
Ogólne warunki sprzedaży – Polska

Art ykuł 1 Postanow ienia og ólne 

1.1 N iniejsze Ogóln e Warun ki Sprzedaży („W arunki”) regulują  ws zystkie zamówien ia 

sk ładane s półce A B Sciex Sp . z o. o. ( „ABS”), na mocy których k lient („Klient”)

otrzymuje od ABS p rodukty („Produkty”) niemodyfikowane lu b d ostoso wane do 

potrzeb klien ta i/lu b związane z nimi u sługi („Usługi”). 1.2 O fer ta cenowa złożona 

przez ABS Klientowi nie stanowić of er ty, a jedyn ie zapros zen ie do złożenia ofer ty. 1.3 

Umo wa („Umowa”) zos tan ie sporządzona według  wyłącznego uznania ABS, po 

przyjęciu przez A BS zamó wien ia Klienta w drodze pisemn ego zawiadomienia lub 

wykonania Umowy, w zależności do tego, co nastąpi w cześniej.  1.4 Umowa podlega 

niniejs zym Warunkom z wyłączeniem wszelk ich in nych war unków, ch yba że ABS 

wyr azi zgodę n a piśmie na in ne rozwiązanie. 1.5 ABS ma prawo b ez zawiadomien ia 

zmienić specyfikacje każdego Produktu i Us ług ze względ ów bezpieczeństwa lu b w 

związku z innymi wymogami ustawowymi.  

Art ykuł 2 Pła tności 

2.1 O  ile n ie zostan ą przyję te inne pisemn e uzgodnienia,  Klient zobo wiązan y jest do 

zapłaty pełnej k woty wyn ikającej z faktury,  bez potrąceń z tytułu roszczeń

wzajemnych, w  ciągu 30 (trzydziestu) dni od d aty wystawienia faktury przez A BS.  

Płatności należy dokon ać w walucie pod an ej na fakturze,  na ws kazan y tam rachun ek.   

2.2 W przypadku gdy sytuacja finansowa K lien ta ulegn ie is totn ej zmianie przed 

dos tawą  lub  od biorem Prod uktów lub przed wyk onaniem Usług, AB S ma prawo - 

według  włas nego uznania -  zażądać od Klienta pełnej lub częściowej płatności i/lub 

odpo wiedniego zabezpieczenia płatności w w ysok ości odp owiadającej co najmniej 

[….]% n ależnej kwoty,  w formie akceptowanej przez ABS.   2.3 ABS ma prawo 

obciążać Klienta odsetkami ustawowymi od  zaległych  płatności, w mak symaln ej 

dozwolonej prawem wys okości.  Klient zwoln i AB S z odpowiedzialności z tytułu 

ws zelkich uzasadnionych kos ztów poniesionych przez ABS lub przedstawicieli ABS w 

związku z odzys kiwaniem zaległych kwot.  

Art ykuł 3 Niewypłacalność Klienta i naruszenie przez n iego Umowy

3.1 Bez us zczerbku  dla wszelkich inn ych praw i środków prawn ych przysługu jących 

ABS, ABS może (a) u zn ać, że Klient u ch yla się  od wyk onania zobowiązań

wyn ikających z jakiejkolwiek Umowy i/lub zawiesić dostaw y Produ któw lub 

św iadczenie Usług bez ponos zen ia odpowiedzialn ości w obec Klienta, (b) zażąd ać

ods zkodowania od K lienta, oraz (c) przyśpieszyć termin płatn ości or az postaw ić w stan 

natych miastowej wymag aln ości wszelkie n ależne kwo ty  w przypadku,  g dy Klient (i) 

zawrze dobrow olny układ z wierzycielami, podlegać b ęd zie nakazowi 

administracyjn emu, ogłosi u padłość lub zo stanie postawion y w  s tan  likwidacji, bądź

też otrzyma wnios ek  o d okonanie przymus ow ej likw id acji; (ii) zaprzestan ie 

prowadzenia działalności lub zagr ozi jej zaprzestaniem; (iii) dopu ści s ię narus zen ia 

sw oich zob owiązań wynikających z Umow y oraz n ie naprawi go w okresie 

ws kazan ym p rzez AB S; bądź  też  (iv) w s to sun ku do jakichkolwiek składn ik ów 

majątku Klienta powołany zos tanie syn dyk. 

