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1. Definicje i interpretacja.
a. Niżej wskazane wyrażenia, gdy zastosowane w Warunkach Sprzedaży oznaczają:
i. „Kupujący” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, nabywającą Produkty od
WESTCON, w celu ich wykorzystania w prowadzonej działalności lub działalności prowadzonej przez
użytkownika końcowego będącego osobą trzecią lub innego klienta, lecz nie w charakterze
Konsumenta.
ii. „Konsument” oznacza osobę fizyczną o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego tzn. taką, która
działa w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub
zawodową.
iii. „Warunki” oznacza niniejsze Warunki Sprzedaży lub jakiekolwiek później przyjęte warunki, które
zostaną przedstawione Kupującemu jako w pełni obowiązujące i skuteczne w dacie zawarcia Umowy, i
są
dostępne
na
stronie
internetowej
WESTCON
pod
adresem
https://www.westconcomstor.com/global/en/legal/Legal/terms-and-conditions.html. . Kupujący może
również zwrócić się o przekazanie egzemplarza obowiązujących Warunków Sprzedażypoprzez
przesłanie pisemnego żądania pocztą do WESTCON na adres spółki.
iv. „Umowa” oznacza umowę sprzedaży Produktów zawartą pomiędzy WESTCON a Kupującym, zawartą
w związku ze złożeniem Zamówienia, które zostało przyjęte przez WESTCON.
v. „Data Umowy” oznacza datę akceptacji Zamówienia przez WESTCON.
vi. „E-System” oznacza stronę internetową, za pośrednictwem której zamawiane są Produkty,
obsługiwaną przez WESTCON, obecnie pod adresem: https://online.westcongroup.com/
vii. „Siła Wyższa” oznacza, bez ograniczenia, wszelkie działania o charakterze zewnętrznym lub
jakiekolwiek działania władz, wojnę, akty terroryzmu, zamieszki, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi,
wybuchy, strajki, lockouty, zaprzestanie prac, spory związkowe, awarie, opóźnienia po stronie
Dostawców oraz wszelkiego rodzaju wypadki lub inne przyczyny, które nie są normalnym następstwem
działania lub zaniechania WESTCON.
viii. „Towary” oznacza towary lub oprogramowanie Dostawcy, w tym również jakąkolwiek ich partię lub
części oraz wszelką dotyczącą ich dokumentację Dostawcy, które są dostarczane przez WESTCON na
rzecz Kupującego zgodnie z Umową.
ix. „Produkty” oznacza wszelkie Towary, Towary objęte Specjalnym Zamówieniem i Usługi w dowolnej
konfiguracji, które są dostarczane przez WESTCON na rzecz Klienta, zgodnie z Umową.
x. „Zamówienie” oznacza zamówienie na Produkty złożone przez Kupującego ustnie, pisemnie lub
poprzez wykorzystanie środków elektronicznych, w tym w szczególności każde zamówienie złożone
przez Kupującego online za pośrednictwem strony Internetowej, poczty elektronicznej lub faksu.
xi. „Usługi” oznacza usługi Dostawcy świadczone przez WESTCON na rzecz Kupującego, zgodnie z
Umową.
xii. „Towary objęte Specjalnym Zamówieniem” oznacza wszelkie Towary, które są zwyczajowo
zamawiane lub konfigurowane w celu dostosowania do specyfikacji Kupującego, lub w inny sposób
oznaczone jako Towary objęte specjalnym zamówieniem przez WESTCON.
xiii. „Dostawca” oznacza dostawcę, licencjodawcę, wydawcę, producenta lub zewnętrznego dostawcę
Produktów.
xiv. „WESTCON” oznacza Westcon Group Poland Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Iłżeckiej 26, 02-135 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000635846, NIP 5223070796, REGON
365369811.
b. Zgodnie z zastosowaniem w niniejszych Warunkach, (i) każde odniesienie do przepisów prawa oznacza
odniesienie do tych przepisów prawa, wraz z późniejszymi zmianami, ponownymi wprowadzeniami lub
innymi zmianami wprowadzonymi w danym czasie, (ii) wyrażenie „włączając” zawsze oznacza „włączając
bez ograniczenia”, (iii) definicja ma takie samo zastosowanie do liczby pojedynczej jak i mnogiej rodzaju
żeńskiego, męskiego i nijakiego zdefiniowanego wyrażenia, oraz (iv) wszelkie nagłówki w Warunkach
zostały wprowadzone jedynie w celu zapewnienia dogodności i nie mają wpływu na ich wykładnię.
2. Ogólne warunki składania zamówień i sprzedaży.
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Uzgadnia się, że każda Umowa zawarta pomiędzy WESTCON a Kupującym podlega Warunkom. Żadne
dodatkowe lub opcjonalne warunki ani jakiekolwiek zmiany niniejszych Warunków zaproponowane przez
Kupującego, zawarte lub wspomniane w Zamówieniu, innym formularzu przesłanym do WESTCON lub
zawarte w Zamówieniu, złożone w systemie E-System nie mają zastosowania, chyba że zostaną wyraźnie
przyjęte w formie pisemnej przez WESTCON w odniesieniu do takiego Zamówienia lub zostaną przez
niego wyraźnie potwierdzone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
b. WESTCON dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Kupującemu możliwość łatwego zapoznania się ze
wszelkimi istotnymi zmianami Warunków przed datą ich wejścia w życie; jednakże to Kupujący ponosi
wyłączną odpowiedzialność w zakresie zapewnienia, że zaznajomi się z treścią obowiązujących
Warunków, które mają zastosowanie do Umowy zawartej pomiędzy WESTCON a Kupującym.
c. Uzgadnia się, że Kupujący zaakceptował niniejsze Warunki gdyż mógł zapoznać się z ich treścią przed
zawarciem Umowy poprzez udostępnienie ich do wglądu w trybie opisanym w punkcie 1a iv Warunków lub
jeśli Warunki zostały mu doręczone w wyżej powołanym trybie.
d. Bez względu na powyższe postanowienia, Kupujący akceptuje fakt, że przedstawienie przez WESTCON
informacji na temat ceny, w tym w szczególności cennika lub jakichkolwiek innych informacji nie stanowi
oferty złożonej przez WESTCON w przedmiocie sprzedaży Produktów po takich cenach, lub z
zastrzeżeniem jakichkolwiek innych warunków. Jedynie Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi
ofertę zawarcia umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami, jednakże do zawarcia Umowy dochodzi wskutek
jednego z poniżej wskazanych zdarzeń: (i) złożenia Kupującemu przez WESTCON pisemnego
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (ii) potwierdzenia przez WESTCON za pośrednictwem poczty
elektronicznej przyjęcia Zamówienia Kupującego złożonego poprzez system E-System lub (iii) dokonania
przez WESTCON wysyłki Produktów zgodnie z Zamówieniem.
e. Bez względu na powyższe postanowienia, WESTCON zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich
zmian w specyfikacjach Produktów, w tym w szczególności na skutek zmiany specyfikacji przez
Dostawców, bez konieczności powiadomienia Kupującego, o ile zmiany te są wymagane w celu spełnienia
wymogów prawnych lub nie mają istotnego wpływu na funkcjonowanie tych Produktów.
f.
