REMIX S.A. i danego Kontrahenta, prowadzone w oparciu o niniejsze „Ogólne Warunki”, w tym ogólny wzór
Umowy, o którym mowa w punkcie 12, i który to wzór zwany będzie dalej: „Ogólnym Wzorem Umowy”.
5. W zależności od okoliczności i od konkretnego zamówienia, dopuszczalne jest wprowadzenie zmian w stosunku do
treści niniejszych „Ogólnych Warunków”, w tym Ogólnego Wzoru Umowy, pod warunkiem jednakże pełnej
akceptacji tych zmian przez obydwie strony i ujęcie ich w treści zawartej umowy.
6. W każdej zawartej umowie obowiązkowym elementem będzie szczegółowe określenie praw i obowiązków stron, w
szczególności: wszelkich wiążących strony terminów dostawy, ceny, warunków i terminów zapłaty ceny.
7. Podstawą do rozpoczęcia negocjacji, o których mowa w punkcie 4 niniejszych „Ogólnych Warunków” jest przesłanie
przez Kontrahenta zamówienia oraz po otrzymaniu tego zamówienia przesłanie przez REMIX S.A. wstępnej oferty na
wykonanie i sprzedaż urządzenia, objętego zamówieniem wraz z niniejszymi „Ogólnymi Warunkami” oraz Ogólnym
Wzorem Umowy.
8. Zamówienie Kontrahenta nie jest wiążące dla REMIX S.A.
9. Wstępna oferta REMIX S.A. nie jest wiążąca dla REMIX S.A.
10. Przyjęcie przez Kontrahenta wstępnej oferty REMIX S.A. w żadnym wypadku nie oznacza zawarcia umowy na
wykonanie i sprzedaż urządzenia.
11. Wyłącza się prawo Kontrahenta do powoływania się i stosowania jakichkolwiek wzorów umownych, ogólnych
warunków zakupu czy sprzedaży, obowiązujących u Kontrahenta.
12. Integralną częścią niniejszych „Ogólnych Warunków” jest Ogólny Wzór Umowy, w której:
- pod pojęciem „Wykonawca” rozumieć będzie się REMIX S.A.
- pod pojęciem „Zamawiający” rozumie się Kontrahenta REMIX S.A.
REMIX S.A. przesyłać będzie dla Kontrahenta niniejsze „Ogólne warunki” wraz z Ogólnym Wzorem Umowy
jednocześnie z przesłaniem wstępnej oferty, o której mowa w punkcie 7, po otrzymaniu od Kontrahenta
zamówienia.

