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1. Zakres zastosowania.  
1.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług ("Warunki ogólne") mają zastosowanie do projektowania, 
produkcji i wprowadzania do obrotu opakowań / reklamy sklepowej / instrukcji i ich akcesoriów ("Produkty") i / lub świadczenia 
usług ("Świadczenie Usług") przez spółkę LGR PACKAGING i / lub podmioty z nią powiązane, np. spółki z tej samej grupy 
kapitałowej ("Sprzedawca") na rzecz kupującego ("Kupujący"), zwane łącznie "Stronami" i indywidualnie jako "Strona" ", bez 
względu na ogólne warunki w szczególności zakupu, zawarte w dokumentach Kupującego (w jakiejkolwiek formie), które nie 
zostały jednoznacznie i formalnie przyjęte przez Sprzedawcę. Strony nie będą związane żadnymi innymi dokumentami lub 
zobowiązaniami ustnymi, które nie zostały formalnie i wyraźnie zaakceptowane przez każdą z nich. Dla celów Warunków 
Ogólnych, Kupujący może w szczególności być tym, który składa zamówienie u Sprzedawcy i / lub tym, któremu Sprzedawca 
dostarcza i / lub fakturuje Produkty i / lub Usługi. 
1.2. Zmiany wprowadzone do Warunków Ogólnych stają się automatycznie obowiązujące wobec Kupującego w stosunku do 
zamówień złożonych po przekazaniu ich do wiadomości Kupującemu w jakikolwiek sposób.   
1.3. W przypadku tłumaczenia, pierwszeństwo ma francuska wersja Warunków Ogólnych. 
1.4. Ogólne warunki są dostępne na stronie internetowej www.lgr-packaging.com (dostępne w języku angielskim, francuskim i 
flamandzkim).  
2. Oferta cenowa i koszty dodatkowe.  
2.1. Oferta cenowa jest ważna tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona pisemnie na papierze firmowym Sprzedawcy lub e-
mailem od przedstawiciela Sprzedawcy. W przypadku braku ustalonego okresu trwania, wiąże on Sprzedawcę tylko na okres 
jednego (1) miesiąca. O ile Sprzedawca nie określi inaczej, ceny podawane są w kwotach netto i w euro. 
2.2. Oferta cenowa jest realizowana przez Sprzedawcę na podstawie kosztorysu, z uwzględnieniem wszystkich informacji, 
podanych mu przez Kupującego, oraz wszystkich właściwości technicznych Produktów wyraźnie zaakceptowanych przez 
Strony (rysunek lub model cięcia, elementy graficzne, specyfikacje techniczne i inne specyfikacje). Kupujący zobowiązuje się 
w szczególności do przekazania Sprzedawcy wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów, aby umożliwić mu dołożenie 
wszelkich starań w celu oszacowania jego potrzeb. Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę o: swoich 
potrzebach i oczekiwanym miejscu przeznaczenia Produktu; treści wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie 
specjalizacji Kupującego; przepisach (jakiegokolwiek rodzaju) obowiązujących do wprowadzenia i obrotu Produktami w kraju 
(krajach), do którego (których) Produkty są dostarczane lub przeznaczone oraz wszelkie inne informacje, które mogą mieć 
wpływ na określenie właściwości technicznych Produktów lub wdrożenie procesów produkcyjnych. W przeciwnym razie 
Sprzedawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a Kupujący zabezpiecza Sprzedawcę przed wszelkimi 
roszczeniami, które mogą być wobec niego wniesione z tego tytułu. 
2.3. Kupującemu zostają zafakturowane koszty dodatkowe i na warunkach uzgodnionych między Stronami:  (i) projekty, 
rysunki, plany, szkice i modele wykonane na żądanie potencjalnego Kupującego, po których nie zostało złożone zamówienie 
w terminie dwóch (2) miesięcy od ich wykonania; (ii) dostawa na życzenie Kupującego wydruków próbnych w formie proofów 
w bieli lub proofów w kolorze; oraz (iii) wszystkie elementy przygotowawcze konieczne do zrealizowania zamówienia (makiety, 
rysunki, modele, proofy, filmy, pliki, klisze, płyty offsetowe, formy do cięcia, narzędzia do tłoczenia tekstów Braille'a, 
wytłaczania i złocenia, itd.). 
