WestRock
Warunki Sprzedaży
1. Warunki; Przyjmowanie zamówień; Całość umowy. Wszystkie zamówienia zakupu (“Zamówienia”) otrzymane przez sprzedawcę (“WestRock”) od
klienta (“Klient”) podlegają akceptacji przez firmę WestRock. Firma WestRock zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego Zamówienia. Jeżeli firma WestRock
nie ustaliła w formie pisemnej wyraźnie inaczej, przyjęcie Zamówienia wyraźnie uwarunkowane jest wyrażeniem zgody przez Klienta na niniejsze Warunki
Sprzedaży (“Warunki”) oraz zrzeczeniem się przez Klienta innych warunków zawartych w jakimkolwiek innym Zamówieniu, potwierdzeniu lub innej formie
komunikacji z Klientem, zarówno uprzednio jak i od tej chwili dostarczenia do firmy WestRock, co zarówno dodaje do, różni się od, modyfikuje, wchodzi w konflikt
z lub w inny sposób jest niespójne z niniejszymi warunkami. Firma WestRock zawiadamia niniejszym o swoim sprzeciwie wobec innych dodatkowych lub różniących
się warunków w takich Zamówieniach, potwierdzeniach lub formach komunikacji. Brak zastrzeżeń Klienta przedstawionych w formie pisemnej wobec niniejszych
Warunków przed przyjęciem zamówienia produktów przez Klienta lub dziesięć (10) dni po dostarczeniu go do Klienta będzie stanowiło akceptację niniejszych
Warunków przez Klienta. Zaakceptowanie przez Klienta niniejszych Warunków stanowi całą umowę pomiędzy stronami w zakresie merytorycznym przedmiotu oraz
zastępuje wcześniejsze lub równoczesne umowy lub porozumienia pomiędzy stronami w tymże zakresie przedmiotu. Niniejszych Warunków nie wolno zmieniać lub
modyfikować z wyjątkiem zastosowania odpowiednich dokumentów sporządzonych pisemnie zgodnie z ustaleniami przez obie strony. Zwyczaj handlowy,
zastosowanie handlowe oraz wyniki osiągnięte w przeszłości zostają niniejszym zastąpione i nie mogą służyć do interpretacji niniejszych Warunków.
2. Terminy dotyczące produkcji i dostaw. Ze względu na szybkie zmiany w poziomach produkcji oraz wymaganiach klientów, firma WestRock nie może
rozpocząć produkcji ani zobowiązać się do przybliżonego harmonogramu do momentu otrzymania i zaakceptowania Zamówienia. Firma WestRock zaplanuje
produkcję w oparciu o dostępne moce produkcyjne lub dostępne surowce i narzędzia w momencie otrzymania wszystkich niezbędnych danych. Wykonanie
Zamówienia podlega wypadkom losowym lub działaniom wrogów publicznych, pożarom, skrajnymi warunkami pogodowym, strajkom lub braku siły roboczej,
wywołanym przez rządy opóźnieniom lub nałożonym przez rządy sankcjom lub ograniczeniom, opóźnieniom ze strony dostawców w dostarczaniu materiałów lub
usług oraz innym przyczynom, na które firma WestRock nie ma wpływu. W takich przypadkach firma WestRockdokona ponownego rozplanowania harmonogramu
Zamówienia na następny dostępny cykl produkcyjny. Terminy dotyczące dostaw, po ustaleniu przez strony, mają charakter przybliżony i nie są gwarantowane.
Firma WestRock podejmie wszelkie komercyjnie uzasadnione wysiłki w celu realizacji dostawy zgodnie z planem oraz zastrzega sobie prawo do wysyłek partiami.
