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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Force® – zarejestrowana nazwa produktu firmy Syngenta. Korit® - zarejestrowana nazwa produktu firmy Kwizda Agro GmbH. Lumibio Kelta® - zarejestrowana nazwa
produktu firmy Profarm Technologies. Redigo® M – znak towarowy firmy Bayer. Lumiflex™ – znak towarowy Corteva Agriscience™.

INFORMACJE O GOSPODARSTWIE:
..........................................................................................................................................................................................................
nazwa gospodarstwa

.....................................................................................................................................................
imię i nazwisko

....................................................
pow. gospodarstwa

...........................................
NIP/PESEL

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
adres

....................................................
kod pocztowy

...........................................
telefon

...........................................
telefon komórkowy

.....................................................................................................................................................
e-mail

 Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., DuPont Poland Sp. z o.o. i Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. wchodzącymi w skład
międzynarodowej grupy spółek Corteva Agriscience™ Zgoda ta może zostać nieodpłatanie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Upoważniam Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., DuPont Poland Sp. z o.o. i Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. oraz udzielam pełnomocnictwa do wystąpienia do
Krajowego Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
Corteva Agriscience™ w skład, której wchodzą: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., DuPont Poland Sp. z o.o. i Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. dba o Państwa prywatność.
Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje kontaktowe) będą przechowywane w wybranych miejscach znajdujących się
przede wszystkim na terytorium Stanów Zjednoczonych. Informacje te będą używane przez Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., DuPont Poland Sp. z o.o. i Pioneer Hi-Bred
Poland Sp. z o.o. Dodatkowo odbiorcami Państwa danych mogą być , podmioty z grupy Corteva Agriscience, ich partnerzy biznesowi oraz wybrane osoby trzecie w innych
krajach w celu przekazywania Państwu informacji na temat produktów lub usług.
Administratorami Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu a przetwarzanych w celach sprzedaży produktów marki Corteva Agriscience™ oraz
prowadzenia działań marketingowych są Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., DuPont Poland Sp. z o.o. i Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o. Osobie, której dane są
przetwarzane przysługuje prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych, ponadto ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Dodatkowo każda osoba, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO odnośnie przetwarzania jej danych osobowych. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w witrynie www.privacy.corteva.com. Jeśli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, wyrażają Państwo tym samym zgodę na postanowienia
niniejszego oświadczenia o polityce prywatności.

Data .........................................................................

Podpis rolnika .......................................................................................................
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Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.
©2020 Corteva.