W przypadku gdy Usługi dotyczą prowadzenia szkoleń, WESTCON zastrzega sobie prawo do świadczenia
takich Usług w miejscu lub miejscach innych niż lokal WESTCON oraz do oddelegowania wybranych
przez nią pracowników. Ponadto, WESTCON zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia lub
ograniczenia świadczenia Usług szkoleniowych, jeżeli osoba oddelegowana lub jej zastępca uczestniczący
w imieniu Kupującego nie spełni wymogów w zakresie szkolenia, o których Kupujący został powiadomiony
przed jego rozpoczęciem.
g. Wszelkie Produkty, które podlegają wytycznym, ograniczeniom lub warunkom nałożonym przez Dostawcę
są sprzedawane, dostarczane i przekazywane Kupującemu zgodnie ze wspomnianymi wytycznymi,
ograniczeniami lub warunkami.
3. Towary objęte specjalnym zamówieniem.
a. Bez względu na jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków stanowiące inaczej, jeżeli Kupujący
postanowił nabyć Towary objęte Specjalnym Zamówieniem, Kupujący akceptuje i zgadza się, że w
stosunku do Umów dotyczących Towarów objętych Specjalnym Zamówieniem Kupującemu nie
przysługuje prawo odstąpienia, nie podlegają one zmianie w zakresie harmonogramu Dostawy ani
jakimkolwiek innym zmianom wprowadzanym przez Kupującego; ponadto Kupujący akceptuje i zgadza
się, że takie Towary objęte Specjalnym Zamówieniem, za wyjątkiem postanowień punktu 12, nie podlegają
zwrotom ani odmowie odbioru, bez względu na przyczynę. Ponadto Kupujący nie jest uprawniony do
nabycia od WESTCON innych Produktów zamiast Towarów objętych Specjalnym Zamówieniem do kwoty
uiszczonej tytułem ceny za Towary objęte Specjalnym Zamówieniem ani do zwrotu Towarów objętych
Specjalnym Zamówieniem, bez względu na przyczynę. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
niniejszych Warunków, Kupujący zwalnia WESTCON z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód
powstałych na podstawie Umowy dotyczącej Towarów objętych Specjalnym Zamówieniem lub w związku z
Towarami objętymi Specjalnym Zamówieniem.
b. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność Zamówienia złożonego na Towary objęte
Specjalnym Zamówieniem z celem w jakim Towary objęte Specjalnym Zamówieniem są nabywane przez
Kupującego oraz z wymogami Kupującego lub klienta Kupującego, w tym w szczególności za zgodność
specyfikacji, konfiguracji lub innych informacji dotyczących Towarów objętych Specjalnym Zamówieniem, a
a.
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także za zgodność ich funkcjonalności, kompatybilność i interoperacyjność z innymi produktami lub
systemami informatycznymi Kupującego lub klienta Kupującego.
c. WESTCON zapewnia przez okres czternastu (14) dni od daty dostawy, że wszystkie Towary objęte
Specjalnym Zamówieniem będą dostarczane zgodnie z konfiguracją wskazaną w Zamówieniu. Wyłączna
odpowiedzialność WESTCON z tytułu naruszenia powyższego zapewnienia obejmuje naprawę lub
wymianę, według wyłącznego uznania WESTCON, Towarów objętych Specjalnych Zamówieniem, z
zastrzeżeniem, że WESTCON nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek rozbieżności w
Zamówieniu.
4. Unieważnienie i zmiana daty realizacji Zamówień.
Po akceptacji Zamówienia przez WESTCON w sposób opisany w punkcie 2d Warunków, Zamówienie nie
podlega cofnięciu ani zmianie daty realizacji przez Kupującego, bez uzyskania pisemnej zgody WESTCON, oraz
pod warunkiem, że Kupujący pokryje wszelkie straty i koszty WESTCON związane z cofnięciem lub zmianą daty
realizacji Zamówienia, w tym w szczególności: (i) straty spowodowane utratą zysków, innych niż bezpośredni
zysk ze sprzedaży na rzecz Kupującego Produktów, których dotyczy cofnięcie Zamówienia lub zmiana daty jego
realizacji), (ii) koszty pracy i zużytych materiałów, (iii) wydatki poniesione przez WESTCON wskutek cofnięcia
Zamówienia, z zastrzeżeniem minimum 5% wartości netto cofniętego Zamówienia (którą to kwotę Kupujący
akceptuje jako stanowiącą początkowy wstępny szacunek straty WESTCON), wraz z kosztami i wydatkami
poniesionymi przez WESTCON w związku z odzyskaniem dostarczonych Produktów lub podczas transportu.
5. Ceny.
a. Cena Produktów w inwentarzu WESTCON w Dacie Umowy odpowiada: (i) wycenie która zostanie podana
Kupującemu w oficjalny sposób w formie pisemnej i jest ważne przez siedem (7) dni od daty przedstawienia jej
Kupującemu albo (ii) cenie wskazanej w obowiązującym cenniku WESTCON opublikowanym w dacie
Umowy na stronie internetowej WESTCON, w przypadku, gdy wycena nie została podana Kupującemu w
formie pisemnej, albo gdy wycena ceny wygasła. Zarówno Cennik jak i przedstawiona wycena mają
jedynie charakter informacyjny, a ich przedstawienie Kupującemu nie stanowi oferty sprzedaży Produktów
za cenę w nich wskazaną.
b. Cena Produktów, które nie znajdują się w inwentarzu w Dacie Umowy („Zaległe Zamówienie”) odpowiada:
(i) wycenie która zostanie podana Kupującemu w oficjalny sposób w formie pisemnej i jest ważna przez
siedem (7) dni od daty przedstawienia jej Kupującemu albo (ii) cenie wskazanej w obowiązującym cenniku
WESTCON opublikowanym w dacie, w której Produkty objęte Zaległym Zamówieniem są gotowe do
wysyłki do Kupującego w przypadku, gdy wycena nie została podana Kupującemu w formie pisemnej albo
gdy wycena wygasła.
