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WARUNKI DOSTAWY I OPŁATY

•  przy wartości zamówień poniżej 2.000 PLN netto będziemy pobierali   
  opłaty za dostarczanie nasion w wysokości 20 PLN netto,
•  w/w opłata doliczona zostanie do faktury sprzedaży,
•  ceny podane w PLN netto oraz brutto,
•  ceny brutto zawierają 5% VAT
•  cennik zawiera aktualne od 01.10.2013 r. ceny, ale nie jest ofi cjalną    
  ofertą handlową,
• z dniem 01.10.2014 cennik traci ważność na wyżej wymieniony    
  asortyment.
• fi rma zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.  

MARCHEW
MARCHEW

Nasiona  precyzyjne ze środkiem grzybobójczym
Cena za 100.000 nasion

Netto Brutto

Laguna F1
1,4-1,6 243,00 255,15
1,6-1,8 264,00 277,20
1,8-2,0 280,00 294,00
2,0.... 292,00 306,60
Sirkana F1

1,6-1,8 264,00 277,20
1,8-2,0 276,00 289,80
2,0.... 288,00 302,40
Romance F1

1,6-1,8 264,00 277,20
1,8-2,0 276,00 289,80
2,0.... 288,00 302,40
Elegance F1

1,4-1,6 243,00 255,15
1,6-1,8 264,00 277,20
1,8-2,0 276,00 289,00
2,0.... 288,00 302,40 
Laguna F1 PODKIEŁKOWANE

1,4-1,6 284,00 298,20
1,6 - 1,8 304,00 319,20
1,8 - 2,0 316,00 331,80
2,0... 330,00 346,00
Cena za 25.000 nasion
Laguna F1 

1,6 - 1,8 70,00 73,50
Laguna F1 PODKIEŁKOWANE

1,6 - 1,8 77,00 80,85

Wielkość opakowań: 25.000, 100.000, 1.000.000 nasion
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POMIDOR POD OSŁONY
Cena za 100 nasion 

Netto Brutto

Axiom F1 53,00 55,65

Wielkość opakowań: 100, 1.000 nasion

POMIDOR GRUNTOWY
Cena za 1000 nasion 

Netto Brutto

Incas F1 53,00 55,65
Red Sky F1 42,00 44,10
Vulcan F1 35,00 36,75
Dolphin F1 35,00 36,75
Guadivia F1 35,00 36,75
Spunta F1 35,00 36,75

Wielkość opakowań: 1.000 nasion

PAPRYKA
Cena za 1000 nasion 

Netto Brutto

Mustang F1 470,00 493,50 
Carson F1 493,00 517,65
Claudio F1 141,00 148,05

Wielkość opakowań: 100, 1.000 nasion

OGÓREK SZKLARNIOWY KRÓTKI
Cena za 500 nasion 

Netto Brutto

Infi nity F1 814,00 854,70
Raneem F1 nowość 798,00 837,90
Ophira F1 nowość 848,00 890,40

Wielkość opakowań: 500, 1.000 nasion

OGÓREK

POMIDORSELER
Cena za 10.000 nasion 

Netto Brutto

Prinz 220,00 231,00
Rex 220,00 231,00
Monarch 182,00 191,10
Rex Prestinum Pill 728,00 764,40
Prinz Prestinum Pill 728,00 764,40
Monarch 
Prestinum Pill

707,00 742,50

Wielkość opakowań: 10.000 nasion

POR
Nasiona Precyzyjne 
Cena za 10.000 nasion 

Netto Brutto

Easton F1 545,00 572,25
Megaton F1 572,00 600,60
Belton F1 572,00 600,60
Poulton F1 592,00 621,60
Aylton F1 nowość 638,00 669,90
Krypton F1 592,00 621,60
Duraton F1 572,00 600,60
Lexton F1 592,00 621,60
Longton F1 592,00 621,60
Kenton F1 545,00 572,25
Kingston F1 545,00 572,25
Pluston F1 nowość 638,00 669,90

