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ANEKS DO OGÓLNYCH WARUNKÓW NEXTEER AUTOMOTIVE 
 

Prowadzącej działalność poprzez następujące Osoby Prawne: 

 

Nexteer Automotive Poland Sp. z.o.o 

Nexteer Automotive Germany GmbH 

Nexteer Automotive Italy Srl 

Nexteer Automotive France 

Rhodes Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 
 

 

 

Niniejsze porozumienie pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą stanowi aneks do Umowy wskazanej w 

Artykule 1 Ogólnych Warunków Nexteer Automotive. Reguluje ono zagadnienia, związane z 

zamówieniami i/lub długoterminowymi umowami między Sprzedawcą i Kupującym, dotyczącymi 

wszelkich towarów i/lub usług, dostarczanych Kupującemu przez Sprzedawcę. Wszystkie nie 

zdefiniowane terminy pisane z dużej litery w niniejszym Aneksie mają takie samo znaczenie jak w 

Ogólnych Warunkach Nexteer Automotive.   

 

 

Kupujący i Sprzedawca zgadzają się zmienić Umowę wyłącznie w zakresie niżej wskazanym.  

 

 

1- Gwarancja  
 

Artykuł 7.2 Ogólnych Warunków zostaje zmieniony w następujący sposób:  

 

„W przypadku towarów dostarczanych do wykorzystania lub montażu jako części, komponenty lub 

systemy do pojazdów samochodowych lub innych produktów gotowych, okres obowiązywania każdej 

z wyżej wymienionych gwarancji rozpoczyna się z chwilą wydania produktów Kupującemu i, z 

wyjątkiem sytuacji określonej w Art. 7.4 lub ustalonej inaczej na piśmie przez upoważnionego 

przedstawiciela Kupującego, kończy się po upływie dwudziestu czterech (24) miesięcy od dnia, gdy 

pojazd lub inny gotowy produkt, w którym zainstalowano część, komponent lub system, zostanie po 

raz pierwszy sprzedany i wydany lub też wykorzystany przez odbiorcę końcowego lub dla celów 

handlowych, z zastrzeżeniem jednakże, że o ile klient Kupującego zażąda od Kupującego 

udzielenia dłuższej gwarancji w odniesieniu do części, komponentów lub systemów, taki dłuższy 

okres gwarancyjny będzie mieć zastosowanie do towarów objętych Umową. W przypadku towarów 

dostarczonych dla innych celów, okres każdej z wyżej wymienionych gwarancji będzie zgodny z 

mającymi zastosowanie przepisami prawa chyba, że ustalono inaczej na piśmie przez upoważnionego 

przedstawiciela Kupującego.” 

 

 

2- Prawo wypowiedzenia bez przyczyny  

 

Artykuł 11 Ogólnych Warunków zostaje zmieniony w następujący sposób:  
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„Niezależnie od wszelkich innych uprawnień Kupującego do wypowiedzenia Umowy, Kupujący ma 

prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w całości lub w części w każdym 

czasie, bez podania przyczyny, za pisemnym wypowiedzeniem doręczonym Sprzedawcy z  

 

 

rozsądnym wyprzedzeniem, o ile jest to wymagane przez prawo i bez ponoszenia żadnej 

odpowiedzialności wobec Sprzedającego z wyjątkiem przewidzianym w niniejszym Art. 11. Po  

 

dokonaniu takiego wypowiedzenia Kupujący może, według własnego wyboru, odkupić od 

Sprzedawcy niektóre lub wszystkie surowce, produkcję w toku i zapas wyrobów gotowych, 

związanych z towarami objętymi Umową, które nadają się do użytku i mogą być wprowadzone do 

obrotu. Cenę zakupu wyrobów gotowych, surowców i produkcji w toku oraz całkowitą i jedyną 

rekompensatę dla Sprzedawcy (niezależnie od podstawy prawnej jakichkolwiek roszczeń Sprzedawcy) 

z tytułu rozwiązania Umowy stanowi: (a) określona w Umowie cena wszystkich towarów lub usług 

zrealizowanych zgodnie z Umową według stanu na dzień rozwiązania Umowy, dostarczonych do 

Kupującego i przez niego przyjętych, za które wcześniej nie zapłacono plus (b) faktyczne koszty  

produkcji w toku oraz surowców, poniesione przez Sprzedawcę w związku z realizacją dostaw 

towarów i usług na podstawie Umowy w takim zakresie, w jakim wysokość tych kosztów jest 

uzasadniona i może być odpowiednio alokowana lub przyporządkowana niezrealizowanej części 

Umowy zgodnie z powszechnie stosowanymi zasadami rachunkowości, minus (c) uzasadniona 

wartość lub koszt (pod uwagę wzięta zostanie większa z tych wielkości) towarów lub materiałów 

wykorzystanych lub sprzedanych przez Sprzedawcę za pisemną zgodą Kupującego. W żadnym 

przypadku Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za wyroby gotowe, produkcję w toku lub 

surowce, wytworzone lub zamówione przez Sprzedawcę w ilościach przewyższających ilości 

zatwierdzone przez Kupującego w zamówieniach dostaw, ani też za żadne towary i materiały 

stanowiące zwykły zapas Sprzedawcy oraz towary, które Sprzedawca może łatwo zbyć innym 

podmiotom. Płatności dokonywane zgodnie z niniejszym Artykułem nie mogą przekroczyć łącznej 

ceny wyrobów gotowych, które zostałyby wyprodukowane przez Sprzedawcę na podstawie 

harmonogramów dostaw niezrealizowanych w dniu rozwiązania Umowy. W ciągu sześćdziesięciu 

(60) dni od daty skutecznego rozwiązania Umowy, Sprzedawca przedstawi Kupującemu łączne 

roszczenia związane z wypowiedzeniem Umowy zawierające informacje niezbędne dla Kupującego 

do zbadania zasadności roszczenia oraz na żądanie Kupującego dostarczy niezwłocznie informacje 

uzupełniające i potwierdzające.” 

 

 

 

Niniejszy Aneks zostaje sporządzony jako związany z Umową i stanowiący jej integralną część. Poza 

zmianami, określonymi w Aneksie, wszystkie pozostałe klauzule Umowy zostają niniejszym 

potwierdzone i pozostają w mocy jako w pełni skuteczne.   

 

 

 

Przyjęli i zaakceptowali :  

 

 

 

Kupujący :_____________      Sprzedawca : ________________  

 

Dnia :         Dnia : 