3. Ceny. Ceny za produkty i usługi będą takie, jak obie strony uzgodnią w formie pisemnej. Jeśli z firmą WestRock nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej,
ceny mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, opłat manipulacyjnych, kosztów sprzedaży, użycia, opłat akcyzowych, podatku
VAT ani innych podatków lub ceł, chyba że z firmą WestRock uzgodniono inaczej w formie pisemnej. Jeśli zezwala na to prawo Klient musi zapłacić należne podatki
lub opłaty celne bezpośrednio lub zwróci te koszty firmie WestRock, jeśli od firmy WestRock będzie wymagane pobranie i opłacenie tych kosztów. W
przypadkach, gdy ma to zastosowania, Klient dostarczy dowód zwolnienia z podatku z góry lub na żądanie przedstawi dowód opłacenia podatku.
4. Dostawa, Prawo własności oraz Ryzyko straty. Jeśli nie uzgodniono inaczej z firmą WestRock w formie pisemnej, produkty zostaną oddane do dyspozycji
Klienta na warunkach EXW w zakładzie firmy WestRock.
5. Ilości. Firma WestRock wyśle produkty z tolerancją dziesięciu procent (10%) ilości zamówionej (więcej lub mniej). Klient przyjmie i zapłaci za
faktycznie dostarczoną ilość produktu w granicach niniejszego parametru, a każda dostarczona ilość w ramach niniejszego parametru stanowi pełną realizację
Zamówienia.
6. Płatność. Warunki płatności będą zgodne z ustaleniami stron uzgodnionymi w formie pisemnej, lub jeśli tego nie uzgodniono w taki sposób, według warunków
przedstawionych na fakturze.
7. Anulowanie. Wszystkie produkty dostarczane przez firmę WestRock są wykonywane na zamówienie klienta, i nie są produktami przechowywanymi w
magazynach. Zamówień złożonych przez Klienta w firmie WestRock nie można anulować po nabyciu surowców lub narzędzi (jeżeli którekolwiek z nich zostały
wykonane specjalnie dla Klienta) lub po rozpoczęciu procesu produkcyjnego, chyba że firma WestRock udzieliła pisemnej zgody, oraz są przedmiotem
wyrażenia przez Klienta zgody na anulowanie przez firmę WestRock i/lub kosztów ponownego zaopatrzenia, które chronią firmę WestRock przed mającymi
zastosowanie kosztami i stratami.
8. Wyposażenie. Matryce do formowania, narzędzia, płyty drukarskie lub cylindry oraz inne urządzenia wyprodukowane lub nabyte przez firmę WestRock w
celu realizacji Zamówienia (razem “Wyposażenie”) pozostaną własnością firmy WestRock oraz na jej wyłączne posiadanie i użytkowanie. Koszty obsługi matryc lub
innych elementów wyposażenia nałożone przez firmę WestRock obejmują użytkowanie takiego Wyposażenia i nie przenoszą na Klienta żadnego prawa własności
lub prawa własności intelektualnej. Jeżeli firma WestRock nie dostarczyła Klientowi produktów wytworzonych przy użyciu Wyposażenia przez okres jednego (1) roku
lub jeśli firma WestRock zaprzestaje wytwarzania produktów przy wykorzystaniu takiego Wyposażenia, firma WestRock może pozbyć się Wyposażenia po
trzydziestu (30) dniach od pisemnego zawiadomienia Klienta. Do tego czasu firma WestRock utrzyma Wyposażenie w stanie gotowości do realizacji zamówień Klienta.
9. Specyfikacje;. Firma WestRock wytworzy produkt zgodnie z wymaganiami dotyczącymi produktu i standardami uzgodnionymi w formie pisemnej przez
strony (razem “Specyfikacje”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie Specyfikacje są właściwe i zgodne z obowiązującymi
lokalnymi, miejskimi, regionalnymi, federalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa, ustawami, rozporządzeniami, przepisami, regulacjami lub procedurami
operacyjnymi ustanowionymi lub ogłoszonymi przez wszelkie podmioty prawne lub rządowe. Kolorowe odbitki i wydruki próbne, klisze, okładki (panoplies), płyty,
itp. muszą być dokładnie sprawdzone przez Klienta niezwłocznie po ich otrzymaniu. Klient jest również wyłącznie odpowiedzialny za ich sprawdzenie i korektę przed
rozpoczęciem produkcji.