Wielkość opakowań: 10.000 nasion

OGÓREK KONSERWOWY
Cena za 1.000 nasion 

Netto Brutto

Platina F1 nowość 114,00 119,70
Zircon F1 nowość 124,00 130,20
Satina F1 114,00 119,70
Ortina F1 114,00 119,70
Sparta F1 55,00 57,75
Hektor F1 35,00 36,75

Wielkość opakowań: 500, 1.000 
nasion

OGÓREK KONSERWOWY 
POD OSŁONY
Cena za 1.000 nasion 

Netto Brutto

Aphina F1 202,00 212,10
Barvina F1 202,00 212,10
Bettina F1 202,00 212,10
Delpina F1 170,00 173,25

Wielkość opakowań: 500, 1.000 
nasion
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KAPUSTA
Cena za 2.500 nasion 

Netto Brutto

Svirel F1 94,50 99,22
Yanisol F1 99,00 103,95
Aquarel F1 103,50 108,67
Gabriel F1 94,50 99,22
Anadol F1 94,50 99,22
Wielkość opakowań: 2 500  nasion

SAŁATA LOLLO BIONDA
Nasiona Otoczkowane 
Cena za 5.000 nasion 

Netto Brutto

Bartimer 405,00 425,25
Wielkość opakowań: 5.000

CEBULA
Cena za 100 000 nasion 

Netto Brutto

Vaquero F1 431,00  452,55
Countach F1 458,00 480,90
Wielkość opakowań: 100 000 nasion

SAŁATA KRUCHA
Nasiona Otoczkowane 
Cena za 5.000 nasion 

Netto Brutto

Gondar 382,00 401,10
Kindu 382,00 401,10
Templin 382,00 401,10
Skindel 382,00 401,10
Wielkość opakowań: 5.000 nasion

SAŁATA MASŁOWA
Nasiona Otoczkowane 
Cena za 5.000 nasion 

Netto Brutto

Ursula 418,00 438,90
Mafalda 418,00 438,90
Wielkość opakowań: 5.000 nasion

SAŁATA LOLLO ROSA
Nasiona Otoczkowane 
Cena za 5.000 nasion 

Netto Brutto

Soltero 354,00 371,70 
Wielkość opakowań: 5.000 nasion

SAŁATA

RZODKIEWKA
Nasiona Precyzyjne
Cena za 10.000 nasion 

Netto Brutto

Girox F1
2,50-2,75 54,00 56,70
2,75-3,00 56,00 58,80
3,00-3,25 59,00 61,95
Janox F1

2,50-2,75 54,00 56,70
2,75-3,00 56,00 58,80
3,00-3,25 59,00 61,95
Famox F1

2,50-2,75 55,00 57,75
2,75-3,00 57,00 59,85
3,00-3,25 60,00 63,00
Wielkość opakowań: 10.000 nasion

RZODKIEWKA
Cena za 250 g

Netto Brutto

Sora 66,00 69,30
Wielkość opakowań: 0,25 kg

RZODKIEWKA

SAŁATA RZYMSKA
Nasiona Otoczkowane 
Cena za 5.000 nasion 

Netto Brutto

Scala 380,00 399,00
Wielkość opakowań: 5.000
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Sporządzone przez Nunhems Poland Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 7a, 60 – 277 Poznań, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000033648.  Niniejsze warunki zastępują wszelkie wcześniejsze publikacje.