3. Zamówienie. Potwierdzenie zamówienia. Zmiana lub anulowanie.  
3.1. Składając zamówienie u Sprzedawcy, Kupujący akceptuje Warunki Ogólne i potwierdza (i), że został w pełni 
poinformowany przez Sprzedawcę o parametrach Produktów i ich przeznaczeniu, oraz (ii) otrzymał od Sprzedawcy żądane 
informacje i odpowiednie zalecenia.  
3.2. Sprzedawca zobowiązuje się honorować tylko potwierdzone zamówienia złożone przez Kupującego na dowolnym 
nośniku, pod warunkiem, że zostaną potwierdzone na piśmie na papierze firmowym Sprzedawcy lub e-mailem od 
przedstawiciela Sprzedawcy. Wszelkie inne warunki zamówienia lub zaopatrzenia Kupującego muszą być przedmiotem 
umowy podpisanej przez Strony. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub 
uzależnienia jego wykonania od uprzedniej wpłaty zaliczki, lub dostarczenia gwarancji lub wcześniejszego uiszczenia ceny 
całkowitej. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień, które mogłyby, z uwagi na informacje 
udostępnione mu przez Kupującego lub osobę trzecią, naruszać prawa Sprzedawcy, osób trzecich i / lub naruszać 
obowiązujące przepisy prawne lub regulacyjne. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Nabywcę na piśmie, a 
zamówienie zostanie uznane za nieważne. 
3.3. Każde zamówienie musi określać Kupującego, o ile zamówienie ma być zafakturowane. 
O ile nie uzgodniono inaczej, w przypadku zamówień z dostawą do osób trzecich, Kupujący jest uważany za głównego 
zamawiającego. Jeżeli dostawa na rzecz osób trzecich odbywa się na ich własny rachunek lub jeżeli odbiorca dostawy 
korzysta z przejęcia własności i korzystania z dostawy w inny sposób, zleceniodawca i odbiorca dostawy będą uważani za 
zleceniodawców i będą wspólnie i solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy.  
O ile nie uzgodniono inaczej, dla zamówień zafakturowanych osobom trzecim - niezależnie od tego, czy zostały one złożone 
w ich własnym imieniu, czy w imieniu innej osoby - zleceniodawca i odbiorca faktury są uważani za zleceniodawców i będą 
wspólnie i solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy. 
3.4. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia zamówienia wystawionego przez Sprzedawcę, na warunkach określonych 
w tym zamówieniu ("Umowa"). W przypadku, gdy Kupujący wyraźnie rezygnuje z otrzymania potwierdzenia zamówienia, 
Umowa zostaje zawarta, w przypadku braku sprzeciwu Sprzedawcy, w ciągu ośmiu (8) dni roboczych od otrzymania 
zamówienia wystawionego przez Kupującego. 
3.5. Zmiana lub anulowanie zamówienia po zawarciu Umowy wiąże Sprzedawcę tylko wtedy, gdy zostaną przez niego 
potwierdzone na piśmie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania wpłaconych zaliczek i obciążenia Kupującego 
związanymi z tym dodatkowymi kosztami: dostarczonych surowców, kosztów robocizny i wszystkich kosztów poniesionych na 
przygotowanie lub realizację anulowanego lub zmodyfikowanego zamówienia . 
4. Realizacja zamówienia.   
4.1. Produkcja odbywa się w terminie uzgodnionym z Kupującym, biorąc pod uwagę minimalny czas produkcji konieczny dla 
Sprzedawcy. Terminy produkcji i dostawy biegną dopiero od daty otrzymania przez Sprzedawcę wszystkich zatwierdzonych 
elementów technicznych („Zgoda na cięcie”, „Przygotowanie do druku”). 
4.2. Drukowanie i formowanie odbywa się zgodnie ze standardami i tolerancjami użytkowymi w branży, przywołanymi w 
specyfikacji Sprzedawcy, które mogą być udostępnione Kupującemu na żądanie. Produkcja wykonana zgodnie z tymi 
normami i tolerancjami nie może stanowić podstawy do reklamacji. 
