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OGÓLNE WARUNKI UMÓW 
DLA KONSUMENTÓW 

 
OBOWIĄZUJĄCE W BU POWER SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OD DNIA 26.03.2019 R. 

 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej: „OWU”) regulują zasady zawierania i wykonywania 

umów z konsumentami, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w zakresie dostaw towarów w związku 
z ich sprzedażą, napraw oraz usług dodatkowych, o ile odrębne postanowienia nie będą przez 
strony uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Niżej wskazane pojęcia oznaczają: 
a) BU Power Systems Polska – BU Power Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Puławska 506/508, 02-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291214, NIP: 5222867274, REGON: 
141164206; 

b) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z BU Power Systems Polska Umowę niezwiązaną 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo z którą BU Power Systems 
Polska podejmuje działania zmierzające do zawarcia takiej Umowy; 

c) OWU – niniejszy dokument stanowiący Ogólne Warunki Umów; 
d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych); 

e) Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia 
i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej 
lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, jak również niezawinione zakłócenia 
w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego towary sprzedawane przez BU Power Systems 
Polska, strajki, blokady dróg, itp.; 

f) Strony (umowy) – BU Power Systems Polska oraz Konsument, których łączy zawarta Umowa; 
g) Umowa – umowa sprzedaży towaru lub umowa o naprawę albo świadczenie innej usługi 

zawarta pomiędzy BU Power Systems Polska a Konsumentem.  

3. OWU mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez BU Power Systems Polska 
z Konsumentami, stanowiąc ich integralną część. 

4. Strony mogą w treści Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności inaczej 
uregulować kwestie, o których mowa w OWU. W razie sprzeczności zawartej w takiej formie 
Umowy z OWU rozstrzygające są postanowienia Umowy. 

5. OWU doręczane są Konsumentom na piśmie lub w formie elektronicznej, w szczególności wraz 
z Umową zawartą w formie pisemnej lub z ofertą handlową albo odpowiedzią na ofertę handlową 
złożoną BU Power Systems Polska, a także udostępniane są na stronie internetowej pod adresem 
http://www.bu-perkins.pl/warunkihandlowe.  

6. Konsumenta obowiązują postanowienia OWU, które są stosowane przez BU Power Systems Polska 
na dzień zawarcia Umowy. 

§ 2  

Oferta i zawarcie Umowy 

 

1. Informacje zawarte przez BU Power Systems Polska w katalogach, obwieszczeniach, reklamach, 
cennikach i innych źródłach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez BU Power Systems 
Polska zamówienia Konsumenta, po ustaleniu przez Strony wszystkich elementów i cen 
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zamawianych towarów lub świadczonych usług. 

3. Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na udostępnionym w tym celu 
odpowiednio adres pocztowy lub adres e-mail BU Power Systems Polska.  

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez BU Power Systems Polska następuje 
poprzez wysłanie do Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie pisemnej 
(w drodze listu poleconego) albo mailowej na adres e-mail wskazany przez Konsumenta 
w zamówieniu. 

5. BU Power Systems Polska nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Konsumenta oraz jego 
wykonania.  

6. Złożenie BU Power Systems Polska zamówienia przez Konsumenta jest wiążące dla Konsumenta, 
jeśli Konsument, dokonując zamówienia, znał lub z łatwością mógł poznać ceny zamawianych 
produktów albo usług BU Power Systems Polska. W przypadku gdy Konsument takich cen nie znał 
lub nie mógł z łatwością poznać albo gdy znane mu wcześniej ceny uległy zmianie, BU Power 
Systems Polska na prośbę Konsumenta przekaże mu informację dotyczącą tych cen. Ceny te będą 
wiązały Konsumenta, jeśli w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji dotyczących cen Konsument 
potwierdzi zamówienie.  

7. Zamówienie musi zawierać co najmniej: 
a) imię i nazwisko Konsumenta; 
b) adres zamieszkania Konsumenta; 
c) szczegółową specyfikację zamawianych towarów lub usług wraz z podaniem informacji o ich 

ilości; 
d) termin i miejsce odbioru (dostawy) towaru albo świadczenia usługi. 

8. W zamówieniu Konsument powinien możliwie jak najdokładniej określić specyfikację zamówienia 
i jego oczekiwania względem realizacji zamówienia albo świadczonej usługi.  