Warunki sprzedaży Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o.
1. Niniejsze Warunki Sprzedaży (zwane dalej „Warunkami Sprzedaży”) stosuje się wyłącznie; Sprzedający nie akceptuje żadnych warunków Kupującego, które są sprzeczne
z niniejszymi Warunkami Sprzedaży lub różnią się od nich, chyba że Sprzedający wyraźnie wyraził na piśmie zgodę na ich zastosowanie. Niniejsze Warunki Sprzedaży mają
również wyłączne zastosowanie w przypadku, gdy Sprzedający, wiedząc, że warunki
Kupującego są sprzeczne z lub różnią się od niniejszych Warunków Sprzedaży, dostarczy
zamówione towary Kupującemu, bez wyraźnego odrzucenia warunków Kupującego.
Wszelkie porozumienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, które są sprzeczne z lub
różnią się od niniejszych Warunków Sprzedaży, będą wiążące tylko wtedy, gdy zostaną
uzgodnione na piśmie. Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują również w odniesieniu
do wszystkich przyszłych transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Oprócz niniejszych Warunków Sprzedaży, do wszystkich transakcji transgranicznych ma zastosowanie najnowsza wersja INCOTERMS Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.
2. Towary, które mają zostać wysłane w ciągu trzydziestu (30) dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, będą fakturowane po cenie podanej w ofercie
Sprzedającego. Cena takich towarów, które mają zostać wysłane później niż w ciągu
trzydziestu (30) dni od daty potwierdzenia zamówienia, może podlegać korektom cenowym, o których Sprzedający poinformuje. Korekty te będą stosowane do towarów
wysłanych po dacie wejścia w życie tych korekt, chyba że przed tą datą Kupujący
anuluje swoje zamówienie w odniesieniu do niedostarczonej jeszcze ilości towarów, do
których zostanie zastosowana korekta cen. Jeżeli wysyłka zostanie opóźniona z winy
Sprzedającego, Sprzedający nie wykona powyższego prawa.
3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, termin płatności Sprzedającego wynosi trzydzieści (30) dni od daty wystawienia faktury. Niezależnie od odrębnej pisemnej umowy,
termin płatności w żadnym wypadku nie będzie dłuższy niż maksymalny termin płatności dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa. Nieprzestrzeganie warunków
płatności określonych przez Sprzedającego stanowi naruszenie umowy bez potrzeby wystosowania upomnienia. Faktury niezapłacone w terminie podlegają opłacie
za zwłokę w wysokości 8 procent (8%) stawki obowiązującej w danym miesiącu na
rynku europejskim. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych
roszczeń. W przypadku, gdy Kupujący nie zastosuje się do warunków płatności, lub
w przypadku gdy Sprzedający uzyska dowody na to, że sytuacja kredytowa Kupującego uległa pogorszeniu, Sprzedający może według własnego uznania zażądać
zapłaty wszystkich zaległych płatności, niezależnie od tego, czy są wymagalne, i/lub
anulować wszystkie zaległe zamówienia i odmówić realizacji kolejnych dostaw, chyba,
że otrzyma płatność w gotówce lub zadowalające zabezpieczenie. Sprzedający wyraźnie zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy obejmującej sprzedaż towarów
w przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie ceny.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów do czasu
pełnej zapłaty odpowiednich faktur. Tytuł własności towarów przechodzi na Kupującego wyłącznie z chwilą pełnej zapłaty odpowiedniej faktury. W momencie dostawy
wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru lub spowodowane przez towar przechodzi na Kupującego, a Kupujący ponosi za nie odpowiedzialność. Przed przeniesieniem tytułu własności do jakichkolwiek towarów Kupujący będzie działał w charakterze powiernika, przechowując takie towary w imieniu Sprzedającego i będzie
przechowywał je w sposób, z którego wyraźnie wynika, że Sprzedający jest ich właścicielem. Jeżeli zachowanie tytułu prawnego nie ma skutku prawnego w kraju Kupującego, Kupujący zastosuje odpowiednie instrumenty prawne i/lub procedury zapewniające równoważne zabezpieczenie oraz będzie odpowiednio informować i wspierać
Sprzedającego. Kupujący może przetwarzać i/lub odsprzedać towary w toku zwykłej
działalności gospodarczej, pod warunkiem że jest on gotowy i zdolny do prawidłowego wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec Sprzedającego. Upoważnienie
to zostanie uznane za automatycznie uchylone w odniesieniu do towarów będących
w posiadaniu Kupującego w chwili opóźnienia płatności faktury, która ich dotyczy.
W przypadku opóźnienia Kupującego w płatnościach na rzecz Sprzedającego, Kupujący udzieli przedstawicielom Sprzedającego dostępu, umożliwiając im ustalenie ilości
towarów pozostających w magazynie oraz zorganizowanie usunięcia tych towarów.
Przed przeniesieniem tytułu własności do towarów, Kupujący nie zastawi, nie obciąży
towarów ani też nie ustanowi żadnej innej formy zastawu na towarach.
5. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Sprzedający zastrzega sobie prawo wyboru
sposobu transportu i przewoźników do miejsca dostawy. Kupujący ponosi koszty specjalnych uzgodnień w zakresie transportu, o które zawnioskuje.
6. Podlegające zwrotowi opakowania lub pojemniki dostarczone, ale nie sprzedane na
podstawie niniejszej Umowy, stanowią własność Sprzedającego i Kupujący zobowiązuje się do zwrócenia ich w stanie nieuszkodzonym i na własny koszt do miejsca
przeznaczenia wskazanego przez Sprzedającego w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Kaucja zapłacona przez Kupującego dla takich opakowań lub pojemników ulega przepadkowi w przypadku braku zwrotu ich w wstanie nieuszkodzonym
w określonym terminie. W przypadku braku wymaganej kaucji, Kupujący zobowiązuje
się zwrócić Sprzedającemu wartość takich opakowań lub pojemników uszkodzonych
lub niezwróconych w określonym terminie. Za ostateczną uznaje się ilość uszkodzonych
opakowań i pojemników zwrotnych przeliczoną i odrzuconą przez Sprzedającego.
7. O ile Kupujący nie wyrazi na piśmie sprzeciwu, jednak nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru przez Kupującego, waga, ilość sztuk i/lub objętość
określona przez Sprzedającego zostaną uznane za prawidłowe i będą użyte do wystawienia faktury.
8. W przypadku niepodjęcia przez Kupującego towaru zgodnie z warunkami dostawy
pierwotnie określonymi przez Sprzedającego, a tym samym niedopełnienia obowiązku
przyjęcia, Sprzedający może, wedle własnego uznania, opóźnić dostawę lub anulować sprzedaż przedmiotowych towarów bez uprzedniego powiadomienia Kupującego; w każdym przypadku Sprzedający będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania za wszelkie poniesione z tego tytułu szkody. Takie opóźnienie lub anulacja nie
ma wpływu na pozostałą część danego zamówienia.
9. Sprzedający gwarantuje, że towary sprzedawane na podstawie niniejszej Umowy
będą zgodne ze specyfikacjami Sprzedającego dotyczącymi takich towarów. Ku-