4.3. O ile Kupujący wprost tego nie wyłączy poprzez oświadczenie wyrażone na piśmie przed ostatecznym przeglądem 
końcowej umowy, Sprzedawca ma prawo wydrukować swój podpis (znak firmowy) na Produktach, które wytwarza. 
4.4. Sprzedawca może, w dowolnym czasie i na własną odpowiedzialność, zlecić podwykonawstwo niektórych etapów 
wytwarzania Produktów. 
5. Dostawy. Straty i uszkodzenia transportowe.  
5.1. Kupujący musi zagwarantować, że miejsce rozładunku jest dostępne dla przewoźnika, któremu Sprzedawca zlecił 
wykonanie dostawy . 
5.2. Przestrzeganie terminu dostawy przez Sprzedawcę jest uwarunkowane minimalnym czasem produkcji przekazanym 
Kupującemu. W przypadku wystąpienia sytuacji losowej związanej z transportem (blokada drogi, wypadek drogowy, złe 
warunki pogodowe etc.) przyjmuje się, że Kupujący wyraził zgodę na zmianę dokładnego terminu dostawy. Wszelkie zmiany 
uzgodnionego terminu lub miejsca dostawy muszą być uzgodnione na piśmie między Stronami w rozsądnym terminie przed 
pierwotnie ustaloną datą dostawy. W przypadku, gdy dostawa Produktów w uzgodnionym czssie jest dla Sprzedawcy 
niemożliwa poinformuje on Kupującego w jakikolwiek dostępny sposób oraz w czasie umożliwiającym  mu bądź zmianę 
zamówienia, bądź zmianę planów załadunku/rozładunku w punkcie odbioru.. W razie znacznego przekroczenia terminów 
dostawy uzgodnionych między Stronami, mogą one ewentualnie, w dobrej wierze, wspólnie ustalić w drodze negocjacji 
wynikające z tego konsekwencje. Sprzedawca nie może zostać obciążony kosztami odszkodowania, karą za zwłokę lub za 
anulowanie zamówienia w toku, chyba że zostało to wyraźnie określone na piśmie i formalnie przyjęte przez Strony. 
5.3. Kupujący musi, po otrzymaniu Produktów, przeprowadzić wszystkie niezbędne weryfikacje w celu sprawdzenia braku 
strat lub uszkodzeń transportowych. W danym przypadku, Kupujący powinien zgłosić umotywowane zastrzeżenia użytkowe 
na dowodzie dostawy i / lub liście przewozowym po podpisaniu go przez przewoźnika i powiadomić o tej stracie lub szkodzie 
transportowej przewoźnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z kopią do Sprzedawcy w maksymalnym terminie 
trzech (3) dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dostawy. W przeciwnym razie nie można dochodzić 
odpowiedzialności od Sprzedawcy. 
5.4. Nadwyżkowa lub domyślna tolerancja dostawcza wynosząca +/- 10% zamówionej ilości jest uznana za akceptowalną 
przez Kupującego. W ramach tej tolerancji, fakturowanie odpowiada faktycznie dostarczonej ilości, na podstawie ceny 
wskazanej w potwierdzeniu zamówienia. 
5.5. Wszystkie formalności, które należy dopełnić, wszystkie podatki, cła i inne, które należy uiścić od ceny Usług lub 
Produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są wyłącznie po stronie Kupującego, z wyjątkiem przeciwnych przepisów 
prawnych lub regulacyjnych, lub innych uzgodnień Stron. Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia formalności i możliwości 
importu zamówionych przez siebie Produktów z uwzględnieniem przepisów kraju dostawy i / lub przeznaczenia. Sprzedawca 
nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku niezgodności z ustawodawstwem kraju, do którego towary są 
dostarczane i / lub przeznaczone.  
6. Przeniesienie ryzyka. Kupujący ponosi ryzyko, od momentu udostępnienia mu sprzedanych Produktów, na warunkach i w 
miejscu (- ach) uzgodnionym (-ych) pomiędzy Stronami. Kupujący, powinien niezwłocznie po udostępnieniu Produktów i co 
najmniej do momentu rzeczywistego przeniesienia własności, ubezpieczyć Produkty przed wszelkim ryzykiem uszkodzenia 
lub od odpowiedzialności. 