c. Bez względu na powyższe postanowienia, WESTCON zastrzega sobie prawo, w drodze przekazania
zawiadomienia Kupującemu w jakimkolwiek czasie przed dostawą, do podwyższenia ceny Produktów po
Dacie Umowy, w celu uwzględnienia podwyżki kosztów takich Produktów, wynikającej ze zdarzeń
wykraczających poza kontrolę WESTCON, w tym w szczególności wszelkich wahań kursów wymiany,
wprowadzenia przepisów walutowych, zmiany cła, istotnego zwiększenia kosztów pracy, materiału lub
innych kosztów produkcji, jakąkolwiek zmianę terminów dostawy, ilości lub specyfikacji Produktów
zamówionych przez Kupującego lub jakiekolwiek opóźnienie spowodowane wytycznymi przekazanymi
przez Kupującego lub niewywiązaniem się przez Kupującego z obowiązku przekazania WESTCON
odpowiednich informacji lub wskazówek, jednakże WESTCON podwyższy swoją cenę jedynie o kwotę, jaka
będzie konieczna, w celu uwzględnienia takiej podwyżki. Ponadto, w przypadku gdy WESTCON, jego agent
albo pełnomocnik popełni jakikolwiek istotny błąd lub zaniechanie w trakcie dokonywania wyceny, WESTCON
jest uprawniony, przez okres trzydziestu (30) dni od Daty Umowy, do podwyższenia ceny powiązanych
Produktów sprzedawanych Kupującemu, poprzez (i) wystawienie Kupującemu faktury korygującej
uwzględniającej stosowną cenę wskazaną w cenniku w Dacie Umowy, albo (ii) umożliwi Kupującemu zwrot
takich Produktów do WESTCON i dokona zwrotu Kupującemu opłat poniesionych przez niego w związku z
takimi Produktami z zastrzeżeniem punktu 3a powyżej.
d. Za wyjątkiem gdy wycena albo obowiązujący cennik WESTCON stanowią inaczej, oraz jeżeli Kupujący i
WESTCON nie uzgodnią inaczej na piśmie, wszystkie podane ceny są cenami Ex Works (Incoterms
2000).
e. Wszystkie ceny i opłaty nie zawierają kosztów opakowania i dostawy, ubezpieczenia, konfiguracji oraz
wykonania jakichkolwiek innych usług, jak i obowiązującego podatku od wartości dodanej (VAT) oraz
wszelkich innych podatków (innych niż podatki wyliczane od dochodu netto WESTCON ), za uregulowanie
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których na rzecz WESTCON Kupujący jest również odpowiedzialny. Kupujący dokona wszystkich płatności na
rzecz WESTCON, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń na podatki u źródła, które leżą w zakresie
odpowiedzialności Kupującego. Kupujący zapłaci wszystkie podatki na rzecz WESTCON, chyba że Kupujący
przekaże WESTCON ważne zaświadczenie o zwolnieniu wymagane przez właściwe organy skarbowe.
f.
Ceny nie zawierają opłat reprograficznych, wywozu śmieci, opłat środowiskowych i podobnych opłat.
g. Jeśli Dostawca zapewni specjalną cenę lub udzieli WESTCON rabatu, co zostanie uwzględnione w cenie
przedstawionej Kupującemu przez WESTCON („Rabaty Przechodnie”), Kupujący zobowiązuje się
przestrzegać warunków takich Rabatów Przechodnich („Warunki Rabatu Przechodniego”) oraz
zobowiązuje się zwolnić WESTCON z wszelkich roszczeń przysługujących Dostawcy wobec WESTCON z
tytułu nieprzestrzegania przez Kupującego Warunków Rabatu Przechodniego. Kupujący akceptuje fakt, że
płatność i otrzymanie świadczeń zgodnie z Warunkami Rabatu Przechodniego jest uzależnione od
przestrzegania tych warunków przez Kupującego oraz zobowiązuje się pokryć koszty, opłaty i naprawić
szkody, jeżeli takie powstaną, nałożone na WESTCON przez Dostawcę z tytułu udziału w Rabatach
Przechodnich. Kupujący jest uprawniony do rezygnacji z przestrzegania warunków Rabatów
Przechodnich, co będzie uprawniać WESTCON do odmowy przyjęcia Zamówienia złożonego przez
Kupującego.
6. Płatności.
a. Jeżeli WESTCON nie zastrzegł odroczonego terminu płatności ceny i innych należności związanych z
Produktami („Limit Kredytowy”) wówczas Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny i innych należności
przed dostawą w terminie wskazanym na fakturze. Jeżeli WESTCON zastrzegł odroczony termin płatności,
wówczas Kupujący zapłaci cenę, bez jakichkolwiek potrąceń, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
wystawienia faktury, która zostanie wystawiona Kupującemu w dacie wysyłki Produktów. Jeżeli płatność jest
dokonywana kartą kredytową lub płatniczą, wówczas Kupujący zgadza się pokryć wszystkie opłaty i
należności z tytułu świadczonych usług poniesione przez WESTCON w związku z przeprowadzeniem takich
transakcji, włączając opłaty nakładane przez firmę obsługującą karty kredytowe lub debetowe.
b. Jeśli WESTCON nie udzielił Kupującemu Limitu Kredytowego, WESTCON może odmówić dokonania dostawy
Produktów do czasu dokonania przez Kupującego pełnej płatności ceny za Produkty jak i innych należności do
płatności, których Kupujący może być zobowiązany na podstawie Warunków lub Umowy. WESTCON jest
uprawniony do żądania zapłaty zafakturowanych kwot, bez względu na fakt, czy dostawa się odbyła czy nie
lub prawa związane z Produktami przeszły na Kupującego. Jeżeli (i) Kupujący nie dokona płatności
wynikających z Umowy w terminie wymagalności; (ii) mienie lub środki majątkowe Kupującego staną się
przedmiotem zajęcia lub egzekucji; (iii) Kupujący zawrze lub zaproponuje zawarcie jakichkolwiek
uzgodnień lub układów z wierzycielami; (iv) Kupujący jest osobą prawną i podjęta zostanie uchwała o
likwidacji Kupującego; (v) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Kupującego lub wydane
zostanie postanowienie w tym przedmiocie; lub (vi) zaistnieją przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości Kupującego zgodnie z postanowieniami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze; lub (vii)
Kupujący przekroczy swój Limit Kredytowy; w takich przypadkach, bez naruszenia jakichkolwiek innych
praw lub środków zaradczych dostępnych WESTCON, pełna cena wszystkich Produktów dostarczonych
Kupującemu na mocy Umowy, ale nie opłaconych, staje się natychmiast wymagalna (bez względu na
jakiekolwiek wcześniej ustalone warunki Limitu Kredytowego), przy czym WESTCON jest uprawniona do
podjęcia wszystkich niżej wskazanych czynności:
i. W drodze zawiadomienia, zawiesić wykonanie lub odstąpić od Umowy lub jakiejkolwiek jej części w
terminie 120 dni od daty zawarcia Umowy, bez poniesienia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności,
zatrzymać Produkty w transporcie.
ii. Obciążyć Kupującego odsetkami za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za
opóźnienie (art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego) za każdy dzień opóźnienia w płatności jakichkolwiek
wymagalnych kwot do momentu dokonania pełnej płatności.
iii. Potrącić jakiekolwiek kwoty należne od Kupującego z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania przysługującemu
WESTCON wobec Kupującego;
iv. Zmienić warunki płatności Kupującego, które mogą obejmować wycofanie lub zmianę Limitu Kredytowego,
który został uprzednio udzielony oraz żądać odpowiedniego zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań przez Kupującego poprzez przedłożenie gwarancji bankowej.
c. Kupujący przekaże WESTCON kopie rocznych lub kwartalnych sprawozdań finansowych, na żądanie
WESTCON. Kupujący powiadomi WESTCON w formie pisemnej przed zawarciem jakiejkolwiek umowy, na
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mocy której Kupujący sprzedaje, przelewa lub w jakikolwiek inny sposób przenosi zaksięgowaną wierzytelność
należną od Kupującego lub przed podjęciem jakichkolwiek uzgodnień dotyczących ustanowienia na rzecz
osoby trzeciej zastawu na wierzytelności należnej wobec Kupującego.
