
 

 

Warunki gwarancji 
Superior Leichtmetallräder Germany GmbH udziela wszystkim klientom końcowym 5-letniej gwarancji 
od daty zakupu na felgi z lekkich stopów ze znakami towarowymi ATS, RIAL i ALUTEC oraz z lakierami: 
sterling-silver, polar-silver, diamond-silver, metallic-silver. silver,  royalsilver, racing-black, diamond-
black, racing-grey, graphite, graphite-matt, titanium, rallye-white, carbon-grey, metal-grey i dark-grey, z 
wyłączeniem kół do sportów motorowych oraz kół polerowanych, w pełni chromowanych, 
anodyzowanych i felg wieloczęściowych. W ramach gwarancji odpowiadamy za to, że nasze produkty 
są wolne od wad w momencie dostawy do klienta końcowego. Wady występujące w okresie 
gwarancyjnym będą usuwane na nasz koszt w rozsądnym czasie od zgłoszenia wady, według naszego 
uznania albo poprzez dostawę zastępczą, albo poprzez naprawę. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe 
lub wymaga naszym zdaniem nieuzasadnionych nakładów, możemy według naszego wyboru zwrócić 
koszt zakupu. Nie istnieją dalsze roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie 
dotyczy wszelkiego rodzaju uszkodzeń powstałych po dostawie do klienta końcowego, zwykłego 
zużycia, niezgodnego z przeznaczeniem traktowania i użytkowania, wadliwego montażu i każdego 
innego pogorszenia stanu kół z innych przyczyn niż wada pierwotna. Jeżeli koła ze stopów lekkich 
zostały (aluminiowe) przydzielone do pojazdu, który nie jest zatwierdzony ogólnym pozwoleniem na 
użytkowanie (ABE) lub certyfikatem części (TGA), lub jeśli nie są przestrzegane wymagania i instrukcje 
zgodnie z ABE lub TGA, wówczas gwarancja jest nieważna. Nieprawidłowy montaż felg z aluminiowych 
również powoduje wykluczenie gwarancji. 

 

Uwaga przed montażem: 

Przed montażem felg należy dokładnie oczyścić miejsca mocowania (piasta, śruby, powierzchnia styku) 
z rdzy i brudu. Stosowanie środków zmniejszających tarcie na powierzchni styku koła jest 
niedozwolone. Otwory na śruby nie mogą ulec uszkodzeniu podczas przesuwania na kole. W 
samochodzie można stosować wyłącznie osprzęt określony przez niemiecki urząd nadzoru 
technicznego. Felgi należy zamocować za pomocą klucza dynamometrycznego. W przypadku 
stosowania kluczy udarowych należy pamiętać, że śruby mogą być dokręcane do 3/4 określonej 
wartości; następnie należy je dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego. Po przejechaniu 
pierwszych 50 do 100 kilometrów śruby kół muszą być ponownie dokręcone. Jeśli felgi zostały 
pomalowane przez osoby trzecie (całkowite przemalowanie lub nowe malowanie), gwarancja wygasa 
natychmiast. Roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane wyłącznie na podstawie oryginalnego 
dowodu zakupu (paragon, faktura). Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia lub 
ponownego rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. Wymienione części stają się naszą własnością. 
Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych roszczeń gwarancyjnych klienta końcowego, lecz 
stwarza dodatkowe roszczenia klienta końcowego wobec nas jako producenta zgodnie z niniejszymi 
warunkami gwarancji. 

 

Wymagania dotyczące powiadomień ze strony sprzedawcy/kupującego Zgodnie z VO 2018/858 
rozdział 18 i 19 oraz sekcja 22, 22a StVZO sprzedawca lub kupujący musi zapewnić przekazanie w 
ramach łańcucha dostaw i dostarczenie konsumentowi odpowiednich ocen i instrukcji dotyczących 
pielęgnacji, które można znaleźć na stronie internetowej danej marki 
(www.atswheels.com/www.alutec.de/www.rial.de), a także w opakowaniu (tylko instrukcje dotyczące 
pielęgnacji). Sprzedawca lub nabywca musi również zapewnić przestrzeganie wymogów dotyczących  



 
 

 

zgłoszeń w związku z brakiem zgodności komponentów lub wynikającym z tego zagrożeniem zgodnie 
z VO 2018/858 rozdział 18 i 19. 