Art ykuł 4 Prawa wła sności int elekt ualnej 

4.1 Klient przyjmuje do wiado mości, że wszystkie pr awa własn ości intelektualn ej 

związane z Produktami i/lu b Us ługami (w tym między innymi wszelkie paten ty,  

projekty, prawa autors kie, znaki towar owe, fir my, wniosk i rejestracyjne dotyczące 

pow yższych pr aw, dan e techniczne, tajemnice handlowe, nie objęta patentami wiedza 

kn ow-how, oraz wszelkie in ne prawa własności intelektualn ej o bowiązujące w 

dow olnym miejscu n a świecie - „PWI”) włas ność lub licencjonowanych przez AB 

Sciex Pte. Z oo, spółki z ograniczoną  o dpowiedzialn ością  utworzoną  zgodnie z 

prawem w S ingapurze (“AB SC IEX). K lient jest upo ważniony d o korzys tan ia z n ich 

wyłącznie w związku z użytk owaniem Pr oduktów n a mocy Umowy or az zobowiązu je 

się  do nienarus zania PWI i do nienabywania jakichkolwiek dotyczących  ich praw. 4.2 

Jeżeli na pod stawie jakiejkolwiek Umowy Klien t lu b ABS, lub obydwa te podmioty 

razem, stworzą , ulepszą  lub zmienią  jakiekolwiek majątkowe PWI dotyczące 

Pr oduktów  lub Usług,  prawa te,  n iezwłocznie p o ich powstaniu, przysług iwać będą

sp ółce AB Sciex lub jednego z jej p odmiotów zależn ych , w stos own ych przypadkach 

oraz będą  s tanow ić jej wyłączną  własn ość. Klient nin iejszym dokonuje cesji na rzecz 

AB Sciex  lu b jedn ego z jej podmiotów zależn ych, w stos own ych  przypadkach, w 

najszerszym zakresie przewidzian ym p rawem,  wszys tk ich s woich udziałów w PWI 

oraz będzie przestrzegał uzasadnion ych wymagań  celem umoż liwienia sp ółce AB 

Sciex lub jedn eg o z jej podmiotów zależnych,  w stosownych  przypadkach 

ustano wien ia praw przysługujących jej na p odstawie niniejszego art. 4.2. Klient 

przyjmuje d o wiadomości,  że w zakresie PWI  A B Sciex lu b jedn ego z jej pod miotó w 

zależnych, w stoso wnych przypadkach jes t będącym osobą  trzecią  ben eficjen tem 

ws zystkich Umów oraz wyr aża zgodę na taki statu s tej spó łk i. 4.3 W odnies ien iu  do 

Pr oduktów  objętych niniejszą  Umową stan owiących  n iemodyfik owane 

opro gramowanie,  Klien t uzys kuje licencję n a korzys tan ie z powyższego 

opro gramowania w s posó b ściśle zg odny z zakresem użytkowan ia opis an ym w 

doku men tacji załączonej d o op rogramowan ia,  k tór y to opis Klient przyjmuje do 

wiadomości po upr zednim zatwierdzeniu go przed  odb ior em oprog ramowania. 

Art ykuł 5 Poufność

5.1 Klient zobowiązany jes t do zachowan ia w pou fności wszelkich  in formacji 

otrzymanych od ABS or az d o nieujaw nian ia tych in formacji os obom trzecim b ez 

wyr aźnej pisemnej zgody AB S.  Klient nie będzie wyk orzystywał powyższych 

informacji do żadnych celó w inn ych  niż  cele przewidziane w n in iejszej Umowie,  

chyba że in formacje te b ędą  lub stan ą  się p ows zechn ie znane (w w yniku ok oliczności 

innych niż naruszenie nin iejszego artykułu), zostaną uzyskan e przez Klien ta w sposób 

zgodn y z prawem od osoby tr zeciej u prawnion ej do ich ujawnien ia, bądź  też  ich 

ujawnienia zażąda właściwy sąd lub inny org an  na pods tawie odp owiednich 

przepisów. 

Art ykuł 6 Siła Wyższa

6.1 A BS nie pon osi od powiedzialn ości w obec Klienta z tytułu strat lub szkód,  jakie 

Klient może odnieść bezpośr ed nio lu b pośr edn io w wyniku s ytuacji, gdy dos tawy 

Pr oduktów  lub świad czenie Usłu g będzie n iew ykonalne, u tr udnione opóźnione lub 

nieopłacalne na sk utek okoliczności, na które A BS nie ma wpływu zgodnie z 

uzasadnionymi kryteriami („wydarzenie siły wy żs zej ”). 