7. Dostawa.
a. Wszelkie terminy wskazane dla dostawy Produktów mają jedynie charakter przybliżony, natomiast
WESTCON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w dostawie Produktów, bez względu
na przyczynę. Kupujący nie może odmówić zapłaty ceny Produktów i innych należności związanych z
Produktami z uwagi na opóźnienie lub zwłokę w dostawie Produktów, chyba że z uprzedniego
oświadczenia WESTCON w formie pisemnej wynika inaczej. Produkty mogą być dostarczane przez
WESTCON przed wskazaną data dostawy, po przekazaniu Kupującemu stosownego zawiadomienia.
b. Jeżeli inne pisemne uzgodnienia nie stanowią inaczej, za datę dostawy Produktów uznaje się datę
powiadomienia Kupującego, że produkty są gotowe do odbioru w lokalu lub lokalach WESTCON.
WESTCON i Kupujący postanawiają, iż miejscem spełnienia świadczenia jest lokal lub lokale WESTCON.
Kupujący jest uprawniony do odebrania Produktów w jakimkolwiek czasie po tym terminie, z zachowaniem
uzasadnionego uprzedniego zawiadomienia, w godzinach pracy WESTCON. WESTCON może wydać
Produkty, każdej osobie, która z umocowaniem od Kupującego stawi się i oświadczy, że jest uprawniona
do odebrania i pokwitowania odbioru Produktów w jego imieniu.
c. Roszczenia zgłoszone z powodu niedostarczenia Produktów powinny być przekazane w formie pisemnej
WESTCON w terminie pięciu (5) dni roboczych od daty faktury. W przypadku gdy WESTCON zgodzi się
dostarczyć Produkty bezpośrednio klientowi Kupującego, taka dostawa zostanie uznana za dokonaną na
rzecz Kupującego, natomiast odmowa przyjęcia takiej dostawy ze strony klienta Kupującego zostanie
uznana za odmowę przez Kupującego. Kupujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór
Produktów przez klienta Kupującego.
d. Kupujący zgadza się przyjąć częściową dostawę zamówionych Produktów, chyba że obustronne pisemne
uzgodnienia stanowią inaczej. Niewykonanie przez WESTCON zobowiązania do dostarczenia jednej lub
więcej partii, zgodnie z niniejszymi Warunkami lub jakiekolwiek roszczenie zgłoszone przez Kupującego w
związku z jedną lub kilkoma partiami nie uprawnia Kupującego do uznania, iż WESTCON odmówiłł
wykonania Umowy w pozostałej części lub do odstąpienia od Umowy w zakresie sprzedaży jakiejkolwiek
innej partii.
e. Jeżeli Kupujący (i) nie dokona odbioru dostawy Produktów dostarczonych do lokali lub lokalu WESTCON;
lub nie dokona odbioru dostawy Produktów, gdy (ii) Strony uzgodniły inne miejsce dostawy Produktów, niż
do lokalu lub lokali WESTCON lub (iii) nie przekaże WESTCON stosownych wskazówek w zakresie
dostaw w złożonym przez niego Zamówieniu, w takim przypadku, bez naruszenia jakiegokolwiek innego
posiadanego prawa lub dostępnego środka zaradczego, WESTCON może: (i) przechowywać Produkty do
czasu ich faktycznego odbioru na ryzyko Kupującego i obciążyć Kupującego uzasadnionymi kosztami, w
tym również kosztami ubezpieczenia; lub (ii) sprzedać Produkty na rachunek Kupującego, po uprzednim
wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego termin do ich odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest
możliwe albo że Produkty są narażone na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby WESTCON
szkoda. O dokonaniu sprzedaży w trybie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym WESTCON
niezwłocznie zawiadomi Kupującego.
f.
Kupujący pokryje wszystkie koszty (w tym również początkowe koszty przewozu i zwrotu) poniesione w
związku z nieuzasadnioną odmową odbioru Produktów zamówionych zgodnie z Umową.
g. W przypadku braku Produktów dostępnych dla WESTCON, WESTCON może przydzielić wszelkie
dostępne Produkty pomiędzy kupującymi, zgodnie z zasadą, jaką uzna za słuszną. W powyżej opisanych
okolicznościach, Kupujący zgadza się przyjąć wszelkie ilości dostarczonych do niego Produktów oraz
zapłaci stosowną proporcjonalną część zafakturowanej ceny takich Produktów.
8. Tytuł i ryzyko.
a. Ryzyko straty lub szkody w Produktach przechodzi na Kupującego: (i) z chwilą ich dostawy lub (ii) jeżeli
Kupujący bez uzasadnienia nie dokona obioru Produktów, w terminach dostawy wskazanych przez
WESTCON. Kupujący ubezpieczy Produkty do wysokości ich ceny brutto wskazanej na fakturze od daty
dokonania lub planowanej dostawy. Bez względu na dostawę i przejście ryzyka wynikającego z Produktów,
Kupujący zgadza się, że tytuł prawny do Produktów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą dokonania na
rzecz WESTCON zapłaty ceny oraz wszelkich pozostałych kwot, które są w danym czasie należne
WESTCON od Kupującego.
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Do momentu przejścia tytułu prawnego do Produktów na Kupującego, Kupujący zobowiązuje się nieodpłatnie
(i) zatrzymać Produkty jako przechowawca, (ii) przechowywać wszystkie Produkty w sposób, który zapewni ich
odrębne i oznaczone przechowywanie z dala od inwentarza Kupującego, (iii) zachować Produkty w ich
oryginalnym opakowaniu, odpowiednio przechowywane, zabezpieczone, ubezpieczone oraz oznaczone jako
mienie WESTCON.
c. Jeżeli Kupujący sprzeda Produkty przed przejściem tytułu prawnego na Kupującego w sposób
zapewniający przejście ważnego tytułu prawnego do tych Produktów na osobę trzecią, Kupujący zatrzyma
zyski z takiej sprzedaży lub nie przeleje roszczenia o zapłatę ceny przez osobę trzecią, chyba że Kupujący
i WESTCON postanowią, iż Kupujący będzie działał w charakterze agenta WESTCON na potrzeby takiej
odsprzedaży. Kupujący przeleje na rzecz WESTCON cenę za Produkty.
d. Do momentu przejścia tytułu prawnego do Produktów na Kupującego, WESTCON jest uprawniony do
zażądania od Kupującego dokonania zwrotu Produktów do WESTCON.