9. Jeżeli Konsument w swojej ofercie nie zastrzeże inaczej, jego oferta jest ważna przez 14 dni od dnia 
otrzymania zamówienia przez BU Power Systems Polska. Dniem otrzymania zamówienia przez BU 
Power Systems Polska jest dzień, w którym zamówienie zostało doręczone BU Power Systems 
Polska albo wpłynęło na adres e-mail BU Power Systems Polska właściwy do składania zamówień. 

10. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia, jeśli nie otrzyma on odpowiedzi od BU 
Power Systems Polska w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez BU Power Systems 
Polska, zamówienie uważa się za nieprzyjęte.  

11. BU Power Systems Polska ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części 
ceny należnej z tytułu zamówienia przez Konsumenta (zaliczki), w szczególności jeśli do spełnienia 
świadczeń BU Power Systems Polska na rzecz Konsumenta niezbędne jest wykonanie świadczeń 
przygotowawczych (np. zaopatrzenie w materiał).  

12. BU Power Systems Polska zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji złożonego zamówienia. 
W odrębnym porozumieniu BU Power Systems Polska wraz z Konsumentem określą termin 
dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów. 

13. Przesłanie przez BU Power Systems Polska niewiążącego kosztorysu nie prowadzi do zawarcia 
umowy z Konsumentem, chyba że co innego zastrzegł BU Power Systems Polska. 

14. Przyjęcie zamówienia przez BU Power Systems Polska może nastąpić nie później niż w ciągu dwóch 
tygodni od jego otrzymania od Konsumenta. W przypadku przekroczenia tego terminu BU Power 
Systems Polska zastrzega sobie możliwość kontaktu z Konsumentem i realizacji zamówienia na 
warunkach wynikających z oferty Konsumenta albo innych warunkach, co w razie wątpliwości 
poczytuje się za nową ofertę BU Power Systems Polska. 

 

§ 3 

Cena i warunki płatności 

 

1. Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez BU Power Systems Polska są cenami netto, do której 
naliczany jest należny podatek od towarów i usług (VAT). Obok cen netto wskazywane są również 
ceny brutto.  
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2. Ceny, terminy i warunki płatności, ewentualne szczególne zasady ponoszenia kosztów sprzedaży 
oraz waluta płatności obowiązujące w relacjach z danym Konsumentem uzgadniane są 
indywidualnie przed podjęciem współpracy pomiędzy Stronami.  

3. Koszty transportu ponosi Konsument w taki sposób, iż BU Power Systems Polska zleca wykonanie 
stosownej usługi transportowej wybranemu przez siebie przewoźnikowi, a następnie wartość usługi 
przewozu dolicza do rachunku wystawionego Konsumentowi z tytułu sprzedaży danej partii towaru. 
Konsument jest informowany o dostępnych sposobach dostawy oraz ich kosztach.  

4. Na życzenie Konsumenta BU Power Systems Polska ubezpiecza transport przedmiotu dostawy. 
W takiej sytuacji BU Power Systems Polska obciąża Konsumenta kosztami ubezpieczenia. 

5. W przypadku dokonania przez BU Power Systems Polska zamówienia określonego towaru lub 
części, o których mowa w § 2 ust. 9 OWU, BU Power Systems Polska obciąża Konsumenta za 
sprowadzenie takiego towaru lub części.  

6. Na wniosek Konsumenta BU Power Systems Polska umożliwia osobisty odbiór zamówionego 
towaru.  

7. BU Power Systems Polska umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług 
sprzedaży: 
a) przelewem na rachunek bankowy BU Power Systems Polska; 
b) gotówką przy odbiorze za pobraniem od przewoźnika. 

8. Konsument nie może dokonywać żadnych kompensat, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu 
wierzytelnościami, które mogą wyniknąć i będą mu przysługiwać wobec BU Power Systems Polska, 
ani potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi mu od BU Power Systems Polska, chyba że uzyska 
w tym zakresie uprzednią zgodę BU Power Systems Polska w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 4 

Warunki realizacji Umowy 

 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do każdego rodzaju umowy realizowanej 
przez BU Power Systems Polska z Konsumentem. 

2. BU Power Systems Polska nie odpowiada za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez 
Konsumenta.  

3. Termin realizacji zamówienia ustalany jest odrębnie w zależności od przedmiotu Umowy 
i wskazywany w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, ewentualnie na 
podstawie późniejszych, wyraźnych ustaleń Stron. 