7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI. SPRZEDAWCA ZACHOWUJE, NAWET W PRZYPADKU WYZNACZENIA TERMINU 
PŁATNOŚCI I NAWET W PRZYPADKU CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW, WŁASNOŚĆ 
DOSTARCZONYCH PRODUKTÓW AŻ DO PEŁNEJ ZAPŁATY CENY (KWOTA GŁÓWNA I KOSZTY DODATKOWE) 
PRZEZ KUPUJĄCEGO. ZA DOKONANIE PŁATNOŚCI NALEŻY ROZUMIEĆ WPŁYW KWOTY DO SPRZEDAWCY. 
SPRZEDAWCA BĘDZIE MÓGŁ NAWET W RAZIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO LUB 
UPADŁOŚCIOWEGO KUPUJĄCEGO POWOŁAĆ SIĘ NA NINIEJSZĄ KLAUZULĘ ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI W 
CELU DOCHODZENIA WŁASNOŚCI PRODUKTÓW, KTÓRYCH TO DOTYCZY LUB CENY ICH ODSPRZEDAŻY NA 
WARUNKACH PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRAWO. 
8. Produkty złożone w pomieszczeniach Sprzedawcy.  
8.1. Produkty przechowane w magazynie Sprzedawcy na żądanie Kupującego są fakturowane, w momencie gdy Produkty są 
udostępniane Kupującemu, na warunkach i w miejscu (-ach) ustalonym (ych) pomiędzy Stronami. W tych granicach data, w 
której Produkty zostały udostępnione  Kupującemu odpowiada dacie wprowadzenia gotowych Produktów na magazyn 
Sprzedawcy w miejscu jego prowadzenia.  
8.2. O ile nie uzgodniono inaczej, po okresie trzech (3) miesięcy od daty udostępnienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo : 
(i) zafakturowania Kupującemu kosztów finansowych i magazynowania w wysokości dwóch procent (2%) od ceny 
wytworzonych Produktów i czekających na dostawę za każdy miesiąc składowania i / lub dostarczenia danych Produktów, 
przy czym takie zafakturowanie powoduje przeniesienie ryzyka na Kupującego i / lub (ii) dostarczenia Produktów 
Kupującemu, zgodnie z uzgodnionymi warunkami i / lub po wezwaniu do odbioru dostawy, zniszczyć je na koszt Kupującego, 
z możliwością swojego prawa do zafakturowania danych Produktów. 
8.3. W przypadku zmiany lub wycofania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zafakturowania Kupującemu całego 
związanego z tym Produktem zapasu (surowców lub gotowych produktów), po cenie uzgodnionej między Stronami i 
dostarczenia go na obowiązujących warunkach lub zniszczenia go. 
9. Reklamacje.  
9.1. Po otrzymaniu Produktów Kupujący musi jak najszybciej przeprowadzić ich weryfikację. Zastrzeżenia dotyczące 
zgodności Produktów muszą być wyrażone za pomocą dowolnych środków, i potwierdzone listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru w następujących terminach: (i) Zastrzeżenia dotyczące dostarczonej ilości : trzy (3) dni kalendarzowe 
licząc od dostawy; (ii) Zastrzeżenia dotyczące jakości: najkrótszy możliwy termin nieprzekraczający sześciu (6) miesięcy od 
daty udostępnienia. Te terminy reklamacji nie stanowią przeszkody dla obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących 

ukrytych wad. Kupujący nie może dochodzić roszczeń wobec Sprzedawcy po całkowitym lub częściowym wykorzystaniu lub 
przetworzeniu Produktów dostarczonych jako zgodne. Brak zastrzeżeń w wyżej wymienionych terminach oznacza akceptację 
i odbiór Produktów, uniemożliwiając wszelkie reklamacje lub późniejsze roszczenia. Jakiekolwiek użycie i / lub 
wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie Produktów dostarczonych jako zgodne, nawet jeśli nie zostały one zatwierdzone przez 
Kupującego jest równoznaczne z ostateczną i nieodwołalną akceptacją tych Produktów bez zastrzeżeń. 
9.2. Sprzedawca może przyjechać do siedziby Kupującego w celu sprawdzenia stanu dostarczonych Produktów i uzgodnić z 
Kupującym konsekwencje niezgodności oraz podział związanych z tym kosztów. Kupujący nie będzie sam interweniował ani 
nie będzie angażował w tym celu osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.  