9. Utrata, ubytek lub uszkodzenie podczas przewozu.
a. WESTCON nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie przewoźnika oraz utratę, ubytek lub
uszkodzenie jakichkolwiek Produktów podczas przewozu Produktów do miejsca uzgodnionego przez
WESTCON i Kupującego zgodnie z punktem 7b, innego niż lokal lub lokale WESTCON, chyba że: (i)
Kupujący bezzwłocznie po otrzymaniu Produktów zawiadomi o wystąpieniu takich okoliczności WESTCON
(ii) WESTCON potwierdzi otrzymanie takiego zawiadomienia w formie pisemnej, w terminie pięciu (5) dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia (iii) Kupujący podejmie wszelkie niezbędne czynności celem
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności bezzwłocznie powiadomi przewoźnika w
formie pisemnej o nienależytym działaniu przewoźnika, utracie, ubytku lub uszkodzeniu Produktów i przed
ich wydaniem sporządzi wspólnie z przewoźnikiem protokół określający stan Produktów oraz okoliczności
powstania szkody lub wpisze adnotację o takiej treści do listu przewozowego lub w innym potwierdzeniu
dostawy. Jeżeli wskutek niewykonania przez Kupującego zobowiązań wskazanych w zdaniu
poprzedzającym, WESTCON nie jest w stanie uzyskać od przewoźnika naprawienia szkody powstałej z
tytułu takiego nienależytego działania przewoźnika, utraty, ubytku lub uszkodzenia Kupujący ma
obowiązek dokonać płatności na poczet Produktów, jak gdyby takie nienależyte działanie przewoźnika,
utrata, ubytek lub uszkodzenie nie wystąpiły. WESTCON nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za
braki Produktów, chyba że taki brak zostanie zgłoszony w konosamencie lub innym potwierdzeniu
dostawy.
b. Wszelkie Produkty objęte odpowiedzialnością WESTCON za jakiekolwiek nienależyte działanie związane
z dostawą, utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktów podczas przewozu, które zostaną dostarczone
mylnie lub zostaną utracone, uszkodzone lub zniszczone, podczas transportu, zostaną (i) dostarczone,
wymienione lub naprawione przez WESTCON zgodnie z początkowym zamówieniem albo (ii) jeżeli
naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Kupujący będzie uprawniony do nabycia od WESTCON innych
Produktów za cenę do kwoty odpowiadającej płatnościom otrzymanym przez WESTCON za uszkodzone
lub utracone Produkty. Złożenie przez Kupującego zamówienia dotyczącego innych Produktów zamiast
Produktów pierwotnie zamówionych traktowane będzie jako zmiana Umowy dotyczącej utraconych lub
uszkodzonych Produktów. WESTCON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub
wydatki w jakikolwiek sposób wynikające z błędu, straty, szkody lub wady, za wyjątkiem niniejszych
postanowień.
c. Nienależyte działanie przewoźnika oraz utrata, ubytek lub uszkodzenie Produktów wykryte przez
Kupującego podczas dostawy nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od pozostałej części Umowy,
czyli w części dotyczącej pozostałych Produktów.
10. Publikacje i specyfikacje.
WESTCON nie udziela rękojmi za wady Produktów. Wszelkie specyfikacje, opisy, fotografie, pomiary,
wskaźniki lub ilustracje zawarte w katalogach, cennikach, broszurach, ulotkach, opisach, fotografiach,
pomiarach, ofertach, reklamach, publikacjach WESTCON lub Dostawcy mają jedynie charakter ilustracyjny i
przybliżony i nie stanowią części Umowy ani nie stanowią oświadczenia, gwarancji lub zapewnień dotyczących
jakichkolwiek Produktów, chyba że kwestia ta zostanie w szczególności uzgodniona w drodze pisemnego
porozumienia pomiędzy Kupującym a WESTCON. Pracownik lub przedstawiciel WESTCON nie jest uprawniony
do składania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących Produktów. Kupujący potwierdza, że nie został nakłoniony
do przyjęcia niniejszych Warunków w drodze jakichkolwiek oświadczeń lub stwierdzenia, ustnych lub pisemnych,
które nie zostały wyraźnie zawarte w niniejszych Warunkach.
b.
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11. Gwarancja.
a. Kupujący akceptuje fakt, że WESTCON nie jest Dostawcą Produktów i nie udziela gwarancji jakości
Produktów. W związku z powyższym, WESTCON przekaże Kupującemu sprzedane Produkty wraz z
dokumentami gwarancyjnymi wystawionymi przez Dostawcę lub inną osobę trzecią, o ile dokumenty takie
zostaną przekazane do WESTCON wraz z Produktami . Kupujący zapewni, aby wszelkie udzielone
gwarancje jakości Produktów wraz z Produktami, włączając wszelkie wynikające z nich świadczenia,
przeszły na jego klientów z początkowego Dostawcy Produktów lub innej osoby trzeciej, która udzieliła
gwarancji. Oprogramowanie dostarczone Kupującemu zgodnie z Umową jest dostarczane z
zastrzeżeniem zasad korzystania wskazanych w warunkach licencji takiego oprogramowania.
b. Kupujący nie udzieli ani nie przekaże, oraz podejmie wszelkie działania, jakie będą konieczne, w celu
zapewnienia, aby ani on ani żaden z jego agentów lub pracowników nie udzielił ani nie przekazał
jakiejkolwiek gwarancji lub oświadczeń dotyczących Produktu, w imieniu WESTCON na rzecz jego
klientów.
c. O ile wyraźnie, odmiennie nie wskazano w Warunkach, wszelka odpowiedzialność WESTCON z tytułu
nienależytego wykonania Umowy oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości Produktów
jest wyłączona.