4. Terminy realizacji Umowy mogą ulec zmianie po zawarciu Umowy, w szczególności na skutek Siły 
Wyższej, zmiany sytuacji rynkowej bądź aktualnych warunków handlowych z podmiotami 
współpracującymi z BU Power Systems Polska oraz innych okoliczności niezależnych od BU Power 
Systems Polska, którym BU Power Systems Polska nie może zapobiec mimo dołożenia należytej 
staranności, w szczególności jeśli okoliczności te wystąpią po stronie producenta sprzedawanych 
towarów, wpływając na zmianę terminów dostawy towaru bądź świadczonej usługi. 

5. W sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu BU Power Systems Polska niezwłocznie 
powiadomi Konsumenta o okolicznościach mogących spowodować zmianę terminu realizacji 
Umowy, a także nowych terminach realizacji Umowy. Wówczas w terminie 7 dni od otrzymania 
ww. informacji Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Brak uzyskania w tym 
terminie informacji od Konsumenta o przysługującym prawie do odstąpienia od Umowy oznacza, że 
realizacja Umowy będzie kontynuowana po ustaniu okoliczności mogących spowodować zmianę 
terminu realizacji Umowy według terminów zaproponowanych przez BU Power Systems Polska. 
Strony w każdej chwili mogą ustalić nowe terminy realizacji Umowy. 

6. Powiadomienie o okolicznościach mogących spowodować zmianę terminu realizacji Umowy oraz 
informacja o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy będą przesłane listem poleconym 
albo w formie mailowej.  

7. BU Power Systems Polska zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Umowy bez wad. 
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8. BU Power Systems Polska przy realizacji swoich zobowiązań uprawniony jest do posłużenia się 
osobami trzecimi. 

§ 5 

Wydanie towaru oraz przejście ryzyka 

 

1. W przypadku gdy BU Power Systems Polska zapewnia transport zamówionego towaru, jego 
wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Konsumenta. Konsument zobowiązany jest do 
poinformowania BU Power Systems Polska o wszelkich ograniczeniach i zakazach dotyczących 
wydania towaru we wskazanym miejscu, jak również zapewnienia czynności rozładunkowych. 
Z chwilą rozpoczęcia rozładunku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
dostarczonego towaru przechodzi na Konsumenta. 

2. W przypadku gdy Konsument odbiera towar własnym transportem z miejsca wskazanego przez BU 
Power Systems Polska, wydanie zamówionego towaru następuje pod warunkiem podpisania 
stosownych dokumentów odbiorczych. Z chwilą przystąpienia do czynności załadunkowych na 
Konsumenta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo 
przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.  

3. W każdym przypadku kiedy Konsument dopuszcza się opóźnienia w odbiorze towaru z przyczyn 
niezależnych od BU Power Systems Polska, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą popadnięcia w stan opóźnienia. 

4. Rozładowanie dostarczonego towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta, chyba że co innego 
wynika z odrębnego porozumienia Stron. 

 

§ 6 

Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza 
lokalem przedsiębiorstwa BU Power Systems Polska w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, 
a w przypadku Umowy w zakresie świadczenia usług – 14 dni od dnia zawarcia Umowy, 
z uwzględnieniem postanowień wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, 
stanowiącego Załącznik nr 1 do OWU. 

2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając BU Power Systems Polska oświadczenie 
o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do OWU. Skorzystanie z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do OWU nie jest 
konieczne, lecz umożliwia zachowania warunków formalnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu 
od Umowy może nastąpić pisemnie (przesyłając pismo listem tradycyjnym na adres: ul. Puławska 
506/508, 02-844 Warszawa) lub w formie mailowej (przesyłając oświadczenie na adres e-mail: 
info@bu-perkins.pl). 

3. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną BU Power 
Systems Polska niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania. 

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar BU Power Systems Polska lub przekazać go osobie 
upoważnionej przez BU Power Systems Polska nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym 
Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed 
jego upływem.  

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem 
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania towaru.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył 
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim BU Power Systems Polska przyjął jego ofertę, oferta 
przestaje wiązać.  

7. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przedmiocie świadczenia usług, 
jeśli umowa została zawarta poza lokalem BU Power Systems Polska lub na odległość oraz jeśli BU 
Power Systems Polska wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jak również 
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w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana 
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

8. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu 
o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do OWU. 

 

§ 7 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje można składać w formie:  
a) pisemnej – listem tradycyjnym skierowanym pod adres: ul. Puławska 506/508, 02-844 

Warszawa; 
b) mailowej – kierując wiadomość mailową pod adres e-mail: info@bu-perkins.pl. 

2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do OWU.  