Warunki sprzedaży, dostawy i płatności Nasze dostawy, usługi i oferty w transakcjach handlowych z 
przedsiębiorcami (B2B), osobami prawnymi prawa publicznego lub publiczno-prawnymi funduszami 
specjalnymi opierają się wyłącznie na poniższych warunkach. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży 
obowiązują również w przyszłych stosunkach handlowych, nawet jeśli nie zostały one ponownie 
wyraźnie uzgodnione. Odrzucamy wszelkie odmienne od naszych ogólne warunki handlowe 
Zamawiającego, nawet jeśli w danym przypadku nie sprzeciwiamy się im w sposób wyraźny. 

 

1. Oferta/Ceny 

1.1 Nasze oferty mogą ulec zmianom i są niewiążące. 

1.2 Wszystkie dostawy odbywają się z zakładu zgodnie z naszą ofertą lub potwierdzeniem zamówienia. 
Dostawa odbywa się po cenach obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Jeśli po zawarciu umowy 
nasze ogólne ceny ulegną zmianie, jesteśmy uprawnieni do zastosowania cen obowiązujących w dniu 
dostawy. W przypadku podwyżki cen zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni 
od powiadomienia o podwyżce cen. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, jeżeli 
uzgodnione ceny opierają się na naszych cenach katalogowych, podwyżka cen wynosi nie więcej niż 
5%, a dostawa towaru ma nastąpić dopiero po upływie czterech miesięcy od zawarcia umowy. 

 

2. Dostawy 

2.1 Wszystkie dostawy odbywają się z zakładu. Na życzenie i koszt zamawiającego towar zostanie 
wysłany do innego miejsca przeznaczenia (Versendungskauf). Ryzyko przypadkowej utraty i 
przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na zamawiającego najpóźniej w momencie 
przekazania towaru. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego uszczerbku towaru, jak również 
ryzyko opóźnienia przechodzi jednak w momencie przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub 
innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. 

2.2 Jesteśmy uprawnieni do dokonywania i fakturowania dostaw częściowych, o ile dostawa częściowa 
może być wykorzystana przez Zamawiającego w ramach zamierzonego celu umowy, zapewniona jest 
dostawa pozostałych zamówionych towarów, a dostawa częściowa nie powoduje znacznych 
dodatkowych nakładów lub kosztów dla Zamawiającego (chyba że zgodzimy się na poniesienie tych 
kosztów). Zamawiający może odmówić przyjęcia takich częściowych dostaw lub usług tylko wtedy, gdy 
ma on uzasadniony interes w odmowie. 

2.3 Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy dostawie przez firmę kurierską, 
spedytora, kolej, usługę ekspresową oraz w przypadku odbioru pod kątem jej kompletności zgodnie z 
dokumentami przewozowymi, listem przewozowym itp. Ewentualne braki należy odnotować na 
dokumentach przewozowych i niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej firmie Superior 
Leichtmetallräder Germany GmbH. Jeżeli ilość dostawy podana w dokumentach przewozowych (ilość 
kartonów) zostanie uznana za odebraną w całości z podpisem kupującego, to późniejsze roszczenia z  



 

 

tytułu braków wobec firmy Superior Leichtmetallräder Germany GmbH lub spedytora są wykluczone. 
Zamawiający przejmuje obowiązek rejestracji wszystkich opakowań, które są wysyłane do klienta 
końcowego i odpowiednio oznacza materiały opakowaniowe symbolem odpowiedniego zakładu 
utylizacji odpadów. Kupujący bez zastrzeżeń ponosi wszelkie koszty z tym związane. 

 

3. Terminy dostaw 

3.1 Termin lub data dostawy podane w naszej ofercie lub potwierdzeniu zlecenia są niewiążące, chyba 
że wyraźnie uzgodniono na piśmie konkretny termin lub datę. 

3.2 Uzgodnione terminy lub daty dostawy odnoszą się do dostarczenia towaru do naszego magazynu 
lub, jeśli zgodziliśmy się na podjęcie wysyłki, do przekazania towaru przewoźnikowi. 

3.3 W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, na które nie mamy wpływu, jesteśmy 
zwolnieni z obowiązku dostawy na czas trwania takiego zdarzenia i nie jesteśmy zobowiązani do 
nabycia danego towaru od osób trzecich. Jeśli takie zdarzenie trwa dłużej niż trzy miesiące, jesteśmy 
uprawnieni do odstąpienia od umowy. 

3.4 Opóźniony odbiór i/lub brak odbioru towaru przez zamawiającego z przyczyn od nas niezależnych 
daje nam prawo do wysłania nieodebranego towaru do zamawiającego na koszt i ryzyko 
zamawiającego lub, według naszego uznania, do składowania towaru i zafakturowania go jako 
dostarczonego, łącznie ze wszystkimi kosztami i nakładami dodatkowymi. 