6.2 Wszelk ie zobowiązania ABS wynikające z jakiejkolwiek U mowy zostaną

zawieszone n a okres,  przez któr y będzie tr wać wydar zenie s iły wyższej. Jeżeli o kres 

działan ia siły wyższej przekroczy 60 (s ześćdziesią t) dni, k ażda ze stron  może

w ypowiedzieć Umowę  ze skutkiem n atychmiastowym,  bez ponos zen ia 

odp owiedzialno ści wo bec drugiej str on y, z zastrzeżeniem że Klient p ozostan ie 

odp owiedzialny za zapłatę na rzecz ABS n ależności za Pr odukty i Usługi dostarczone i 

w ykonan e przed r ozwiązaniem Umowy. 

A rtykuł 7 Ceny i dostawa 

7.1 W braku odmien nych postanowień , P rodukty będą  dostarczan e na adres Klienta n a 

w ar unkach CIP  (Car riage and  Insurance Paid  – ‘prz ewoźn e i ub ez piecz enie op ła co ne 

do .. .’ ) (Incoterms 2000) („CI P”), a cena Pr oduktu b ędzie ceną  CIP . Wszystkie ceny 

pod awane są bez uwzględniania p odatk u VAT or az wszystkich innych 

ob owiązujących podatków i ciężarów publiczn oprawn ych , za któr ych opłacen ie 

odp owiedzialny jest Klien t.   

7.2 ABS będzie dos tar czać prod ukty i/lub świadczyć usług i w termin ach określonych 

w  potwier dzen iu zamówienia wydanym przez ABS.  

7.3 J eżeli Klient nie o dbier ze Pr oduktów ( w wyn ik u okoliczn ości n ie zawinionych 

pr zez ABS), oprócz s korzystania z pr zys ługujących  ABS praw i środ ków prawn ych , 

A BS m oże (i) przech ować Pr odukty i obciążyć Klienta kosztami ich magazynowan ia 

lub (ii) z zas trzeżen iem zawiadomienia Klienta z od powiednim wypr zedzeniem, 

s przedać P rodukty za najk orzystniejszą  cenę  moż l iwą  d o osiągnięcia natych miast oraz 

obciążyć Klienta kwotą , o jaką  cena będzie n iższa od ceny określonej w Umo wie, 

po większoną  o koszty mag azyno wania i sprzedaży. 

A rtykuł 8 Zachowanie prawa w ła sności i ry zyko  

8.1 Niezależnie od dos tar czenia Prod uktów pierw szemu przewoźn ik owi i przejściu 

ryzyka związan ego z Produk tami, prawo własności do Pr oduktów nie pr zechodzi n a 

K lienta or az przysługu je ABS do  czasu otrzyman ia przez ABS ceny za Produkty w 

pełnej w ysok ości.  

8.2 Do czasu dokonania płatności w pełnej wys okości,  K lient będzie obchod ził s ię z 

P roduk tami w taki sp osób,  b y były one rozp ozn awaln e jako  włas ność ABS or az, po 

dok onaniu d ostawy, ubezp ieczy je n a własny k oszt od  wszelkiego  ryzyka 

pod legająceg o zazwyczaj ubezpieczeniu.   

8.3 W pr zyp ad ku niezapłacenia przez Klienta kwot należnych A BS, A BS zas trzega 

s obie prawo do natych mias towego odzyskania p osiadania Prod uktów,  a Klien t 

niniejszym ud ziela ABS oraz pr acownikom,  przedstawicielom i p odwyk onawcom 

A BS nieodwołalnego  pr awa ABS d o wejścia w tym celu  bez uprzedzenia na teren 

w szelk ich  p omieszczeń, w których przech owywane będ ą  P rodu kty. Jeżeli P rodukty 

dos tarczon e pr zez ABS zostały ju ż zainstalowane w p roduktach Klienta lub 

zinteg rowan e z nimi,  na wnios ek  ABS Klien t wymontuje zains talowan e lub 

zinteg rowan e Produkty celem zwrócenia ich ABS.  Klien t pokr ywa wszelkie koszty 

pon iesione pr zez ABS w związku z od zys kaniem Produk tów. W zakresie do zwolonym 

pr aw em Klient nin iejszym udziela ABS zabezp ieczen ia tytułem zap łaty należn ości za 

w szystk ie Produk ty będące w po siadaniu Klienta, któr e pozostanie w mocy do czasu 

zapłaty kwot należn ych za nie w pełnej wysok ości. 