12. Wsparcie gwarancyjne.
a. Kupujący bezzwłocznie powiadomi WESTCON, w przypadku gdy jakiekolwiek Produkty dostarczone
Kupującemu okażą się wadliwe pod względem jakości lub stanu, w okresie obowiązywania gwarancji
Dostawcy („Roszczenie”). Po otrzymaniu zgłoszenia Roszczenia od Kupującego, WESTCON powiadomi
Kupującego czy, zgodnie z polityką Dostawcy, Roszczenie winno być rozstrzygane bezpośrednio przez
Dostawcę czy pośrednio poprzez WESTCON. W przypadku gdy Roszczenie powinno być rozstrzygane
bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Dostawcą, WESTCON przekaże informacje kontaktowe, w celu
umożliwienia Kupującemu skontaktowania się z Dostawcą. Jeżeli Roszczenie będzie rozstrzygane przez
WESTCON, WESTCON przekaże Kupującemu upoważnienie do zwrotu Produktów („UZP”), w celu zwrotu
Produktów do WESTCON, natomiast Kupujący zwróci takie Produkty WESTCON, zgodnie z niniejszymi
Warunkami i polityką UZP aktualnie obowiązującą w WESTCON (która zostanie udostępniona
Kupującemu na żądanie). Produkty będą zwracane do WESTCON jedynie z ważnym numerem UZP
umieszczonym na opakowaniu Produktów. Wszelkie Produkty zwrócone bez ważnego numeru UZP
umieszczonego na opakowaniu Produktów nie podlegają akceptacji lub zostaną zwrócone. WESTCON ma
obowiązek wysłać zastępcze Produkty do Kupującego dopiero po otrzymaniu zwrotu oryginalnych
Produktów.
b. Kupujący akceptuje fakt, ze wyłączna odpowiedzialność WESTCON wobec Kupującego z tytułu roszczeń
w przedmiocie wady Produktu jest ograniczona do zarządzania takimi roszczeniami zgłoszonymi
Dostawcy i jest wyraźnie uzależniona od zdolności WESTCON do otrzymania zwrotu środków
finansowych lub zapewnienia WESTCON możliwości nabycia innych Produktów u Dostawcy do kwoty
odpowiadającej cenie wadliwych Produktów lub wymiany Produktów otrzymywanych od Dostawcy.
WESTCON nie ma obowiązku przyjąć zwrotu Produktów, który nie odbywa się zgodnie z polityką
Dostawcy dotyczącą zwrotu Produktów.
c. WESTCON nie ponosi odpowiedzialności za kwestie dotyczące zarządzania roszczeniami dotyczącymi
wad lub innymi roszczeniami, które zostały zgłoszone w związku z normalnym zużyciem, niewłaściwym
użyciem, zaniedbaniem, wypadkiem, nadużyciem, używaniem niezgodnie z dokumentacją Produktu
Dostawcy, modyfikacją lub zmianą niedozwoloną przez Dostawcę, lub użyciem w związku z produktem
osoby trzeciej. WESTCON zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy Produkty są wadliwe.
d. Dostarczenie Produktów w związku z ich zwrotem lub wymianą dokonywane jest przez Kupującego lub
inny podmiot uprawniony z gwarancji na koszt Dostawcy lub innej osoby trzeciej, która udzieliła gwarancji.
13. Zwroty.
a. Kupujący zwróci Produkty WESTCON zgodnie z niniejszymi Warunkami i polityką UZP obowiązującą w
WESTCON w danym czasie (które zostaną przekazane Kupującemu na żądanie). Wszelkie Produkty
zwrócone z UZP wydaną przez WESTCON zostaną zwrócone WESTCON w terminie pięciu (5) dni
roboczych od daty przekazania Kupującemu takiej UZP.
b. Kupujący nieodwołalnie upoważnia WESTCON do przeprowadzenia wszelkich wymaganych działań
powiązanych z naprawą lub wymianą Produktów w imieniu Kupującego, zgodnie z niniejszymi Warunkami.
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Kupujący akceptuje fakt, że WESTCON nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę w
Produktach zwróconych WESTCON.
d. Za wyjątkiem Produktów zwróconych zgodnie z postanowieniami punktu 12 powyżej, wszelkie zwroty
następują według wyłącznego uznania WESTCON oraz mogą podlegać piętnastoprocentowej (15%)
opłacie manipulacyjnej za zwrot towaru, według wyłącznego uznania WESTCON.
14. Ograniczenie odpowiedzialności.
a. Odpowiedzialność WESTCON z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z niniejszych Warunków i Umowy
jest ograniczona i w żadnym przypadku nie przekracza ceny netto (bez podatku VAT) zapłaconej przez
Kupującego za Produkty stanowiące podstawę zgłoszenia roszczenia;. Na mocy niniejszych Warunków i
Umowy, WESTCON nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli WESTCON nie otrzymał płatności całej ceny
wskazanej w fakturze za Produkty stanowiące podstawę zgłoszenia roszczenia.
b. Za zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszych Warunków, WESTCON i jego Dostawcy nie
ponoszą odpowiedzialności wobec Kupującego za jakiekolwiek szkody, spowodowane Kupującemu z
tytułu jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji (wyraźnej lub domniemanej), warunku lub innego
postanowienia bez względu na przyczynę ich powstania (w szczególności bez względu na to, czy zostały
one spowodowane wskutek zaniedbania WESTCON, jego pracowników, agentów, Dostawców lub w inny
sposób), wynikających lub powiązanych z niniejszymi Warunkami lub Umową, nawet jeżeli WESTCON lub
jego Dostawcy poinformowali o możliwości powstania takiej szkody.
c. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie będzie interpretowane jako wykluczające lub ograniczające
odpowiedzialność WESTCON z tytułu szkody wyrządzonej przez WESTCON umyślnie lub na skutek
naruszenia domniemanego tytułu prawnego do Produktów.
15. Prawa własności intelektualnej.
a. Kupujący potwierdza, że Produkty stanowią przedmiot praw wyłącznych (praw własności przemysłowej)
Dostawców. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi udzielenia Kupującemu prawa lub
tytułu prawnego do takich praw z wyjątkiem praw wynikających z licencji użytkownika końcowego .
Ponadto, Kupujący nie może wykonywać tłumaczeń, odwrotnych kompilacji lub jakiejkolwiek zmiany w
oprogramowaniu, oraz zobowiązuje się udostępnić swoim klientom egzemplarze umowy licencyjnej
użytkownika końcowego lub innych dokumentów zawartych w Produktach. Kupujący nie usunie, nie
zmieni ani nie zniszczy jakiejkolwiek informacji o prawach autorskich, zastrzeżonych oznaczeniach,
numerach seryjnych lub klauzulach poufności umieszczonych na lub zawartych w Produktach, bez
względu na sposób ich umieszczenia na Produkcie lub w nim.
b. Kupujący akceptuje fakt i zgadza się, że WESTCON nie będzie i nie jest zobowiązany zwolnić z
odpowiedzialności, bronić ani chronić Kupującego lub osoby trzeciej przed jakimikolwiek roszczeniami,
stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami i wydatkami, kwotami zasądzonymi na mocy orzeczeń
sądowych lub ugód, wynikających z lub związanych z faktycznym lub domniemanym naruszeniem praw
własności intelektualnej osoby trzeciej, za wyjątkiem oraz w zakresie, w jakim Dostawca wyraźnie zgodził
się zaproponować takie zwolnienie z odpowiedzialności i ochronę Kupującemu..
c. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie będzie rozumiane jako upoważniające lub przyznające
Kupującemu jakiekolwiek prawo lub licencję na użycie logo, znaku towarowego lub nazwy towarowej
WESTCON lub któregokolwiek z Dostawców, jakąkolwiek licencję, która będzie przedmiotem odrębnej
umowy, włączając obowiązujące w danym czasie polityki WESTCON lub jego Dostawców.