9.3. Spór dotyczący danej części dostawy Produktów nie uzasadnia odmowy zapłaty za Produkty.  
9.4. W przypadku niedoskonałego wykonania (ilość / jakość) przez Sprzedawcę, Kupujący rezygnuje w każdym przypadku z 
możliwości skorzystania z jakiegokolwiek mechanizmu obniżenia ceny.  
10. Korzystanie z Produktów przez Kupującego.  
10.1. Od momentu udostępnienia Produktów, Kupujący ubezpiecza na własny koszt i ryzyko przechowywanie i utrzymanie. 
Przechowywanie produktów oraz ich transport wewnętrzny i transport muszą odbywać się w normalnych warunkach dla 
dostaw papieru / tektury określonych na stronie internetowej www.lgr-packaging.com.  
10.2. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikłe z późnego zastosowania, jak to zostało 
zdefiniowane na stronie www.lgr-packaging.com i / lub niezgodnego z informacjami przekazanymi przez Kupującego. 
11. Warunki finansowe i rozliczeniowe. 
11.1. Po nawiązaniu kontaktu handlowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty zaliczki po poinformowaniu 
o tym Kupującego. nie udziela się rabatu w przypadku płatności z góry. 
11.2. W przypadku każdej dostawy lub Świadczenia Usług Sprzedawca wystawia fakturę i dostarcza ją Kupującemu. O ile 
strony nie postanowią inaczej na piśmie, płatność musi zostać dokonana nie później niż w ciągu 30 dni do 15 dnia kolejnego 
miesiąca od daty faktury. Kupujący potwierdza, że zna kary za przekroczenie terminów płatności: (i) Niepłacenie faktury w 
terminie zapadalności rozpoczyna pełnoprawny bieg kar w wysokości stopy procentowej równej ustawowej stopie 
Centralnego Banku Europejskiego powiększonej o 10 punktów, na warunkach określonych w obowiązującym prawie kraju 
Sprzedawcy. Kary te biegną bez wcześniejszego wezwania do zapłaty, począwszy od dnia następującego po terminie zapłaty 
i są obliczane na podstawie kwoty brutto, pozostałej kwoty należnej. (ii) Kupujący jest również pełnoprawnie winny zapłaty 
odszkodowania ryczałtowego z tytułu ściągania należności w wysokości czterdziestu (40) euro. Odszkodowanie jest 
wymagane bez konieczności przypomnienia, następnego dnia po dacie rozliczenia figurującej na fakturze. Sprzedawca 
zastrzega sobie prawo do zażądania uzasadnionego dodatkowego odszkodowania, jeżeli poniesione koszty ściągania 
należności rzeczywiście przekraczają tę kwotę.   
11.3. W przypadku częściowego lub całkowitego braku zapłaty wymagalnej faktury, Sprzedawca może, po wysłaniu 
Kupującemu monitu, a następnie po bezskutecznym formalnym wezwaniu do zapłaty, zawiesić wykonanie Umowy, zgodnie z 
art. 3.4., i zrealizować dostawę wyłącznie po wpłaceniu zaliczki lub ustanowieniu zabezpieczenia. 
11.4. Ponadto, jeżeli Sprzedawca ma poważne powody do obawy o zawieszenie płatności lub niewypłacalności Kupującego, 
Sprzedawca może w dowolnym czasie uzależnić wykonanie umowy od ustanowienia gwarancji na swoją rzecz, przez 
wysłanie takiej prośby do Kupującego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  
11.5. Kupujący nie może w żadnym przypadku dokonać kompensaty jakiejkolwiek kwoty należnej od siebie z kwotą należną 
od Sprzedawcy.  
12. Własność intelektualna.  
12.1. Kupujący gwarantuje Sprzedawcy, że wszystkie dostarczone przez niego elementy, w tym w szczególności ale bez 
ograniczenia modele, grafika, zdjęcia, teksty, nie naruszają praw stron trzecich z jakiegokolwiek powodu. W żadnym wypadku 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powielanie dokumentów lub plików dostarczonych przez Kupującego. W 
przypadku sporu lub działania osób trzecich, Kupujący daje Sprzedawcy gwarancję, że (i) udzieli mu swojej pomocy (ii) 
zrekompensuje mu każdą poniesioną szkodę oraz (iii) sam poniesie wszelkie koszty i konsekwencje z tego wynikające. 