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 
a) imię i nazwisko Konsumenta; 
b) adres zamieszkania Konsumenta; 
c) adres e-mail Konsumenta i/lub numer telefonu (dobrowolnie – w celu ewentualnego 

kontaktu); 
d) dokładny opis problemu. 

4. BU Power Systems Polska rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Za 
zgłoszenie reklamacji uznaje się dzień doręczenia listu zawierającego reklamację albo dzień 
wysłania wiadomości mailowej na adres e-mail podany w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu.  

5. W przypadku reklamowania towaru Konsument zobowiązany jest do dostarczenia albo przesłania 
reklamowanego towaru do BU Power Systems Polska pod adres: ul. Puławska 506/508, 02-844 
Warszawa.  

6. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów objętych Umową. 

7. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia 
wady. BU Power Systems Polska jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub 
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

8. BU Power Systems Polska może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli 
doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta 
jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności 
z Umową wymagałby nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji Konsument może skorzystać z innych 
uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie.  

9. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od 
Umowy, chyba że BU Power Systems Polska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla 
Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma 
zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez BU Power Systems Polska albo 
BU Power Systems Polska nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub 
usunięcia wady. Odbiorca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna, tj. taka, która 
w zakresie przyjętym w obrocie nie wpływa istotnie na cechy, parametry techniczne, jakość 
i możliwość zastosowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez BU Power Systems Polska usunięcia wady żądać 
wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że 
doprowadzenie towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest 
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym 
przez BU Power Systems Polska. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru 
wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę 
niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

11. Obniżenie ceny może nastąpić jedynie w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej 
wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.  
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12. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na 
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji 
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich 
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;  

 https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.  
13. W pozostałym zakresie do rękojmi za wady przedmiotu Umowy stosuje się przepisy art. 556-576 

Kodeksu cywilnego.  

§ 8 
Zamówienie towaru według specyfikacji Konsumenta 

 
1. Na życzenie Konsumenta BU Power Systems Polska może dokonać zamówienia towaru bądź części 

wyprodukowanych według specyfikacji (określonych parametrów) Kontrahenta albo służącego 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

2. Jeżeli sprowadzenie określonego towaru lub części, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
okaże się niemożliwe, BU Power Systems Polska powiadomi Konsumenta o niemożliwości ich 
sprowadzenia. W takiej sytuacji nie dochodzi do przyjęcia zamówienia w zakresie dotyczącym 
sprowadzenia takiego towaru lub części.  

3. Warunkiem wysłania przez BU Power Systems Polska zamówienia towaru lub części, o których 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest uprzednia zapłata przez Konsumenta na rzecz BU Power 
Systems Polska ceny za realizację takiego zamówienia. 

4. W zakresie sprowadzenia towaru lub części, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po 
realizacji usługi Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 6 
OWU. 

 
§ 9 

Prawa autorskie oraz wskazówki dotyczące towaru 
 

1. W odniesieniu do wszelkich udostępnionych Konsumentowi przez BU Power Systems Polska ofert, 
kosztorysów, rysunków, ilustracji, opisów oraz innych dokumentów i materiałów, BU Power 
Systems Polska zastrzega, że przysługują mu prawa własności, prawa autorskie, jak również inne 
prawa ochronne, chyba że co innego wynika z treści tych dokumentów lub materiałów albo gdy 
postanowiono inaczej.  

2. Konsument nie jest uprawniony do udostępniania dokumentów lub materiałów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani ujawniania ich treści osobom trzecim bez wyraźnej zgody BU 
Power Systems Polska.  

3. Korzystanie z dokumentów lub materiałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest 
dopuszczalne tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do zawarcia u realizacji Umowy z BU 
Power Systems Polska. Jeżeli Umowa nie dojdzie do skutku albo wymienione dokumenty lub 
materiały nie będą wymagane dla dalszej realizacji zawartej umowy, Konsument zobowiązany jest 
do ich zwrotu na swój koszt do BU Power Systems Polska. 

4. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek BU Power Systems Polska dotyczących 
korzystania ze sprzedawanej rzeczy oraz dokumentów lub materiałów, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, w szczególności jest on zobowiązany do przestrzegania zawartych w tych 
dokumentach ograniczeń w korzystaniu i nie jest uprawniony do wykorzystywania rzeczy 
i dokumentów w celach, dla których  nie zostały one przewidziane. 