Paragraf 1. Zastosowanie niniejszych Ogólnych 
Warunków
1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do 
wszystkich ofert i wszystkich umów zawartych po-
między Nunhems Poland Sp. z o.o., zwaną dalej 
„Sprzedającym” a kupującym (zwanym dalej „Ku-
pującym”), za wyjątkiem sytuacji wyraźnie przed-
stawionych w formie pisemnej. Zastosowanie innych 
ogólnych warunków Kupującego jest wyraźnie od-
rzucone. 
2. W przypadku gdy stroną umowy jest osoba fi zycz-
na nie prowadząca działalności gospodarczej po-
stanowienia niniejszych Ogólnych Warunków wiążą 
strony umowy, za wyjątkiem postanowień sprzecz-
nych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi zawierania umów z konsumentami.
Paragraf 2.  Oferty i ceny
1. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umo-
wy zawartej z Kupującym w terminie trzech dni robo-
czych licząc od daty jej zawarcia. Ceny określone 
w ofercie nie zawierają podatku od towarów i usług 
(zwanego w dalszej części VAT) lub innych odpowia-
dających mu podatków (np. GST, podatek od sprze-
daży lub od obrotu). 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej 
zmiany cen. Każdy nowy cennik będzie unieważniał 
poprzedzający, z uwzględnieniem wszystkich za-
mówień złożonych przed  wprowadzeniu nowego 
cennika. 
3. Wszelkie odniesienia czynione przez Sprzedające-
go do specyfi kacji produktu są zgodne z najnowszy-
mi specyfi kacjami produktu opublikowanymi przez 
Sprzedającego. 
4. Towary są pakowane przez Sprzedającego w jego 
własne opakowania. Koszty opakowania ponosi 
Kupujący.  
Paragraf 3.  Zastrzeżenia dotyczące zbiorów 
i przetwarzania
1. Wszelkie dostawy podlegają zwyczajowym za-
strzeżeniom dotyczącym zbiorów i przetwarzania. 
Jeśli Sprzedający powoła się na zastrzeżenia doty-
czące zbiorów i przetwarzania, Sprzedający nie jest 
zobowiązany do dostawy towaru, ale będzie starał 
się, jeśli to możliwe, dostarczyć towar proporcjonal-
nie do zamówionej ilości lub jego odpowiednik.
2. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania jeśli 
Sprzedający powoła się na niniejsze zastrzeżenia.
Paragraf 4. Zamawianie i dostawa
1. Jeśli ilość zamówiona w jakimkolwiek zamówieniu 
różni się od standardowej ilości stosowanej przez 
Sprzedającego lub jej wielokrotności, Sprzedający 
może dostarczyć zbliżoną wyższą ilość.
2. Sprzedający będzie zawsze działał w taki sposób, aby 
jak najlepiej wypełnić swoje zobowiązania dostawy.
3. Za prawidłowe wypełnienie przez Sprzedającego 
zobowiązania w zakresie dostawy Strony uważać 
będą dostawę z nieznaczną różnicą w rozmiarze, 
opakowaniu, liczbie czy wadze.
4. Sprzedający ma zezwolenie na dostarczenie 
sprzedanych towarów w partiach. Jeśli towary są 
dostarczone w partiach, Sprzedający ma prawo do 
wystawienia osobnej faktury za każdą partię.
5. ile Strony nie uzgodniły inaczej, Sprzedający jest 
zobowiązany do dostarczenia Kupującemu zamó-
wionego towaru na wskazany przez niego adres. 
W przypadku gdy wartość zamówionego towaru 
wynosi co najmniej 2.000,00 zł netto (słownie: dwa 
tysiące złotych) koszty dostawy ponosi w całości 
Sprzedający, jednakże wyłącznie gdy towar ma zo-
stać dostarczony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towary 
w uzgodnionym terminie, przy uwzględnieniu terminów 
siania i sadzenia, po podpisaniu umowy kupna – sprze-
daży. 
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za 
opóźnienie albo niezrealizowanie zamówienia 
z przyczyn wywołanych siłą wyższą, a także z powo-
du okoliczności niezależnych od Sprzedającego.
8. Kupujący musi określić w formie pisemnej, po 
złożeniu zamówienia lub na pierwszą prośbę Sprze-
dającego, jakie są wymagane dane, specyfi kacje 
i dokumenty wynikające z przepisów kraju, w którym 
dostawa jest wykonywana, takie jak te związane z:
• wystawieniem faktur;
• wymaganiami fi tosanitarnymi;
• międzynarodowymi certyfi katami; oraz
• innymi ważnymi dokumentami i ważnymi oświad-