10. Gwarancje. Wszystkie produkty dostarczone Klientowi będą, w chwili dostarczenia, wolne od wszelkich zastaw i innych obciążeń oraz będą zgodne pod
wszelkimi względami materiałowymi ze Specyfikacjami. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW JEDNOZNACZNIE OPISANYCH W NINIEJSZYM ROZDZIALE,
OPISANE TU GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNE ORAZ ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYPOWIEDZIANE LUB DOMNIEMANE,
OKREŚLONE NA MOCY ZAMÓWIENIA LUB NA MOCY PRAWA, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU.
11. Wyroby niezgodne. Klient musi w formie pisemnej poinformować firmę WestRock o jakimkolwiek podejrzeniu naruszenia gwarancji udzielonych przez firmę
WestRock oraz zachować takie produkty do kontroli przez firmę WestRock. Produktów nie wolno zwrócić bez pisemnego upoważnienia ze strony firmy WestRock.
Klient nie ma prawa do odrzucenia produktów niezgodnych w następującym wymiarze, gdy: (a) produkty nie były przechowywane w oryginalnych opakowaniach,
w których zostały dostarczone i we właściwych warunkach składowania, (b) produkty te były wystawione na działanie temperatury niższej nie 4°C lub wyższej niż
49°C, lub (c) produkty były wykorzystane do celów innych niż zatwierdzono i je przeznaczono. Klient musi przedstawić firmie WestRock wszystkie materiały i
dokumentację niezbędną do badania i rozstrzygnięcia roszczeń wniesionych z powodu wyrobów niezgodnych, w tym między innymi próbki produktów,
pokwitowania z ważenia oraz dokumentację dostawy i składowania. Firma WestRock podejmie wszystkie komercyjnie uzasadnione wysiłki, według własnego
uznania, aby w zasadnie najszybszym czasie dokonać wymiany w pierwotnym miejscu dostawy lub udzielić kredytu na wyrób niezgodny. Wyroby niezgodne
prawidłowo odrzucone przez Klienta zostaną zwrócone zgodnie ze stosownymi instrukcjami firmy WestRock oraz na koszt firmy WestRock lub zniszczone przez
Klienta w sposób uprzednio zatwierdzony przez firmę WestRock. Niniejsza gwarancja oraz obowiązki dotyczące działań zaradczych firmy WestRock opisane w
niniejszym dokumencie utracą ważność, jeśli Klient nie poinformuje firmy WestRock w formie pisemnej o naruszeniu niniejszych gwarancji w ciągu dziewięćdziesięciu
(90) dni od daty dostawy.
12. Ograniczenia odpowiedzialności. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĘCE PRAWO, JEDYNYM I WYŁĄCZNUM ŚRODKIEM
ZARADCZYM DOTYCZĄCYM WYROBÓW NIEZGODNYCH JEST ZAMIANA TAKIEGO WYROBU LUB ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PO CENIE
ZAPŁACONEJ, W ZALEŻNOŚCI OD OPCJI WYBRANEJ PRZEZ FIRMĘ WestRock. ZOBOWIĄZANIA FIRMY WestRock ZA WSZELKIE STRATY LUB
ZNIESZCZENIA WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM NIE BĘDĄ PRZEKRACZAĆ CEN ZAKUPU ZA
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OKREŚLONE PRODUKTY LUB USŁUGI, Z KTÓRYCH NINEJSZA NALEŻNOŚĆ WYNIKA, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TAKA NALEŻNOŚĆ WYNIKA
Z UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, DELIKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ. W
ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO W ŻADNYM WYPDKU ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC
DRUGIEJ STRONY ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, WIELOKROTNE LUB INNE SZKODY POŚREDNIE LUB UTRATĘ
ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH LUB ODSZKODOWANIE ZA NIEMOŻNOŚĆ UŻYTKOWANIA WYNIKAJĄCE Z NINIESZEGO ZAMÓWIENIA, BEZ
WZGLĘDU NA SPOSÓB POWSTANIA ORAZ JAKĄKOLWIEK TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE
NAWET JEŚLI DRUGA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
13. Własność intelektualna. Sprzedaż produktów lub wykonanie jakiejkolwiek usługi na podstawie Zamówienia nie przyznaje Klientowi żadnych praw, licencji lub
prawa własności udziału w lub praw własności intelektualnej, które dotyczą zakupionych produktów, które mogą być obecnie lub od tej chwili w posiadaniu firmy
WESTROCK lub przez nią kontrolowane, w tym dotyczy to niewyłącznie patentów, praw autorskich lub praw do znaku handlowego w szkicach, rysunkach,
prototypach, próbkach i/lub wersjach ostatecznych produktów udostępnianych Klientowi w trakcie procesu rozwoju i/lub przygotowania produktu.