A rtykuł 9 Kont rola i o dbiór 

9.1 Po d ostarczeniu Produktów i zakończen iu świadczen ia Usług,  Klien t przeprowadzi 

ich k ontr olę pod kątem wad  Pr oduktów lub wadliwego wykon ania Usług.  9 .2 Klien t 

zgłos i A BS wszystk ie wad y i uch ybien ia na piśmie w ciąg u 5  ( pięciu) dni od dostawy 

lub ukończen ia świadczenia (w zależn ości od przypadk u) każdej partii Prod uktów lub 

U sług, przy czym jeżeli Klien t nie uczyni teg o, zostanie uznane, że zaak ceptował 

P roduk ty i/lu b U sługi.  

A rtykuł 10  Gwarancja 

10 .1 Z zastrzeżeniem ograniczeń od powiedzialności ABS ustanow ionych w n in iejszej 

U mowie oraz inn ych  pisemnych uzgodn ień,  ABS zapew nia, że Prod ukty (z 

w yłączeniem opr ogramowania, Pr oduktów nietr wałych  o okres ie tr wałości kr óts zym 

niż 12 (d wanaście) mies ięcy,  produk tów jed norazowych,  zestawów odczynników i 

części zamiennych)  będą  działały zgodn ie z o publikowan ymi specyfikacjami 

mającymi do nich zastoso wanie w chwili ich  dostawy,  przez ok res 12 (d wunas tu ) 

miesięcy od  daty ich odbior u lu b in stalacji (w przypadkach,  gdy ma to zastos owan ie), 

lecz w żadn ym przypadku nie dłużej n iż przez 1 5 (pię tn aście) mies ięcy od dos tawy. 

10 .2 ABS n ie pon osi odpo wiedzialności z tytułu żad nej z gw ar an cji okreś lon ej w 

niniejszym art. 10,  w p rzypadku gd y Produ kty nie s pełniają  wymog ów w wyn iku: (a) 

działan ia czynn ików zewnętrznych, takich  jak spięcia, nieprawidłowe war tości 

napięcia,  niekorzys tn e śro dowis ko pr acy bądź też okoliczn ości,  za które 

odp owiedzialno ść ponosi Klien t; ( b) zużycia wyn ikającego ze zwykłego uż ytko wania 

lub sp osobu  wyk orzystania n ie odp owiadającego nor malnemu użytkowan iu; ( c) faktu, 

że s przedane Klientowi Prod ukty b yły prod uktami używanymi; ( d); faktu, że części 

w es zły w bezpośredn i kon takt ze środkami chemicznymi wykor zystywan ymi przez 

K lienta w sp osób n ieprawid łowy; (e) wyk orzystania części, które zostały wyraźnie 

w yłączone z zakresu  obowiązywania gwarancji w ins trukcjach lub p rotokołach  

załączonych do Produ któw; ( f) napr aw, modyfikacji lub pr zerób ek Pr oduktów 

dok onanych przez Klienta lub os obę tr zecią,  bądź  też na ich  zlecen ie,  jak też  us unięcia 

lub zmiany znaków towar owych lub specyfikacji bez pisemn ej zgody ABS; (g)  

w ykorzystan ia lub utr zym ywania Pr oduktów przez Klienta w s pos ób n ieprawid łowy, 

w  tym niestosowania się d o in str ukcji lub wskazówek eksploatacyjn ych; (h ) 

nieprzekazan ia przez Klienta zawiadomienia o jakichkolwiek roszczeniach  

dotyczących  któregokolwiek z Produk tów,  wynikających  z n ar uszenia powyższych  

gwarancji w ciągu 7 (siedmiu) dni od stw ier dzenia narus zen ia; (i) zainstalowania 

Produk tów, któr ych  ins talacji mus i doko nać A BS,  przez osobę  inną  niż pracownik 

s er wisu techn icznego AB S, chyba że sp ółk a A BS upoważn iła Klien ta n a piśmie do 

s amodzielnego zain stalo wania Produ któw oraz (j) deinstalacji, reinstalacji lub 

trans portu Produ któw przez Klienta lu b os obę  tr zecią w miejsce inne niż  ich pierw otna 

lokalizacja.10 .3 W przypadku otr zymania ważnego i terminowo zgłoszoneg o 

ro szczenia związanego z naru szen iem gwarancji dotyczących Produk tu , ABS może, 

w ed łu g włas nego u zn ania,  nieodpłatn ie wymien ić, naprawić lub zmodyfiko wać