-czeniami. 
Paragraf 5.  Zastrzeżenie prawa własności
1. Prawo własności do towarów dostarczonych 
przez Sprzedającego lub produktów pochodzą-
cych z tych towarów należy do Sprzedającego do 
momentu zapłacenia pełnej kwoty Sprzedającemu 
za dostarczone produkty i usługi mające być do-
starczone przez Sprzedającego dla Kupującego na 
mocy umowy.
2. Towary dostarczone przez Sprzedającego, które 
podlegają zatrzymaniu prawa własności zgodnie z 
paragrafem 5 punkt 1, powinny być przechowywa-
ne lub używane w taki sposób, aby zagwarantować 
jakość i żeby towary mogły być określone jako wła-
sność Sprzedającego.
3. Kupujący nie ma prawa ustanowić zastawu na to-
warach lub stworzyć inne prawa odnoszące się do 
towarów.
Paragraf 6.  Warunki płatności
1. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny 
w terminie wskazanym na fakturze VAT. W przypad-
ku nie uiszczenia przez Kupującego ceny w terminie, 
zostanie on obciążony odsetkami ustawowymi za 
każdy dzień opóźnienia w płatności.
2. Jeżeli wobec Kupującego została otwarta likwida-
cja, zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, 
zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego 
wynikające z umowy sprzedaży towarów lub usług 
stają się natychmiast wymagalne i Sprzedający ma 
prawo zawiesić dalsze wykonywanie umowy lub roz-
wiązać umowę, wszystko to bez uszczerbku dla pra-
wa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowań. 
3. Jeśli uzgodniono płatność w ratach, cała pozo-
stała kwota będzie wymagalna natychmiast bez 
powiadomienia o nieprzestrzeganiu warunków umo-
wy w przypadku spóźnionej płatności raty. Mają tutaj 
zastosowanie warunki z ostatniego zdania paragrafu 
6 punkt 1.
4. Jeśli Kupujący nie spełni jednego lub więcej zobo-
wiązań lub nie wykonan ich prawidłowo lub na czas:
• Zobowiązania Sprzedającego zostaną zawieszone 

automatycznie i w trybie natychmiastowym do mo-
mentu zapłacenia przez Kupującego zaległej kwo-
ty (włączając płatność kosztów pozasądowych),

• Sprzedający może żądać od Kupującego pełnej 
płatności lub odpowiedniego zabezpieczenia, m. 
in. w postaci gwarancji bankowej wydanej przez 
uznaną instytucję bankową w kraju Sprzedające-
go, z uwzględnieniem wyników Kupującego. 

5. W żadnym wypadku Kupujący nie ma prawa 
opóźnić żadnych należnych płatności lub odliczyć 
żadnych kwot od należnych faktur Sprzedające-
go, aby żądać wzajemnych rozliczeń roszczeń za 
domniemane uszkodzenia w przesyłce i z żadnego 