 

4. Szkody w transporcie 

Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia rozpoznawalnych szkód zgodnie z 
postanowieniami niniejszego punktu przewoźnikowi z kopią dla nas. W przeciwnym razie nie można 
dochodzić roszczeń z tytułu szkód transportowych. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia 
przesyłki przy odbiorze pod kątem rozpoznawalnych wad opakowania. W przypadku stwierdzenia 
zewnętrznych uszkodzeń kartonu opakowaniowego należy niezwłocznie sprawdzić jego zawartość. 
Kupujący jest zobowiązany w każdym przypadku odnotować wszelkie uszkodzenia opakowania lub 
zawartości na liście przewozowym lub dowodzie dostawy. Adnotacja "odbiór z zastrzeżeniem 
późniejszej kontroli" nie jest wystarczająca w przypadku uszkodzeń wynikających z warunków 
transportu. Do reklamacji dotyczącej szkód transportowych należy dołączyć kopię listu 
przewozowego/dokumentu dostawy z odpowiednią adnotacją dla nas. 

 

5. Gwarancja 

5.1 Wady towaru, które można stwierdzić podczas prawidłowej kontroli, należy zgłosić nam 
niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru; pozostałe wady należy zgłosić 
nam niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od ich stwierdzenia. Zgłoszenie musi być 
sporządzone w formie pisemnej i musi określać rodzaj i zakres wad. Brak zawiadomienia w 
odpowiednim czasie powoduje utratę prawa do gwarancji. 

  



 

 

5.2 Jeżeli towar jest wadliwy, a zamawiający powiadomił nas zgodnie z punktem 5.1, zamawiającemu 
przysługują ustawowe prawa z następującymi postanowieniami: 

a) Jesteśmy uprawnieni według naszego uznania do dostarczenia towaru zastępczego lub do 
usunięcia wady (późniejsze świadczenie). 

b) Zastrzegamy sobie prawo do dwóch prób wykonania świadczenia. Jeżeli późniejsze 
spełnienie świadczenia ostatecznie nie powiedzie się lub nie nastąpi w rozsądnym terminie, 
zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny kupna lub odstąpienia od umowy; w 
przypadku nieistotnej wady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

c) Do roszczeń odszkodowawczych i zwrotu daremnych nakładów stosuje się następujący 
punkt 6. 

5.3 W przypadku szkód spowodowanych szczególnym obciążeniem, np. podczas wydarzeń sportowych 
lub w przypadku zamontowania na pojeździe, który nie jest dopuszczony do ruchu w opinii 
rzeczoznawcy/ABE (ogólne pozwolenie na użytkowanie) lub w przypadku późniejszych zmian, 
gwarancja przepada. 

5.4 Wszelkie zwroty z powodu zgłoszenia wad należy zgłaszać w formie pisemnej z wyprzedzeniem, 
podając szczegółowo powód reklamacji, przed odesłaniem towaru. Zainicjujemy odbiór przez firmę 
kurierską lub spedytora. W przypadku zwrotów, które zostaną do nas przesłane bez wcześniejszego 
powiadomienia, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia. W przypadku uzasadnionego 
zgłoszenia wady zwracamy koszty najtańszej drogi wysyłki; nie dotyczy to sytuacji, gdy koszty 
wzrastają, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce dostawy. 

5.5 W przypadku, gdy w przesyłce zwrotnej/reklamacji brakuje akcesoriów, multipacków, śrub itp., od 
noty uznaniowej zostanie odjęta pierwotna wartość fakturowa brakujących elementów. 

5.6 Jeśli nowy towar zostanie odebrany z dobrej woli, naliczymy koszty magazynowania i obsługi w 
wysokości 20% wartości netto towaru. Kupujący ma prawo udowodnić, że wysokość rzeczywistych 
kosztów jest niższa. 

5.7 Reklamacje kół z widocznymi wadami produkcyjnymi mogą być składane tylko wtedy, gdy koła nie 
zostały jeszcze zamontowane lub nie były użytkowane. 

5.8 Powyższe postanowienia nie naruszają ustawowych przepisów dotyczących ostatecznego 
przekazania konsumentowi nieprzetworzonego towaru, nawet jeśli konsument dokonał jego dalszej 
obróbki (roszczenie dostawcy zgodnie z §§ 478, 479 BGB). 