Produk ty, bądź  też  zwrócić cen ę P rodu któw w pełnej wys okości lub w odp owiedniej 

części, lecz nie b ędzie pono sić dalszej odp owiedzialn ości wo bec Klien ta.  10.4 

Produk ty mogą  być zwrócone ABS w związku r oszczen iem wynikającym z naruszenia 

gwarancji wyłącznie za uprzednią pisemną  zgod ą ABS oraz zgodn ie z ins tru kcjami 

A BS,  z zastrzeżeniem zapłaty pr zez Klienta kosztów  spedy cji. Klien t przez cały czas 

pozostanie właścicielem Produktów  oraz będzie ponos ić związan e z nimi ryzyko . 10.5 

Z zas trzeżeniem postanow ień  niniejs zeg o art. 10, niniejszym wyraźnie w yłączone 

zos tają  wszelkie w arunki,  g warancje i oświadczen ia,  zarówn o wyraźne, jak i  

dorozumiane. 10.6 Wszys tk ie gwar an cje zawarte w niniejszym  art. 10 zostały złożone 

wyłączn ie wobec Klienta,  p rzeniesienie wynikających z nich praw jest ściśle 

zabr on ione, a każda próba pr zeniesienia tych  praw automatyczn ie powoduje 

unieważnien ie zap ewnien ia.  

Artykuł 11 Odpowiedzialność

11.1 Żadne z postan owień niniejszych  Warunk ów nie wyłącza an i nie ogr an icza

odpowiedzialn ości ABS z tytułu utraty życia lub u szkodzenia ciała w wyniku n ied bals twa

ABS, ani innego rodzaju  odpo wiedzialności, w zakresie, w jak im nie może ona by

wyłączon a ani ograniczona zgodn ie z p rzep is ami prawa. 11.2 Bez us zczerbku  dla

postanowień  art. 11.1,  ABS nie ponosi odpowied zialności z tytułu ośw iadczeń, gwar an cji

lu b jakich kolwiek w ar unków, zarówn o wyr aźnych , jak  i  dor ozumianych , wynikających  z

przep isów pr awa lub innych uregu lowań bądź  też  z wyraźn ych lub d orozumian ych

warunk ów Umo wy,  za wszelk iego rod zaju bezpośr ed nią lub pośrednią utratę : (i) zysku, (ii)

dan ych  (iii) d och odu,  (iv) umów, (v) przychod u,  (vi) dobrego imien ia firmy oraz strat

pośredn ich, wynikających z wszelkiego rodzaju ok oliczności,  niezależnie od tego,  czy

zos tały sp owod owane niedbalstwem ABS, jej pracown ików lub przedstawicieli, czy też  n ie.

11.3 Z zastrzeżeniem art. 11.1, łączna górn a granica odpowiedzialn ości ABS: deliktowej,

umownej lub innej w ynikającej z Umowy lu b w związku z nią, or gan iczona będzie w

każd ym pr zypad ku d o wysok ości k woty zafak tur owanej n a podstawie Umo wy.  

Artykuł 12 Opłaty za prace ins talacyjne 

12.1 W przypadkach gd y ma to zas tosowan ie, cen y produk tó w ob ejmują koszty ins talacji.

Klien t zobowiązany jest zapłacić ABS d odatkowe uzasadnion e kwoty za prace in stalacyjne

wykr aczające poza zwykły tr yb d ziałania, w tym uzasadnione opłaty ser wiso we, ko szty

podróży i zakwaterowan ia,  ko szty pracy osób trzecich zatrudn ionych  pr zy wyk onywan iu

prac instalacyjnych  oraz inn e drobn e wydatk i. 