innego powodu, bez wcześniejszej zgody Sprzedają-
cego w formie pisemnej.
Paragraf 7. Odebranie kosztów
Jeśli Kupujący nie wypełni swoich zobowiązań, 
wszelkie koszty związane z odzyskaniem płatności w 
sądzie i poza nim obciążą konto Kupującego. 
Paragraf 8.  Odpowiedzialność
1.Sprzedający nie odpowiada za żadne uszkodzenia 
wynikające z wad w wykonaniu usług, z wyjątkiem 
zamierzonego lub rażącego zaniedbania po stronie 
Sprzedającego lub jego pracownika.  
2. W przypadku zaistnienia siły wyższej opisanej w 
paragrafi e 14, Sprzedający nie odpowiada za nie-
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych 
warunków sprzedaży.     
3. Od Kupującego wymaga się, aby jak najbardziej 
ograniczył szkodę w odniesieniu do działań, odno-
śnie których składa on reklamacje dla Sprzedające-
go.
4. Jeśli Sprzedający ponosi odpowiedzialność na 
podstawie jednego lub więcej niniejszych warun-
ków, taka odpowiedzialność będzie ograniczona 
do wartości faktury za działania. Sprzedający w żad-
nym przypadku nie będzie odpowiedzialny za żadną 
formę bezpośredniej, wyjątkowej, przypadkowej czy 
wtórnej szkody, lub za utratę dochodu.
Paragraf 9.  Użycie i gwarancja
1. Sprzedający gwarantuje, że wyniki będą zgodne 
z odpowiednimi specyfi kacjami produktu. Specyfi ka-
cji produktu jednakże nie stosuje się jako gwarancji. 
Jeśli dostarczone towary nie są zgodne z specyfi ka-
cjami produktu, Kupujący zostanie o tym poinformo-
wany. Sprzedający ponadto nie gwarantuje, że wy-
niki będą odpowiadać celom, do których produkty 
są wykorzystywane przez Kupującego.     
2. Jeśli Sprzedający określił możliwości kiełkowania, 
oparł on ją jedynie na powtarzalnych testach labo-
ratoryjnych. Nie ma bezpośredniego związku pomię-
dzy określoną możliwością kiełkowania a wschodze-
niem nasion u Kupującego. Ta określona możliwość 
kiełkowania jedynie wskazuje możliwość kiełkowa-
nia w czasie i w warunkach w jakich wykonywano 
test. Wschodzenie zależy, miedzy innymi, od miejsca, 
czynników uprawy i warunków klimatycznych u Ku-
pującego.   
3. Wszelkie gwarancje ze strony Sprzedającego tra-
cą ważność jeśli Kupujący przetworzy towary lub 
zleci ich przetworzenie, przepakuje towary lub zleci 
ich przepakowanie albo używa towarów w niepra-
widłowy sposób.
4. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękoj-
mi jest wyłączona, za wyjątkiem odpowiedzialności 
sprzedawcy z tytułu rękojmi w umowach zawiera-
nych z konsumentami, uregulowanych w przepisach 
szczególnych. 
Paragraf 10.   Uszkodzenia; okresy roszczeń
1. Kupujący musi sprawdzić towary w momencie do-
stawy lub albo niezwłocznie po dostawie. W czasie 
sprawdzania Kupujący musi sprawdzić czy dostar-
czone towary są zgodne z umową, tj.:
• czy dostarczono odpowiednie towary;
• czy ilość towarów jest taka sama jak na umowie;
• czy dostarczone towary spełniają uzgodnione wy-

mogi jakości lub – jeśli takich nie ustalono – wymo-
gi, które mogą być uznane w normalnym użyciu 
lub celach handlowych.