 

§ 10 

Ochrona danych osobowych 

 

1. W związku z realizacją zawartej Umowy BU Power Systems Polska staje się administratorem danych 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
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osobowych Konsumenta. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) realizacji zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na BU Power Systems Polska, m.in. przez 

przepisy prawa podatkowego oraz o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO); 

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu BU Power Systems Polska lub osób trzecich, m.in. 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy, a także kontaktu 
z Konsumentem w związku z procedurą reklamacyjną bądź realizacją jego praw na podstawie 
przepisów o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy, a po zakończeniu 
jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa, a także okres przedawnienia 
roszczeń wynikających z Umowy.  

4. BU Power Systems Polska może przekazywać i ujawniać dane osobowe podmiotom 
współpracującym przy realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
m.in. podmiotom świadczącym usługi prawne, windykacyjne, rachunkowe, podatkowe, kurierskie 
lub spedycyjne, a także podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy BU Power Systems Polska.  

5. Osoby, których dane będą przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
przeniesienia danych do innego administratora danych oraz niepodlegania decyzjom 
o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom tym 
przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne 
do realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu; ich brak skutkować 
może niemożliwością realizacji Umowy, obowiązku prawnego bądź prawnie uzasadnionych 
interesów BU Power Systems Polska. 

 
§ 11 

Pozostałe informacje dla Konsumenta 
 

1. Przedmiot świadczenia, jak również inne cechy świadczenia każdorazowo wynikają z zakresu 
zawartej Umowy.  

2. Konsument może kontaktować się z BU Power Systems Polska w następujący sposób: 
a) w formie pisemnej, kierując pocztę na adres siedziby BU Power Systems Polska: ul. Puławska 

506/508, 02-844 Warszawa; 
b) w formie mailowej, kierując wiadomość e-mail pod adres: info@bu-perkins.pl; 
c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 577 04 30. 

3. BU Power Systems Polska ponosi odpowiedzialność za niewykonanie oraz nierzetelne wykonanie 
Umowy w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące prawo. 

4. Czas trwania Umowy wynika z treści zawartej Umowy, w szczególności jest określony 
w zamówieniu. Okres obowiązywania Umowy może zostać określony poprzez wskazanie terminu jej 
realizacji. W takiej sytuacji uznaje się, że Umowa została zawarta na czas określony, który upływa 
w dniu jej realizacji (dostawy towaru lub realizacji usługi).  

5. Konsument ma obowiązek wykonywania zobowiązania wynikających z Umowy do upływu okresu jej 
obowiązywania.  

6. BU Power Systems Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe 
wykonanie świadczeń przez osoby lub podmioty trzecie, którymi BU Power Systems Polska 
posługuje się przy realizacji zamówień lub usług (m.in. przewoźników), w szczególności nie ponosi 
odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia wynikające z działań tych osób lub podmiotów trzecich. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Integralną część OWU stanowią następujące załączniki: 
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a) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy; 
b) Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od Umowy; 
c) Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia szkód gwarancyjnych/ zlecenia naprawy.  

2. Indywidualne zmiany i uzupełnienia postanowień OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień zawartych w OWU okaże się nieważne, nie wpływa 
to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień OWU.  

4. Za miejsce spełnienia świadczeń wynikających z zawartej Umowy uznaje się siedzibę BU Power 
Systems Polska.  

5. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze 
względu na siedzibę BU Power Systems Polska.  

6. W sprawach nieuregulowanych w OWU oraz zawartej Umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

7. Niniejszy dokument anuluje wszystkie poprzednie wersje ogólnych warunków umów w zakresie 
dotyczącym Konsumentów i obowiązuje do czasu jego zastąpienia kolejną wersją albo odwołania.  

 



Załącznik nr 1 do OWU 

Pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia: 
a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik 

i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku Umowy sprzedaży, 
w której całość towaru dostarczana jest od razu w całości; 

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż 
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku 
Umowy sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno; 

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia 
inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – 
w przypadku Umowy sprzedaży rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach; 

d) zawarcia Umowy – w przypadku Umów o świadczenie usług. 
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – Bu Power 

Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 506/508, 02-844 Warszawa, e-mail: 
info@bu-perkins.pl, tel.: +48 22 577 04 30 – o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 
obowiązkowe.  

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, że wyślą Państwo informację 
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy: 
a) Umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od 

Umowy zanim przyjęliśmy Państwa ofertę, oferta ta przestaje wiązać; 
b) zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia 

rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu 
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), 
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, 
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od 
Umowy. 