12.2. Oprzyrządowanie stanowi własność Sprzedawcy. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, udział Kupującego w kosztach 
oprzyrządowania nie przyznaje mu prawa własności do narzędzi używanych przez Sprzedawcę w jego imieniu. Sprzedawca 
zastrzega sobie prawo do zniszczenia ich w przypadku braku zamówienia danego Produktu przez okres powyżej dwóch (2) 
lat od ostatniego zamówienia. 
12.3. Wytworzenie Produktów w żaden sposób nie oznacza cesji lub udzielenia licencji na korzystanie z patentów, projektów, 
modeli, znaków towarowych lub jakiegokolwiek innego elementu należącego lub złożonego przez Sprzedawcę. Za wyjątkiem 
szczególnych warunków utworzenia lub rozwoju, wszelkie utworzenie lub innowacja zrealizowane przez Sprzedawcę w 
ramach projektowania i wytwarzania Produktów, pozostaje własnością Sprzedawcy. 
12.4. Wszelkie prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i przemysłowej (znaki towarowe, patenty, znaki, logo itp.), jak 
również wszelkie dokumenty techniczne, przemysłowe, handlowe lub finansowe należące do Sprzedawcy są i pozostaną 
własnością Sprzedawcy. Kupujący wyraźnie zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, nie wykonywać duplikatów w całości 
ani w części żadnego elementu stanowiącego przedmiot praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz Produktów 
dostarczonych przez Sprzedawcę bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  
13. Przesyłanie dokumentów.  
O ile strony nie uzgodnią inaczej , pisemnie i w sposób jednoznaczny, dokumenty kontraktowe od Sprzedawcy zostaną 
przesłane Kupującemu e-mailem i / lub w dowolnej innej odpowiedniej formie. Każde przesłanie dokonane na adres e-mail 
wskazany przez Kupującego uważa się za odebrane przez Kupującego w tym dniu wysłania.  
14. Siła wyższa. Zmiana w nieprzewidzianych sytuacjach.  
14.1. Strony nie mogą ponosić odpowiedzialności za szkodliwe konsekwencje wynikające z niewykonania lub opóźnienia w 
wykonaniu ich zobowiązań, w szczególności spowodowanego (i) jednym z przypadków działania siły wyższej w rozumieniu 
prawa lub powszechnie przyjętym przez orzecznictwo, (ii) pożarem lub złą pogodą, środkami rządowymi powodującymi 
częściowe lub całkowite przerwanie działalności, strajkiem lub blokadą o zasięgu krajowym skutkującą brakiem surowców lub 
transportu, powstaniami, zamieszkami lub wojnami, (iii) strajkiem wewnętrznym bez względu na przyczynę, lub (iv) 
znaczącym brakiem równowagi umownej ze szkodą dla jednej ze Stron, w wyniku nieprzewidzianej zmiany okoliczności 
zewnętrznych Stron (w szczególności w przypadku znaczącej zmiany ceny surowców, trudności w zaopatrzeniu w surowce 
lub zastosowania jakichkolwiek nowych wymogów lub restrykcji prawnych lub regulacyjnych, które w znacznym stopniu 
wpływają na produkcję). 
14.2. W przypadku jednego z tych wydarzeń Strona poszkodowana musi natychmiast poinformować drugą stronę, aby 
wynegocjować warunki kontynuacji stosunku umownego. 
14.3. Jeżeli czas trwania niemożności wykonania przekracza trzydzieści (30) dni, Strony zobowiązują się spotykać w celu 
wynegocjowania w dobrej wierze dostosowania Umowy. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć skutki 
działania siły wyższej. Jeżeli nie można osiągnąć żadnego rozsądnego porozumienia, każda ze Stron może jednostronnie 
rozwiązać Umowę. 