16. Warunki specjalne dotyczące systemu E-System.
a. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za użycie ID Użytkownika, hasła lub jakiejkolwiek innej formy
identyfikacji (dalej zwanych „ID Kupującego”), w celu uzyskania dostępu do systemu E-System i
zachowania poufności ID Kupującego. Kupujący bezzwłocznie powiadomi WESTCON w przypadku utraty,
pozostawienia w niewłaściwym miejscu lub podejrzenia nadużycia (faktycznego lub starań
podejmowanych w tym kierunku) ID Kupującego. Kupujący wdroży stosowne polityki i procedury
bezpieczeństwa, w celu zapewnienia odpowiedniego użycia ID Kupującego. W przypadku braku
niezwłocznego otrzymania od Kupującego powiadomienia stanowiącego inaczej, WESTCON może
opierać się wyłącznie na Zamówieniu złożonym za pośrednictwem systemu E-System oraz uznać
Zamówienie złożone za pośrednictwem systemu E-System za ważną i wiążącą ofertę nabycia Produktów.
b. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność, na swój własny koszt za zabezpieczenie i utrzymanie
własnego dostępu do Internetu, obiekty, sprzęt i oprogramowanie wymagane, w celu uzyskania dostępu
do systemu E-System. Kupujący akceptuje fakt, że WESTCON nie zapewnia bezpieczeństwa lub
c.
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integralności jakichkolwiek danych lub informacji wymienianych za pośrednictwem Internetu lub systemu
E-System, w zakresie przekraczającym obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z
ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
17. Zdarzenia siły wyższej.
a. WESTCON nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani nie zostanie uznany za naruszającą
niniejsze Warunki lub Umowę w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań, jeżeli
takie nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań nastąpiło wskutek wystąpienia zdarzenia Siły
Wyższej.
b. W przypadku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej: (i) WESTCON powiadomi Kupującego, w najbliższym
możliwym roboczym terminie, o wystąpieniu takiego zdarzenia Siły Wyższej, z zastrzeżeniem że
WESTCON nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania do przekazania takiego
powiadomienia; (ii) WESTCON wstrzyma się z wykonaniem zobowiązań do czasu ustania działania Siły
Wyższej, oraz (iii) czas wykonywania zobowiązań WESTCON zostanie przedłużony o okres trwania
wspomnianego zdarzenia Siły Wyższej.
c. Jeżeli zdarzenie Siły Wyższej trwa nieprzerwanie przez okres przekraczający dziewięćdziesiąt (90) dni,
każda strona może, w drodze pisemnego powiadomienia przekazanego drugiej stronie, odstąpić od
Umowy w zakresie, w jakim Produkty nie zostaną dostarczone zgodnie ze wspomnianą Umową. Po takim
odstąpieniu, WESTCON nie jest zobowiązany dostarczyć, natomiast Kupujący nie ma obowiązku przyjąć
dostawy lub zapłacić za niedostarczone Produkty, których dotyczy odstąpienie, jednakże Umowa
pozostanie obowiązująca w odniesieniu do wszystkich Produktów dostarczonych przed datą odstąpienia.
18. Przestrzeganie przepisów prawa; eksport.
a. Kupujący potwierdza, że Produkty oraz wszelkie dotyczące ich dane techniczne są objęte zezwoleniem lub
sprzedawane z zastrzeżeniem i kontrolowane przepisami prawa eksportowego obowiązującego w Stanach
Zjednoczonych („USA”), włączając obowiązujące tam regulacje dotyczące administracji eksportu, Unii
Europejskiej („UE”) oraz w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(„EFTA”) (łącznie zwane „Przepisami Kontroli Eksportowej”); ponadto, Kupujący zgadza się nie
eksportować, nie eksportować ponownie ani nie prowadzić jakiejkolwiek innej dystrybucji Produktów, lub
ich bezpośrednich pochodnych, w sposób naruszający Przepisy Kontroli Eksportowej. Kupujący zgadza
się powiadomić swoich klientów, że Produkty podlegają i są regulowane takimi Przepisami Kontroli
Eksportowej oraz że Rząd USA lub państwa członkowskie UE i EFTA mogą zażądać zezwolenia lub
innego upoważnienia przed dokonaniem eksportu.
b. Kupujący zapewnia, że nie będzie prowadzić eksportu ani ponownego eksportu Produktów, które będą
wykorzystywane na potrzeby projektowania, rozwoju, produkcji lub wykorzystywania broni chemicznej,
biologicznej, nuklearnej lub balistycznych lub w zakładzie prowadzącym taką działalność, bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody departamentu Rządu USA lub jakiegokolwiek innego właściwego rządu.
Ponadto Kupujący zapewnia, że nie będzie eksportować ani ponownie eksportować, bezpośrednio lub
pośrednio, jakichkolwiek Produktów do krajów objętych embargo ani sprzedawać Produktów spółkom lub
osobom fizycznym wymienionym na Liście Wyłączonych Obywateli publikowanej przez Departament
Handlu USA.
c. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich stosownych zezwoleń wydawanych
przez Rząd USA i/lub państwa członkowskiego UE i EFTA przed eksportem tych Produktów, lub
jakichkolwiek dotyczących ich danych technicznych, z Polski. WESTCON nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek koszty, zobowiązania lub szkody powstałe w związku z niewykonaniem przez Kupującego
zobowiązania do uzyskania wymaganych zezwoleń. Kupujący akceptuje fakt, że przepisy prawa dotyczące
kontroli eksportu mogą ulegać okresowym zmianom. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za
uzyskanie porady prawnej lub zasięgnięcie informacji z innych właściwych kanałów, w celu zapewnienia
przestrzegania z tymi przepisami prawa.
d. Kupujący zapewnia, że nie podejmie żadnych czynności ani nie zezwoli i nie upoważni do
przeprowadzenia jakichkolwiek czynności, które naraziłyby WESTCON na poniesienie odpowiedzialności z
tytułu naruszenia postanowień amerykańskiej ustawy Foreign Corrupt Practices Act („Ustawa”), na mocy
której zakazane jest składanie, przekazywanie lub zapewnianie oferty, bezpośrednio lub pośrednio,
obejmującej środki pieniężne lub jakiekolwiek wartościowe przedmioty, urzędnikowi rządowemu, partii
politycznej lub jej oddziałowi, w celu wsparcia jej lub WESTCON w uzyskaniu możliwości prowadzenia lub
utrzymaniu działalności oraz (a) nie naruszy ani nie spowoduje, aby WESTCON dopuścił się naruszenia
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postanowień takiej Ustawy, w związku ze sprzedażą i dystrybucją Produktów; oraz (b) powiadomi
WESTCON na piśmie, gdy którykolwiek z jej właścicieli, partnerów, mocodawców, członków zarządu lub
członków kierownictwa jest lub stanie się urzędnikiem, członkiem kierownictwa lub przedstawicielem
jakiegokolwiek rządu lub partii politycznej lub kandydatem do urzędu politycznego.
e. Kupujący będzie przestrzegał postanowień dyrektyw UE 2002/95/EC (Ograniczenia użycia substancji
niebezpiecznych) oraz 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. (utylizacja odpadów elektrycznych i
elektronicznych) („WEEE”) w ogólnym zakresie oraz wprowadzonych w każdym kraju, do którego
importowane, eksportowane lub w inny sposób są dystrybuowane Produkty przez Kupującego,
zobowiązań, które obejmują rejestrację „producenta” zgodnie ze stosownym ustawodawstwem
dotyczącym WEEE. Kupujący powiadomi WESTCON o ciążącym na nim obowiązku eksportowania
któregokolwiek z jej Produktów poza Polskę.
f.