 

6. Odpowiedzialność 

6.1 Superior Leichtmetallräder Germany GmbH ponosi ogólną odpowiedzialność za szkody zgodnie z 
przepisami prawa. Odpowiadamy za szkody - niezależnie od podstawy prawnej - w ramach 
odpowiedzialności za działania umyślne i rażące niedbalstwo. W przypadku naruszenia istotnych 
obowiązków umownych (których wypełnienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy i na 
których wypełnieniu partner umowy regularnie polega i może polegać) w wyniku zwykłego zaniedbania, 
nasza odpowiedzialność ogranicza się do zastąpienia typowych, przewidywalnych szkód; Superior  

 



 

 

Leichtmetallräder Germany GmbH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia nieistotnych 
obowiązków umownych w wyniku zwykłego zaniedbania. 

6.2 Ograniczenia odpowiedzialności z powyższego punktu 6.1 nie obowiązują 

a) do szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, 

b) jeżeli Superior Leichtmetallräder Germany GmbH nieuczciwie zataiła wadę, 

c) w zakresie, w jakim Superior Leichtmetallräder Germany GmbH uznała gwarancję dotyczącą 
jakości produktu 

d) w przypadku roszczeń kupującego z tytułu niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za 
produkt. 

 

7. Przedawnienie 

7.1 Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) ogólny termin 
przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad fizycznych lub wad prawnych wynosi jeden rok od dostawy. 
Jeśli uzgodniono odbiór, termin przedawnienia rozpoczyna się z chwilą odbioru. 

7.2 Wyżej wymienione terminy przedawnienia niemieckiego prawa sprzedaży obowiązują również dla 
umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych Kupującego z tytułu wad towaru, chyba że 
zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby w 
poszczególnych przypadkach do skrócenia terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze 
Kupującego z tytułu umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, jak również roszczenia zgodnie z 
punktem 6.2 lit. a) do d) niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przedawniają się wyłącznie zgodnie 
z ustawowymi terminami przedawnienia. 

7.3 Inne szczególne przepisy ustawowe dotyczące przedawnienia, w szczególności § 438 ust. 1 nr 1, 
par. 3, 444, 445b BGB pozostają nienaruszone. 

 

8. Płatność 

O ile w poszczególnych przypadkach nie ustalono inaczej, Superior Leichtmetallräder Germany GmbH 
realizuje dostawy tylko za zapłatą z góry. Kwota faktury jest płatna netto w ciągu 14 dni od daty 
wystawienia faktury, chyba że wyraźnie uzgodniono inne warunki płatności. Przy odbiorze nie udziela 
się skonta. Koszty dyskonta ponosi kupujący. Jeżeli czeki, weksle lub inne płatności nie zostaną uznane, 
wszystkie roszczenia ze stosunku handlowego (w tym również roszczenia niewymagalne) stają się 
natychmiast wymagalne. W takich przypadkach, a także w przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji 
majątkowej zamawiającego, w okresie późniejszym realizujemy dostawy wyłącznie za zaliczką. Weksle 
i czeki przyjmowane są tylko na poczet świadczenia. Przyjęcie nie stanowi odroczenia roszczenia 
głównego. W przypadku zakupu kilku towarów lub usług od Superior Leichtmetallräder Germany GmbH 
i konieczności zapłaty kilku cen zakupu, raty są zawsze zaliczane na poczet najstarszej wymagalnej 
wierzytelności płatniczej, niezależnie od ewentualnego kredytowania przez zamawiającego. 

 



 

 

9. Prawo do potrącenia/prawo zatrzymania 

Kupujący ma prawo do kompensaty tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne lub nie 
zostały przez nas podważone. Prawo do zatrzymania przysługuje zamawiającemu tylko wtedy, gdy jego 
roszczenie jest prawomocne lub nie zostało przez nas zakwestionowane. 

 

10. Zastrzeżenie własności 

10.1 Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego przez nas towaru do momentu całkowitej 
zapłaty ceny kupna i spełnienia wszystkich roszczeń ze stosunku handlowego wobec Zamawiającego. 

10.2 Jeżeli towar zastrzeżony zostanie połączony lub wymieszany z towarem, który nie jest naszą 
własnością, nabywamy współwłasność w nowym przedmiocie w stosunku wartości fakturowej towaru 
zastrzeżonego do wartości rynkowej nowego przedmiotu. Zamawiający jest uprawniony do sprzedaży i 
dalszego przetwarzania towaru zastrzeżonego w ramach normalnej działalności gospodarczej. 