pujący ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za wyniki uzyskane przez wykorzystanie towarów, niezależnie od tego, czy są używane pojedynczo, czy w połączeniu z innymi produktami; przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sprzedający nie
gwarantuje, że towary mają wartość handlową, ani że są przydatne do określonego
celu. Gwarancja, o której mowa powyżej, udzielana jest w odniesieniu do towarów
najwyższej jakości i nie ma zastosowania do odpadów ani towarów sprzedawanych
przez Sprzedającego jako posiadające zaniżoną jakość.
10. Żadne roszczenie, zarówno w odniesieniu do dostarczonych towarów, jak i niedostarczenia towarów, nie może przekroczyć ceny zakupu towarów, których takie roszczenie
dotyczy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe, ani za utratę zysku. Kupujący powiadomi Sprzedającego na piśmie o wszelkich
widocznych wadach niezwłocznie, nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni od otrzymania towarów, podając charakter i zakres wady. Ukryte wady muszą zostać zgłoszone
w formie pisemnej niezwłocznie po ich wykryciu, a w każdym wypadku nie później
niż w ciągu dwunastu (12) miesięcy od otrzymania towarów przez Kupującego, pod
warunkiem, że Kupujący nie jest konsumentem. Powyższe dwanaście (12) miesięcy
przedawnienia nie ma zastosowania w przypadku, gdy przepisy ustawowe, takie jak
art. 210 ust. 2 Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań, przewidują dłuższy okres przedawnienia. Brak sprawdzenia towaru w odniesieniu do wad i/lub brak zawiadomienia Sprzedającego o wadach w wyżej wymienionym terminie uważa się za przyjęcie
towaru. W przypadku ważnego roszczenia Kupującego Sprzedający ma możliwość
naprawy lub wymiany wadliwych towarów lub odpowiedniego obniżenia ceny dla
Kupującego. Towary będące przedmiotem roszczenia nie mogą zostać zwrócone Sprzedającemu ani w inny sposób rozdysponowane bez zgody Sprzedającego.
Roszczenie związane z niedostarczeniem towaru zostanie zgłoszone Sprzedającemu
najpóźniej w ciągu ośmiu (8) dni od daty planowanego terminu dostawy.
11. Wszelkie informacje techniczne dostarczone przez Sprzedającego w odniesieniu do
korzystania z towarów i/lub któregokolwiek z jego produktów są przekazywane nieodpłatnie, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek dostarczonych informacji ani uzyskanych wyników. Żadne informacje techniczne udostępnione przez Sprzedającego nie będą interpretowane jako stanowiące część
specyfikacji w rozumieniu art. 9 Umowy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Kupujący będzie wykorzystywał wszystkie otrzymane informacje na własne ryzyko.
12. Każde niewywiązanie się przez którąkolwiek ze stron z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy spowodowane jakimkolwiek zakłóceniem działalności,
winą dostawcy Sprzedającego, zakłóceniem w dostawie energii, surowców lub materiałów pomocniczych – brakami, ustawami lub dyrektywami władz, zakłóceniami
w ruchu pojazdów i w dostawach, w przypadku gdy takie zdarzenia nie były możliwe
do przewidzenia, jak również wszelkimi strajkami, lokautami i innymi zdarzeniami siły
wyższej, zwalniają stronę, na którą zdarzenia takie miały wpływ, z obowiązku dostarczenia lub przyjęcia towarów, których to dotyczy, przez czas trwania zdarzenia.
Jeżeli takie zwolnienie opóźnia dostawę lub przyjęcie towaru o więcej niż jeden (1)
miesiąc, to ilości, na które zdarzenie takie miało wpływ, mogą zostać anulowane bez
odpowiedzialności którejkolwiek ze stron, jednakże prawa i obowiązki każdej ze stron
pozostają bez zmian.
13. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć całej potrzebnej ilości zamówionych towarów, Sprzedający może alokować dostępne towary
na którychkolwiek lub wszystkich kupujących lub użytkowników (w tym Sprzedającego i jego podmioty powiązane) lub dokonać częściowych wysyłek na takich zasadach, jakie uzna za uczciwe i praktyczne bez ponoszenia odpowiedzialności za
jakiekolwiek niewykonanie zobowiązań, które może z tego wynikać.
14. Kupujący nie ma prawa scedować ani przenieść umowy obejmującej sprzedaż towarów, w całości lub w części, o ile Sprzedający nie udzieli na to pisemnej zgody.
15. Sprzedający prowadzi swoją działalność zgodnie z Kodeksem Postępowania Corteva. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest on podobny do treści niniejszej
Umowy i zobowiązuje się do jej przestrzegania w stosunkach handlowych ze Sprzedającym oraz w odniesieniu do towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
W szczególności Kupujący będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących i odpowiednich przepisów antykorupcyjnych, regulacji dotyczących kontroli eksportu i sankcji gospodarczych.
16. W ramach sprzedaży towarów na podstawie niniejszej Umowy, Sprzedający może
gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Informacje Osobowe na temat Kupującego,
w tym nazwę firmy, adres, dane bankowe i kredytowe oraz imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe osób fizycznych w organizacji Kupującego oraz wykonawców Kupującego. Sprzedający może udostępniać Informacje
Osobowe swoim spółkom stowarzyszonym i wybranym stronom trzecim na całym
świecie w celu sfinalizowania sprzedaży towarów, zgodnie z opisem w oświadczeniu
o ochronie prywatności Sprzedającego.
		https://www.corteva.pl/polityka-prywatnosci.html
17. Jeżeli którakolwiek część niniejszych Warunków Sprzedaży jest lub zostanie uznana
za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną przez jakikolwiek uprawniony
organ posiadający odpowiednią jurysdykcję (lub przez którąkolwiek ze stron), taka
część zostanie w danej jurysdykcji oddzielona od umowy i taka niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność nie wpływa w żaden sposób na pozostałe części niniejszych Warunków Sprzedaży.
18. Stosunki umowne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w tym Warunki Sprzedaży,
podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, bez
względu na jego kolizje z innymi przepisami prawa. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania
do sprzedaży towarów objętych niniejszą Umową. Sądy właściwe dla siedziby sprzedającego mają jurysdykcję w stosunku do wszelkich sporówi, które mogą powstać na
podstawie niniejszej Umowy, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie.
Warszawa, listopad 2019
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