2. Jeśli określono widoczne uszkodzenia lub wady, 
Kupujący musi poinformować Sprzedającego o tym 
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w formie pisemnej w ciągu pięciu dni roboczych 
po dostawie, określając partię, dowód dostawy lub 
dane z faktury.
3. Kupujący musi zgłosić wszystkie niewidoczne 
uszkodzenia Sprzedającemu w formie pisemnej po 
ich odkryciu, określając partię, dowód dostawy lub 
dane z faktury. 
4. Reklamacje muszą być opisane w taki sposób, żeby 
mogły zostać zweryfi kowane przez Sprzedającego 
lub stronę trzecią. W tym celu Kupujący musi również 
zachować dowody uwzględniające użycie towa-
rów i, w przypadku ponownej sprzedaży towarów, 
uwzględniając swoich kupujących. Jeśli Kupujący nie 
złoży reklamacji w wyżej wymienionym terminie, rekla-
macja nie będzie rozpatrywana i prawa Kupującego 
wygasną.
5. W przypadku ciągłego nieporozumienia pomię-
dzy stronami dotyczącego możliwości kiełkowania, 
mogą zostać wykonane testy lub ponowne testy 
na prawdziwość odmiany, czystości lub technicznej 
czystości i zdrowia przez Naktuinbouw (Niderlandzka 
Inspekcja Ogrodnicza), z siedzibą w Roelofarendsve-
en, Holandia, na rzecz poszkodowanej strony. Testy 
będą wykonane na podstawie próbki pobranej 
u Sprzedającego i zabezpieczonej przez nich.
6. Wyniki niniejszych testów lub testów ponownych, 
będą wiążące dla dwóch stron, bez uszczerbku dla 
praw stron, w celu przedstawienia sporów na pod-
stawie tych wyników do instytucji wymienionych w 
paragrafi e 15.
7. W uzupełnieniu do paragrafu 10 punkt 3, Kupują-
cy zobowiązuje się informować o niewywiązaniu się z 
umowy lub wadach listem poleconym zaadresowa-
nym do Sprzedającego.
8. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasad-
na, wszelkie koszty powstałe w związku z jej rozpa-
trzeniem, w szczególności związane z powołaniem 
specjalisty, pokrywać będzie Kupujący. 
Paragraf 11. Dostarczanie informacji
1. Informacje dostarczane przez Sprzedającego nie 
w każdej formie mają dla niego  charakter wiążą-
cy. Opisy, rekomendacje i ilustracje w broszurach i 
ulotkach są oparte na testach i na praktyce i nie sta-
nowią podstawy do roszczeń w zakresie jakości lub 
gwarancji. Sprzedający jednakże w żadnym wypad-
ku nie przyjmuje odpowiedzialności na podstawie 
takiej informacji za inne rezultaty uprawy.  Kupujący 
sam musi określić czy towary są odpowiednie w za-
mierzonym wzroście lub czy mogą być używane w 
lokalnych warunkach. 
2. Używane w informacjach dostarczanych przez 
Sprzedającego pojęcia takie, jak „odporność”, 
„opór” i „podatność” mają następujące znaczenie:
a) Odporność: nie podlega atakom lub infekcjom 
przez określonego szkodnika lub patogen;
b) Opór: umiejętność odmiany rośliny do ograni-
czenia wzrostu i rozwoju określonego szkodnika lub 
patogenu lub szkód, które mogą spowodować w 
porównaniu do podatnych odmian roślin w podob-
nych warunkach środowiska i natężeniu szkodników 
i patogenów. Oporne odmiany mogą pokazywać 
niektóre symptomy chorób lub uszkodzenia gdy na-
tężenie patogenów i szkodników jest duże;
Zdefi niowano dwa poziomy oporności:
- wysoka oporność (HR*): odmiany roślin, które w 
wysokim stopniu ograniczają wzrost i rozwój określo-
nego szkodnika lub patogenu przy normalnym na-
tężeniu szkodników i patogenów w porównaniu do 
odmian podatnych. Te odmiany roślin mogą jednak 
pokazywać niektóre symptomy chorób lub uszko-
dzenia gdy natężenie patogenów i szkodników jest 
duże.
- umiarkowana oporność (IR*): odmiany roślin, które 
ograniczają wzrost i rozwój określonego szkodnika lub 
patogenu ale mogą pokazywać większy wachlarz 
symptomów lub szkód w porównaniu z odmianami o 
wysokiej oporności. Rośliny o umiarkowanej oporności 
nadal będą pokazywać mniej poważne symptomy 
lub uszkodzenia niż odmiany podatne gdy rosną w 
podobnych warunkach środowiska lub przy podob-
nym natężeniu szkodników lub patogenów.

* standardowe skróty HR (od high resistance) oraz IR 
(od intermediate resistance) muszą być używane we 
wszystkich językach.
c) Podatność: nieumiejętność odmiany do ogranicze-
nia wzrostu i rozwoju określonego szkodnika lub pato-
genu.
Paragraf 12.  Używanie znaków towarowych, logo, 
i znaków
1. Kupujący nie może używać znaków towarowych, 
logo i znaków, które są używane przez Sprzedają-
cego, żeby odróżnić swoje produkty od produktów 
innych fi rm lub używać znaków towarowych, logo i 
znaków, których nie można jasno odróżnić. Wyjątek 
stanowi sprzedaż produktów w oryginalnych opako-
waniach Sprzedającego ze znakami towarowymi, 
logo i znakami umieszczonymi tam przez Sprzedają-
cego.     
2. Niezależnie od artykułu 12 punkt 1, wszelkie prawa 
własności intelektualnej (włączając m.in. prawa au-
torskie, znaki towarowe, logo, patenty, prawa pro-
ducenta, nazwy towarowe, markę, poufną wiedzę) 
przysługujące Sprzedającemu na całym świecie, w 
tym w odniesieniu do towarów i innych produktów 
Sprzedającego, pozostaną jego wyłącznym pra-
wem lub odpowiedniej spółki stowarzyszonej spo-
śród grup spółek Sprzedającego. 
Paragraf 13.  Prawa producenta
1. Nasiona pochodzące z odmian chronionych przez 
prawa producenta, włączając prawo do ceny de-
talicznej, stosowane i gwarantowane we Wspólno-
cie Europejskiej lub innym kraju lub przez umowne 
zobowiązania, nie mogą być przez Kupującego uży-
wane do rozpowszechniania lub handlu bez wcze-
śniejszego pozwolenia Sprzedającego, w formie 
pisemnej. Warunki mogą być dołączone do takiej 
zgody poprzez zobowiązanie, związane z produkcją 
lub reprodukcją (rozpowszechnianiem), warunkują-
cym cele rozpowszechniania, oferowanie na sprze-
daż, sprzedawanie lub inne wprowadzanie na rynek; 
eksport; import i przechowywanie w jednym z celów 
wymienionych powyżej. 
2. Zgodnie z paragrafem 13 punkt 1 powyżej, odpo-
wiednie nasiona dostarczane przez Sprzedającego 
mogą jedynie być używane przez Kupującego do 
uprawiania końcowego produktu lub gotowych 
produktów na terenach Kupującego. 
3. Kupujący musi pozwolić Sprzedającemu – lub 
trzeciej stronie, która przeprowadza testy w imieniu 
Sprzedającego - na bezpośredni dostęp do fi rmy Ku-
pującego (włączając między innymi i w szczególno-
ści dostęp do szklarni fi rmy) w celu przeprowadzenia 
kontroli.  Kupujący na żądanie zezwoli również na 
dostęp do dokumentów, które są potrzebne w wyżej 
wymienionych kontrolach. Sprzedający poinformuje 
Kupującego w odpowiednim czasie o planowanej 
kontroli. Kupujący zobowiązuje się wprowadzić wyżej 
wymienione zobowiązania swoim własnym klientom.
4. Produkt gotowy powstały z nasiona dostarczo-
nego Kupującemu, może zostać sprzedany jedynie 
pod nazwą odmiany zarejestrowaną przez Sprzeda-
jącego. 
5. Jeśli Kupujący znajdzie odmianę mutant w chro-
nionej odmianie, niezwłocznie musi  poinformować 
o tym stronę chronioną prawami producenta, listem 
poleconym.  
6. Kupujący dostarczy stronie chronionej prawa-
mi producenta materiał testowy mutanta w ciągu 
dwóch miesięcy od otrzymania prośby, jeśli zażą-
da tego strona chroniona prawami producenta w 
formie pisemnej. Wykorzystanie mutanta wymaga 
zgody producenta/producentów. Przeprowadzenie 
przez Kupującego  takich działań, jak: produkcja 
i reprodukcja (rozpowszechnianie), warunkujące 
cele rozpowszechniania, oferowanie na sprzedaż, 
sprzedawanie lub inne wprowadzanie na rynek, w 
tym eksport i import wymaga zgody strony chronio-
nej prawami producenta dotyczącymi „odmiany 
matki”.
Paragraf 14.  Siła wyższa
1. Siła wyższa oznacza okoliczności, które uniemoż-
liwiają wypełnienie zobowiązań i nie występują 