Artykuł 13 Zobowiązania Klienta  

13.1 Klien t na włas ny kos zt u dostępni ABS wszelk ie znane lub dostępne mu w moż liwym

zakr es ie dane i in formacje niezbędn e AB S do realizacji Umowy, sp orządzone w

zr ozumiałej i  nadającej się  do w ykorzystan ia formie. 13.2 Klien t ponosi odp owiedzialno ś

za wyk orzystanie i prawidłowe zastos owan ie Pr oduktów i Us łu g, jak też za bezp ieczeń stwo

dan ych  przekazywanych ABS. 13.3 Klien t zwoln i A BS or az pod mioty po wiązan e z ABS z

odpowiedzialn ości z tytułu wszelkich spraw sądowych, s trat, ros zczeń, odszkodo wań,

kosztów i wyd atkó w p onies ionych p rzez ABS w związk u z wszelk imi r oszczeniami osó b

trzecich , z których wynikać będzie, że Prod ukty i/lub U sługi zos tały wyko rzystane przez

Klien ta z naruszeniem jakiekolwiek prawa własności intelektualnej dan ej os oby trzeciej, w

tym międ zy innymi pr awa wynikającego z patentu, prawa autorskiego lub pr awa

wynikającego z tajemnicy hand lowej,  z zas trzeżeniem zakr es u, w jakim Produk ty lu b

Usług i A BS będą wadliwe.   

13.4 Klient przyjmuje d o wiadomości, że w przypadku Prod uktów o bję tych ind ywidualn

licencją  mar ki, korzystanie pr zez niego z k ażdego z takich Produ któw regulowane jest i

będzie w ar unkami określon ymi w  załączonej do każdego z Produ któw licen cji marki oraz

wyraża zg odę  n a przestrzeganie tej zas ad y.   Akceptacja warun ków licencji mar ki przez

Klien ta stanowić będzie warunek  wstępny korzystania z każdeg o z Pr oduktów.  

Artykuł 14 Pos tanowienia różne  

14.1 N in iejsze War unki stanowią całość porozumienia pomiędzy ABS i Klientem w

odniesieniu do każdej Umo wy oraz zastępują wszelkie wcześn iejsze umowy i us talenia

pomiędzy n imi do tyczące p rzed miotu Umowy. Poza oświad czeniami i zobo wiązan iami

wyraźnie zawartymi w niniejs zych  Warun kach , AB S nie będą  przypisywane żadne inne

ośw iadczenia ani zob owiązan ia, w yraźne lub dor ozumiane.  

14.2 Zmiany lub postan owienia uzupełn iające do n in iejszych Warunk ów wymag ają  dla

swej ważności ak ceptacji A BS udzielonej n a piśmie. 14.3 Niewykonanie lub

niedoch odzen ie przez ABS jakichkolwiek pr aw wyn ikających z n in iejszych Warunk ów nie

będzie uznane za zr zeczen ie s ię  tych praw, jak też n ie będzie uniemoż l iwiać dalszeg o

wykon ywania lub dochodzenia teg o prawa w d owoln ym czasie.  14.4  Jeżeli którekolwiek z

postanowień  niniejszych War unków zos tan ie uznane przez jak ik olwiek  w łaściwy sąd za

nieważn e lub n ieegzekwow alne, jeg o nieważność lub nieeg zekwowaln ość nie będzie miała

wpływu n a pozos tałe postanowien ia i ich części i wszystkie one p ozo staną w pełni w mocy.

14.5 Klient nie ma prawa d okonywać ces ji lub pr zeniesienia s woich pr aw  i obowiązków

wynikających  z jakiejkolwiek Umowy an i p odzlecać ich wykon an ia bez uprzedniej

pisemnej zg ody A BS.  A BS ma p rawo d okonać ces ji lu b innego r odzaju przen ies ienia

swoich pr aw i obo wiązków wynikających z U mow y,  lub podzlecić ich  wykonanie.  1 4.6 Do

egzekw owan ia warunk ów Umowy nie jes t upr awniona żadna osoba poza stroną Umowy

lu b os obą,  na rzecz któr ej dokon an o cesji  lub in nego r odzaju przeniesienia praw  i

obowiązków wynikających  z Umowy,  bądź  też której pod zlecono ich wykon anie zgodn ie z

ar t. 14.5. Do egzekowania PWI uprawnion a jest równ ież  spółka AB Sciex  lub jednego z jej

podmiotów zależnych,  w stosownych przypadkach.  

Artykuł 15 Prawo właściwe i jurysdykcj a

15.1 Wszystk ie Umowy i n in iejsze Warunk i podlegają prawu p olskiemu i zgod nie z nim

należy dok onywać ich in tepretacji, a Klient niniejs zym wyr aża zgod ę n a podd anie każdej

Umowy wyłączn ej ju rysdyk cji sądów polskich .  

- Kon iec dokumentu  