14.4. Jeżeli nieprzewidywalna zmiana okoliczności przy zawarciu Umowy powoduje, że wykonanie jest nadmiernie kosztowne 
- w szczególności w przypadku znacznego wzrostu kosztów surowców i/lub energii - dla Sprzedawcy, który nie wyraził zgody 
na podjęcie ryzyka, Sprzedawca może w każdej chwili zażądać renegocjacji Umowy od Kupującego. Sprzedawca powiadomi 
wówczas Kupującego o swoim zamiarze renegocjowania Umowy w ciągu trzydziestu (30) dni. Strony zobowiązują się podjąć 
negocjacje w dobrej wierze w celu przywrócenia początkowej równowagi Umowy. W przypadku braku porozumienia w 
terminie trzydziestu (30) dni każda ze stron może rozwiązać umowę za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia (2) od 
otrzymania zawiadomienia o takim wypowiedzeniu.  
15. Prawo zatrzymania. Rozwiązanie umowy. 
15.1. Jeżeli Kupujący nie wykona lub wyrazi swoją wolę niewykonania któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z 
Umowy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo, po wezwaniu do usunięcia uchybień, które było bezskuteczne w ciągu ośmiu (8) 
dni ze strony Kupującego, (i) do zawieszenia jakiegokolwiek wykonania Umowy, w szczególności produkcji i dostawy 
wszystkich zamówionych Produktów, (ii) żądania zwrotu Produktów dostarczonych i zafakturowanych, ale nie opłaconych 
przez Kupującego oraz (iii) ) zatrzymania wszelkich dokumentów, elementów produkcji i narzędzi dostarczonych przez, lub 
zafakturowanych Kupującemu w ramach wykonania danego zamówienia (iv) skorzystania z wszelkich środków 
zabezpieczających i zafakturowania Kupującemu całego zapasu Produktów i / lub surowców oraz kosztów składowania tych 
surowców  u Sprzedawcy i żądania natychmiastowej zapłaty za nie.  
15.2. Jeśli Kupujący nie przestrzega lub wyraża wolę niewykonania jednego ze swoich zobowiązań (w tym, ale nie wyłącznie, 
terminowej zapłaty za faktury, obowiązku zachowania poufności lub związanego z własnością intelektualną, z dobrą wiarą 
itp.), Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego odebrania i zapłaty wyprodukowanych ilości oraz rozwiązania Umowy z 
mocy prawa, z wyłącznej winy Kupującego, uznając ją za rozwiązaną po wezwaniu wysłanym listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru, które pozostawało bezskuteczny przez osiem (8) dni. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie 
ogranicza prawa Sprzedawcy, który jest poszkodowany w wyniku naruszenia umowy, do zatrzymania jakiejkolwiek pobranej 
zaliczki i do żądania od Kupującego, odpowiedzialnego za naruszenie, odszkodowania i odsetek w celu zrekompensowania 
swojej straty. 
15.3. W przypadku niewykonania przez Sprzedawcę, nie z winy Kupującego, Kupujący może rozwiązać Umowę, ale tylko po 
uprzednim wysłaniu wezwania, które nie przyniosło skutków ze strony Sprzedawcy w terminie piętnastu (15) dni po 
otrzymaniu takiego wezwania.  
16. Odpowiedzialność Sprzedawcy. 
16.1. Sprzedawca zobowiązuje się wyłącznie wytworzyć Produkty zgodne ze (i) specyfikacjami zatwierdzonymi przez 
Strony, z (ii) wielkościami i grafikami zatwierdzonymi przez Kupującego ze wzmianką "Zatwierdzam", "Zgoda na 
cięcie" i "Przygotowanie do druku", ostatnie w terminie, (iii) z zamówieniem Kupującego potwierdzonym przez 
Sprzedawcę, (iv) przepisami i normami obowiązującymi w kraju Sprzedawcy oraz (v) dopuszczalnymi 
zastosowaniami i tolerancjami w zakresie wyrobów tekturowych i sztuk graficznych. 