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; 
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia 
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9. Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, prosimy o odesłanie lub przekazanie jej nam na adres: ul. Puławska 
506/508, 02-844 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, 
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, 
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów jest 
zależna od ilości, rozmiarów oraz wagi zwracanego towaru i zależy od cen przewoźnika.  

11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego 
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru 

12. Nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od Umowy w przedmiocie świadczenia usług, jeśli 
umowa została zawarta poza lokalem BU Power Systems Polska lub na odległość oraz jeśli 
wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą, jak również w sytuacji, w której 
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 
określonej przez Państwa lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb. 



Załącznik nr 2 do OWU 

Formularz odstąpienia od Umowy 

......................................., ........................... r.  

(miejscowość, data) 

 

BU Power Systems Polska sp. z o.o. 

ul. Puławska 506/508 

02-844 Warszawa 

 

Oświadczam, że na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 134) odstępuję od umowy sprzedaży/ o świadczenie usługi 

....................................................*(niewłaściwe skreślić) 

(nazwa usługi) 

 

Data złożenia zamówienia:   

Data odbioru towaru*:  

Nr paragonu:  

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

E-mail:  

Numer telefonu:   

* - nie dotyczy, jeśli przedmiotem umowy było świadczenie usług. W takim przypadku proszę pozostawić pustą 

rubrykę 

 

Proszę o zwrot płatności na następujący rachunek bankowy: 

 

Nazwa banku:   

Numer rachunku:  

 

 

 

 

.................................................................. 

(podpis Konsumenta)   

 

 



Firma

Gwarancja 

Data zgłoszenia

Gwarancja na cz ęści zamienne

Czas przebiegu części w [h]

Zgłoszenie szkód gwarancyjnych | Zlecenie naprawy/diagnozy silnika

Nr gwarancji klienta Nr faktury dot. części

Nr faksuMiejscowość

Kod pocztowy

Wnioskodawca oraz NIP

Ilość godzin pracy silnika

Ostatni serwis (data i liczba 
motogodzin)

Data uruchomienia (sprzedaży z 
faktury)

Wykonany przez (nazwa firmy)

Numer seryjny silnika
np.: PJ12345U123456W

Rodzaj maszyny np. traktor, 
agregat, koparka

Typ/model  maszyny

Dane silnika

Osoba kontaktowa

Nr telefonu

Nr tel. KomórkowegoUlica nr domu

Ulica, kod pocztowy

Miejscowość

Dane maszyny

Osoba kontaktowa

Telefon

Miejsce postoju maszyny / U żytkownik

Producent maszyny

Nr seryjny maszyny

W przypadku błędnych lub niekompletnych danych rozliczenie gwarancji może się opóźnić lub gwarancja zostanie odrzucona!

Szczegółowy opis uszkodzenia

Krótki opis uszkodzenia (np. nie mo żna uruchomi ć silnika)

Jeśli gwarancja na silnik wygasła lub Perkins nie odpowiada za usterki, rozliczenie (kosztów dojazdu i powrotu, przejazdu i czasów pracy oraz potrzebnych 
materiałów i ewentualnych kosztów oględzin) następuje na podstawie raportu montera z kontrasygnatą i specyfikacją materiałową. Od dnia 01.01.2015 
stawki wynoszą: 200 PLN za roboczogodzinę, 75 PLN za godz. dojazdu/powrotu, 1 PLN/1 km dojazdu z/do Warszawy i inne wynikłe koszty np. części 
zamiennych (ceny obowiązują również w przypadku zleceń komercyjnych). Podane ceny NETTO.

Obowiązują wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe (w najnowszej wersji), które chętnie na życzenie Państwu prześlemy, poza tym można znaleźć je w 
internecie pod adresem http://www.bu-power-systems.pl/

Data Pieczątka firmy, czytelny podpis osoby upoważnionej

BU Power Systems Polska Sp. z o.o. Numer sprawy:
ul. Puławska 506/508
PL-02-844 Warszawa
Fax: +48 22 577 04 40
serwis@bu-power-systems.pl

�

Nie można � w niskich � Rozrusznik uszkodzony � Uszkodzony alternator �

uruchomić silnika temperaturach                     

Silnik gaśnie                     � na biegu jałowym                 � pod obciążeniem       �

Silnik pracuje nie równo   � na biegu jałowym                 � pod obciążeniem      � Silnik nie ma mocy           �

Ciemny dym z silnika       � niebieski                               � czarny                       � weiss/ biały                      �

Przecieki                          � Oleju silnikowego                  � Paliwa                       � Płynu chłodzącego          �

�


