Ogólne Warunki sprzedaży wyrobów Massmedica SA (medycyna estetyczna i anti-aging)
§ 1. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki (dalej: „Warunki”) określają podstawowe warunki sprzedaży wyrobów
stosowanych w medycynie estetycznej lub anti-aging (dalej: „Wyroby”) a sprzedawanych przez spółkę
Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 17, 02-972
Warszawa, KRS: 688627 (dalej: „Dostawca”).
2. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży na rzecz podmiotów będących
przedsiębiorcami i dokonujących zakupu w związku z prowadzoną przez nich działalnością
gospodarczą (dalej: „Odbiorców”). Nie stosuje się ich do sprzedaży na rzecz konsumentów.
§ 2. Składanie zamówień i ich wykonywanie
1. Wyroby są dostarczane na podstawie zamówień Odbiorcy, składanych Dostawcy w formie
elektronicznej (email), wiadomości tekstowej (sms, mms), lub innej w tym telefonicznej-ustnej.
2. W zamówieniu Odbiorca wskazuje zamawiany asortyment, jego ilość oraz cenę.
3. Dostawca dostarcza przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Odbiorcę transportem
własnym lub przy pomocy firmy kurierskiej.
§ 3.

Wydanie Wyrobu i zapłata ceny
1. Dostawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko odpowiednio opakować wyroby w celu
zapewnienia ich całości i nienaruszalności w czasie transportu i odbioru przez Odbiorcę.
2. Dostawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko załadować wyroby na środek transportu w sposób
gwarantujący bezpieczny transport.
3. Odbiorca zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie podanym na fakturze VAT prawidłowo
wystawionej przez Dostawcę i wysłanej przez niego do Odbiorcy, po odebraniu przez Odbiorcę
Wyrobu.
4. Dostawca będzie przekazywał Odbiorcy faktury VAT pocztą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej Odbiorcy bądź pocztą poleconą.

§ 4.

Dokumentacja dotycząca Wyrobów
1. Dostawca zobowiązuje się na prośbę Odbiorcy na własny koszt uzyskać i przekazać Odbiorcy
wymaganą prawem dokumentację dotyczącą wyrobów, w tym właściwe atesty i aprobaty techniczne.
2. Zbadanie wyrobów przez Odbiorcę może nastąpić w czasie odbioru Wyrobów, bez uszczerbku dla praw
Odbiorcy wynikających z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi.
3. Odbiorca zobowiązany jest pokwitować osobie dokonującej dostawy zamówionych Wyrobów ich
odbiór. Osoba dokonująca odbioru przesyłki w lokalu Odbiorcy jest uważana za upoważnioną do ich
odbioru.
4. Dokonując odbioru przesyłki zawierającej Wyroby, Odbiorca potwierdza fakt ich wcześniejszego
zamówienia u Dostawcy.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży wykonywana na podstawie niniejszych Warunków podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory na tle umowa sprzedaży wykonywanej na podstawie niniejszych Warunków będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
3. Wyłącza się stosowanie wszelkich ogólnych warunków bądź regulaminów stosowanych przez
Odbiorcę.
4. Niniejsze Warunki są dostępne na stronie internetowej www.massmedica.com, w siedzibie Dostawcy
oraz są przesyłane Odbiorcy razem z fakturą za zamówione i dostarczone Wyroby.
5. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do umów zawartych po dniu 1 maja 2021 roku (decyduje data
złożenia zamówienia).
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2021 roku

W imieniu Massmedica SA
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Marek Młodzianowski