16.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie może być dochodzona (i), jeżeli Kupujący nie dostarczył Sprzedawcy w 
rozsądnym terminie wszystkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i dotyczących oczekiwanego 
sposobu użycia Produktów (ii) w przypadku jakiejkolwiek wady czyniącej Produkty niezdatnymi do zamierzonego 
użycia, jeśli nie zostało ono uprzednio przedstawiony Sprzedawcy (iii) w przypadku, gdy Kupujący podjął ryzyko 
polegające na nieprzyjęciu rekomendacji Sprzedawcy odnośnie do projektowania lub wytwarzania Produktów, (iv) 
jeśli wytworzenie i dostarczenie Produktów zostało zrealizowane zgodnie z tolerancjami dopuszczalnymi w dziedzinie 
specjalizacji Sprzedawcy lub (v) jeżeli stwierdzone różnice w jakości są nieodłącznie związane z zastosowanymi 
procesami i / lub wykorzystanymi surowcami.  
16.3. Jako że opakowania produkowane przez Dostawcę są opakowaniami wtórnymi, tzn. poziomu 2, bez kontaktu z 
produktem, za barierę poziomu I odpowiada Klient. 
16.4. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, w przypadku udowodnionej niezgodności Produktów, Kupujący może żądać 
jedynie wymiany Produktów niezgodnych. Odpowiedzialność Sprzedawcy w żadnym przypadku nie może 
przekroczyć wartości zapłaconej kwoty i / lub pozostałej do zapłaty przez Kupującego za sporne Produkty.  
16.5. Odpowoedzialność Sprzedawcy jest ograniczona wyłącznie do bezpośredniej szkody rzeczywistej o charakterze 
materialnym, która wynika z nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy. W żadnym 
wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody o charakterze niematerialnym, szkody pośrednie, 
wynikowe albo wtórne, takie jak utracone korzyści, utrata szansy, utrata reputacji, spadek obrotów, itp.  
17. Ochorna danych osobowych  
Sprzedawca może gromadzić dane osobowe dotyczące Kupującego wyłączenie w celu zawarcia Umowy i zarządzania 
łączącą Strony relacją gospodarczą. W tym zakresie Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów. 
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę na warunkach określonych w polityce 
prywatności Sprzedawcy dostępnej na jego stronie internetowej: www.lgr-packaging.com. W każdym przypadku każda ze 
Stron zobowiązuje się, że jeśli będzie dokonywała przetwarzania danych osobowych drugiej Strony, jego przedmiotem będą 
jedynie takie dane osobowe, które są niezbędne do wykonania Umowy i zarządzania łączącą Strony relacją gospodarczą. 
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Każda ze Stron zobowiązuje się, że podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych 
osobowych. 
18. Poufność. 
Wszelkie informacje jakiegokolwiek rodzaju, formy i przedmiotu, ujawnione w jakikolwiek sposób przez jedną Stronę drugiej 
Stronie w związku z negocjowaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy są ściśle poufne i nie mogą w związku z tym być 
ujawniane, wykorzystywane, kopiowane, powielane i / lub duplikowane przez żadną ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej Strony. O ile Strony nie postanowią inaczej, to zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywać przez pięć 
(5) lat po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu.  
19. Obowiązujące prawo Właściwość sądowa. 
19.1. Prawem właściwym dla Warunków Ogólnych i Umowy jest prawo obowiązujące w kraju Sprzedawcy.  
19.2. Strony zobowiązują się w przypadku sporu, aby spróbować rozwiązać polubownie swoje spory. W przypadku 
braku polubownego rozwiązania w terminie piętnastu (15) dni od pierwszego żądania, spór może zostać wniesiony 
wyłącznie do sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy, nawet w przypadku powództwa z tytułu rękojmi, skargi,  
postanowienia tymczasowego lub wielu pozwanych. 
20. Ważność Warunków Ogólnych  
Jeśli którekolwiek postanowienie Warunków Ogólnych zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, 
nie wpłynie to na ważność, legalność i wykonalność wszystkich pozostałych postanowień ani nie zostaną w żaden sposób 
zmienione. Strony będą próbowały zastąpić wspomniane postanowienie postanowieniem, które dokładnie jest zgodne z celem 
gospodarczym lub prawnym unieważnionego postanowienia. 
21. Dalsze obowiązywanie.  
Postanowienia artykułów 7, 9, 12, 16, 17, 18,  19 i 20 niniejszych Warunków Ogólnych pozostają w mocy po rozwiązaniu 
stosunku umownego między Sprzedawcą a Kupującym, niezależnie od przyczyny lub formy.  