10.3 Zamawiający niniejszym przenosi na nas wszelkie roszczenia, w tym prawa uboczne, z tytułu 
wykorzystania towaru zastrzeżonego. Jeżeli zastrzeżony towar zostanie przetworzony, zmieszany lub 
połączony z innymi przedmiotami, które nie są naszą własnością, cesja obejmuje tylko taką część 
przychodów, która odpowiada części naszej współwłasności w zastrzeżonym towarze. 

10.4 W przypadku zbycia wierzytelności przez nabywcę w ramach faktoringu rzeczywistego, nabywca 
przenosi na nas wierzytelność zastępczą wobec faktora. Nabywca jest uprawniony do ściągania 
scedowanej wierzytelności tylko w normalnym toku działalności. 

10.5 Jeżeli wartość użytkowa przysługujących nam zabezpieczeń przekracza nasze wierzytelności 
łącznie o więcej niż 10%, zobowiązujemy się na żądanie nabywcy lub osoby trzeciej, która doznała 
uszczerbku z powodu nadmiernego zabezpieczenia z naszej strony, do zwolnienia zabezpieczeń 
przekraczających tę wartość według naszego wyboru. 

10.6 Zamawiający przechowuje towar zastrzeżony bez ponoszenia przez nas kosztów i ubezpiecza go 
od ognia, kradzieży itp. w zwyczajowo przyjętym zakresie. Zamawiający przenosi na nas swoje 
roszczenia o zwrot kosztów z tytułu wyżej wymienionych szkód w wysokości wartości faktury. 

10.7 Zastawienie towaru zastrzeżonego lub przeniesienie własności w celu zabezpieczenia towaru 
zastrzeżonego lub przeniesionych wierzytelności jest niedozwolone. Należy nas niezwłocznie i 
wyczerpująco powiadomić o każdym dostępie do towaru zastrzeżonego lub scedowanych 
wierzytelności poprzez wskazanie zastawnika. Koszty ewentualnych interwencji ponosi zamawiający. 
Uprawnienie zamawiającego do dysponowania towarem zastrzeżonym oraz do ściągania odstąpionych 
wierzytelności wygasa w przypadku zwłoki w płatności oraz protestu weksla lub czeku. W takim 
przypadku jesteśmy uprawnieni do przejęcia towaru zastrzeżonego i samodzielnego ściągnięcia 
odstąpionych wierzytelności. W związku z tym zamawiający jest zobowiązany na nasze żądanie do 
poinformowania swoich klientów o cesji i do przekazania nam wszystkich istotnych informacji i 
dokumentów koniecznych do egzekwowania naszych praw. Powstałe z tego tytułu koszty ponosi 
zamawiający. Żądanie zwrotu towaru zastrzeżonego uważa się za odstąpienie od umowy. Znaczne 
pogorszenie się sytuacji majątkowej zamawiającego upoważnia nas do odstąpienia od wszystkich 
bieżących umów. 

 



 

 

11. Ochrona danych osobowych 

Superior Leichtmetallräder Germany GmbH przetwarza dane osobowe zebrane w celu realizacji 
zamówienia wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, w szczególności zgodnie z EU 
GDPR. Ponadto Superior Leichtmetallräder Germany GmbH wykorzystuje te dane do dalszej obsługi 
klienta i do własnych celów reklamowych, oczywiście tylko za zgodą zainteresowanych klientów, jeśli 
jest to wymagane przez prawo. 

 

12. Właściwość miejscowa sądu, prawo obowiązujące. 

Wyłączną właściwością miejscową sądu i miejscem spełnienia świadczenia dla obu części jest siedziba 
naszego przedsiębiorstwa, o ile zamawiający jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub 
publicznym funduszem celowym lub o ile zamawiający nie posiada w Niemczech ogólnej właściwości 
miejscowej sądu. Jesteśmy uprawnieni do pozwania partnera umowy według naszego wyboru w jego 
siedzibie. Prawem właściwym jest prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz z wyłączeniem norm 
kolizyjnych. 

 

13. Język umowy 

Jeżeli Kupujący zostanie poinformowany o niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie tylko w 
języku, w którym została zawarta umowa (język umowy), ale również w innym języku, ma to na celu 
jedynie ułatwienie zrozumienia. W przypadku różnic w interpretacji obowiązuje wersja sporządzona w 
języku umowy. 

 

14. Postanowienia końcowe 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków muszą być sporządzone w formie pisemnej. 
Dotyczy to również odstąpienia od wymogu formy pisemnej. Jeżeli poszczególne postanowienia 
niniejszych warunków są lub staną się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych 
postanowień lub danej umowy. 
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