14. Jakość. Produkty będą zgodne ze Specyfikacjami, w których określono charakterystyki ogólne produktów końcowych. Pożądane odstępstwa, dodatki lub
wykluczenia od Specyfikacji muszą być przekazywane firmie WESTROCK w formie pisemnej przed złożeniem Zamówienia oraz zaakceptowane w formie pisemnej
przez firmę WESTROCK przed zastosowaniem takich odstępstw, dodatków lub wykluczeń.
15. Prawo obowiązujące. Każde Zamówienie będzie podlegało prawu krajowemu, z którego zamówienie jest przyjmowane bez względu na kolizje z innym
ustawodawstwem.
16. Postanowienia różne. Nagłówki określone w niniejszym dokumencie wstawiono jedynie w celach udogodnień i nie mają wpływu na interpretację lub konstrukcję
niniejszych Warunków. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków zostaną uznane za kwestie prawne, które są niewykonalne lub nieważne i niebyłe,
takie postanowienie zostanie wycofane z niniejszych Warunków, a pozostałe Warunki pozostaną w mocy i prawa i będą skuteczne. Niezastosowanie się którejkolwiek
ze stron do ścisłego przestrzegania niniejszych warunków tutaj określonych lub wykonania przyznanych praw nie będzie interpretowane jako odstąpienie lub zrzeczenie
się prawa do dochodzenia lub polegania na wszelkich takich warunkach lub przepisach prawa w przyszłości.
17. Klauzula o nieautoryzowanej zmianie miejsca przeznaczenia produktu. Produkt(y) podlegający/podlegające niniejszym Warunkom ("Produkty"), np.
oprogramowanie, dokumentacja oraz wszelkie powiązane dane techniczne, dołączone do Produktów lub w nich zawarte, oraz wszelkie produkty wykorzystujące
Produkty, oprogramowanie, dokumentację lub dane techniczne (łącznie nazywane "Produktami Regulowanymi") podlegają amerykańskim przepisom eksportowym
(EAR) oraz Międzynarodowym Przepisom w zakresie Obrotu Bronią (ITAR). Klient nie będzie prowadzić działalności polegającej na eksporcie, reeksporcie lub
wydaniu do jakiegokolwiek obszaru działania, kraju lub na rzecz jakiejkolwiek strony Produktów Regulowanych, ani nie zezwoli stronom trzecim, bezpośrednio lub
pośrednio, na powyższą działalność, jeżeli eksport, reeksport lub wydanie przedmiotowych Produktów Regulowanych do powyższych obszarów, krajów lub na rzecz
stron jest zabronione przez prawo, regulacje lub przepisy federalne. Klient odpowiada za wszelkie naruszenia niniejszej Klauzuli przez własnych klientów, agentów,
dystrybutorów, odsprzedawców lub dostawców. Naruszenie niniejszej Klauzuli uważa się za istotne naruszenie umowy zawartej pomiędzy stronami w odniesieniu do
Produktów, przy czym WestRock może rozwiązać przedmiotową umowę z ważnej przyczyny, nie podlegając karze ani sankcjom.
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