Kupujący zwolni z odpowiedzialności, obroni i będzie chronić WESTCON przed jakimkolwiek naruszeniem
lub domniemanym naruszeniem przez Kupującego postanowień niniejszego punktu. Na żądanie
WESTCON, Kupujący zgadza się potwierdzić w formie pisemnej przestrzeganie stosownych przepisów
dotyczących kontroli eksportowych i Ustawy.
19. Zakaz pozyskiwania pracowników.
Przez okres dwunastu (12) miesięcy po dacie zawarcia Umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami, Kupujący
zgadza się nie pozyskiwać ani nie nakłaniać pracowników WESTCON zajmujących się marketingiem,
promocją, sprzedażą lub dystrybucją Produktów na rzecz Kupującego, do odpowiednio odejścia z pracy,
rozwiązania stosunku zatrudnienia lub naruszenia postanowień umowy o pracę zawartej z WESTCON;
ponadto, Kupujący nie wyznaczy, nie zaangażuje, nie zleci wykonawstwa ani nie zatrudni takiego
pracownika w Polsce, ani w Wielkiej Brytanii, celem świadczenia przez niego usług na rzecz Kupującego.
Jeżeli Kupujący naruszy postanowienia niniejszego punktu, zgadza się zapłacić WESTCON, w drodze
odszkodowania umownego, kwotę ryczałtową stanowiącą czterdzieści procent (40%) rocznego
wynagrodzenia pracownika (bez świadczeń), natomiast Kupujący niniejszym akceptuje fakt, że taka kwota
stanowi wiarygodne i uzasadnione wstępne oszacowanie straty WESTCON.
20. Informacje poufne.
Kupujący akceptuje fakt, że niniejsze Warunki, włączając wszelkie Umowy, oraz wszystkie informacje na
temat Produktu, w tym również ceny i opisy przekazane przez WESTCON Kupującemu, bez względu na
formę, w jakiej zostaną przekazane, stanowią informacje poufne WESTCON i jego Dostawców („Informacje
Poufne”). Kupujący zachowa takie Informacje Poufne w ścisłej poufności i nie będzie wykorzystywał ani
przekazywał takich Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej, za wyjątkiem gdy takie przekazanie jest
wymagane na mocy prawa. Ponadto Kupujący zgadza się ograniczyć dostęp do takich Informacji Poufnych
do pracowników, którzy winni je znać i podlegają pisemnym zobowiązaniom do zachowania poufności, z
zachowaniem przynajmniej takiego samego poziomu ochrony, jaki stosuje do niniejszych Warunków.
Wszystkie Informacje Poufne są przekazywane w „OBECNYM STANIE”, bez jakiegokolwiek oświadczenia
lub gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w przedmiocie ich dokładności lub kompletności. WESTCON
zgadza się zachować, w ścisłej poufności, i nie przekazywać osobie trzeciej żadnych danych wrażliwych
przekazanych przez Kupującego, które zostaną oznaczone jako poufne, zastrzeżone lub poprzez
zastosowanie podobnych wyrażeń.
21. Pozostałe postanowienia.
a. Cesja. Kupujący nie przeniesie żadnych praw ani obowiązków na podstawie Umowy na osobę trzecią, na
mocy prawa lub na jakiejkolwiek innej podstawie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WESTCON.
b. Odstąpienie od wykonania praw. Niewykonanie przez WESTCON jakiegokolwiek postanowienia
niniejszych Warunków lub Umowy nie będzie interpretowane jako: (i) zrzeczenie się przez WESTCON
jakichkolwiek roszczeń przysługujących na podstawie Warunków lub Umowy, (ii) odstąpienie od
Warunków lub ich zmiana, ani jako (iii) odstąpienie od Umowy lub jej zmiana.
c. Wyłączność postanowień. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie
uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych
Warunków pozostaną w pełnej mocy i będą w pełni skuteczne.
d. Prawa do przeprowadzenia audytu. Kupujący będzie prowadzić i przechowywać wiarygodne i kompletne
rejestry dotyczące wykonania przez niego niniejszych Warunków lub Umowy zgodnie z Warunkami, z
zachowaniem odpowiedniego poziomu szczegółowości, aby zapewnić WESTCON możliwość dokładnego
ustalenia, czy Kupujący w pełni przestrzega ich postanowień. Kupujący udostępni takie rejestry na
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e.

f.

stosowne żądanie, w normalnych godzinach pracy, w celu przeprowadzenia kontroli i wykonania kopii
przez WESTCON i jego przedstawicieli. Kupujący zachowa wspomniane rejestry przez przynajmniej dwa
(2) lata od daty zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
Działania marketingowe. Kupujący akceptuje fakt, że WESTCON może pozyskiwać, przechowywać i
wykorzystywać dane Kupującego, włączając dane osobowe, w celu ułatwienia prowadzenia działań
marketingowych i sprzedaży Produktów, natomiast Kupujący niniejszym wyraża zgodę na takie
pozyskiwanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych Kupującego przez WESTCON w wyżej
wskazanych celach. Bez względu na powyższe postanowienia, WESTCON zgadza się nie przekazywać
danych osobowych osobom trzecim, bez uzyskania uprzedniej zgody Kupującego. Ponadto, Kupujący
zgadza się wykorzystywać takie dane w celu przekazania danych dotyczących Produktu i informacji
promocyjnych Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem innego sposobu
komunikacji elektronicznej, chyba że Kupujący powiadomi WESTCON w formie pisemnej, że nie chce
otrzymywać takich informacji promocyjnych. Kupującemu przysługuje w każdym momencie dostęp do jego
danych osobowych przetwarzanych przez WESTCON, a także uprawnienie do ich usunięcia lub
modyfikacji w zbiorze danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych
osobowych Kupującego jest WESTCON.
Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Niniejsze Warunki są regulowane przepisami prawa
Polskiego. Kupujący niniejszym poddaje się wyłącznej właściwości sądów w Polsce. Konwencja Narodów
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszych
Warunków.