z winy Sprzedającego jeśli i o ile niniejsze okoliczności 
uniemożliwiają działania i bezzasadnie je komplikują. 
Niniejsze okoliczności – między innymi -  ekstremalne 
warunki pogodowe, klęski żywiołowe, akty praw-
ne, rozporządzenia lub prawo wprowadzone przez 
rząd, wojny, zamieszki, zniszczenia budynków pro-
dukcyjnych lub materiałów przez ogień, epidemie, 
niewydolność usług komunalnych lub wspólnego 
przewoźnika, strajki w fi rmach innych niż Sprzedają-
cego, nieofi cjalne strajki lub polityczne strajki w fi rmie 
Sprzedającego, całkowity lub częściowy brak surow-
ców i innych towarów lub usług niezbędnych do wy-
konania uzgodnionych działań, nieprzewidywalne 
opóźnienia u poddostawców, lub innych stron trze-
cich, od których Sprzedający jest zależny, oraz ogóle 
problemy z transportem. 
2. Sprzedający poinformuje Kupującego niezwłocz-
nie jeśli nie będzie w stanie dostarczyć lub dostar-
czyć na czas towarów z powodu działania siły wyż-
szej.
3. Jeśli czynnik siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesią-
ce, obie strony maja prawo do odstąpienia od umo-
wy. W tym przypadku, żadna ze stron nie jest zobo-
wiązana do zapłaty odszkodowania stronie drugiej. 
Paragraf 15.  Rozsądzanie sporów
1. O ile strony nie zgodzą nie na arbitraż w porozu-
mieniu przedsądowym, wszelkie spory wynikające z 
zawartej pomiędzy nimi umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny miejscowo właściwy z uwagi 
na siedzibę Sprzedającego. 
2. W przypadku zaistnienia sporu, strony będą jed-
nakże najpierw próbować rozwiązać spór poprzez 
porozumienie, albo w innych przypadkach przez 
mediację, zanim przedstawią spór w trybunale arbi-
trażowym albo w sądzie cywilnym.
3. Sprzedający ma przez cały czas prawo przedsta-
wić sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi.
4. Jeśli zasady niniejszych ogólnych warunków zo-
staną unieważnione, ten zapis automatycznie (przez 
działalnie prawa) zostanie zastąpiony przez obowią-
zujący zapis, który odpowiada jak najbliżej celowi ni-
niejszemu unieważnionemu zapisowi. Strony muszą, 
jeśli to konieczne, przeprowadzić odpowiednie kon-
sultacje w sprawie brzmienia nowego zapisu.
5. W tym przypadku, inne zapisy ogólnych warunków 
pozostaną w pełni ważne o ile będzie to możliwe.
Paragraf 16.  Zrzeczenie się odpowiedzialności 
dotyczące GMO
Nasiona odmian, które są dostarczane Kupującemu 
są odmianami uzyskanymi z elementów macierzy-
stych, które nie zostały genetycznie zmodyfi kowane. 
Metody stosowane w rozwoju i chronieniu niniejszych 
odmian maja na celu unikanie występowania rodza-
jów wykraczających poza cechy odmiany, włącza-
jąc organizmy zmodyfi kowane genetycznie.
Nasiona są produkowane zgodnie z zasadami pro-
dukcji w kraju, gdzie ta produkcja miała miejsce, 
włączając określone odstępy izolacyjne. Jednak na 
otwartych polach występuje swobodna cyrkulacja 
pyłków. Skoro nie można wykluczyć, że w obsza-
rach, na których produkuje się nasiona, mają miej-
sce uprawy dozwolonych roślin modyfi kowanych 
genetycznie, nie jest możliwe całkowite wykluczenie 
występowania materiału zmodyfi kowanego gene-
tycznie i zagwarantowanie, że nasiona w dostawie 
są pozbawione wszelkich śladów pochodzących od 
roślin zmodyfi kowanych genetycznie. Z uwagi na to 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wystę-
powanie w towarze nasion pochodzących od roślin 
zmodyfi kowanych genetycznie.
Paragraf 17.  Prawo stosowane
1. Wszelkie umowy zawierane pomiędzy Sprzedają-
cym a Kupującym  podlegają prawu kraju, w którym 
Sprzedający ma siedzibę.
2. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeńska 
konwencja o sprzedaży) jest w sposób wyraźny wy-
łączona.  
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