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NUNHEMS POLAND Sp. z o.o.
BAYER CROPSCIENCE VEGETABLE SEEDS
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel. +48 (22) 572 38 87
fax +48 (22) 572 38 62
tel. +48 (61) 662 14 27
fax +48 (61) 662 14 29

Izabela Kaczyńska
Dyrektor ds. Sprzedaży
Specjalista ds ogórka gruntowego
i przemysłu
tel. kom. +48 695 601 505
Izabela.kaczynska@bayer.com
Kinga Korczak –Dymitruk
Prokurent
tel.+48 (22) 572 38 87
fax +48 (22) 572 38 62
kinga.korczak@bayer.com
Łukasz Bogaczyk
Specjalista ds. sałaty oraz marchwi
(marchew – region pd – zach oraz
warszawski)
tel. kom. +48 695 601 506
lukasz.bogaczyk@bayer.com

Jakub Wrona
Specjalista ds. kapusty i selera
tel. kom. +48 609 041 972
jakub.wrona@bayer.com
Krzysztof Jawor
Specjalista ds. marchwi i pora
tel. kom. +48 609 041 973
krzysztof.jawor@bayer.com
Anna Stępowska
Specjalista ds. papryki, pomidora,
ogórka pod osłonami
tel. kom. +48 609 041 976
anna.stepowska@bayer.com
Arkadiusz Stróżyński
Specjalista ds. pomidora przemysłowego
oraz cebuli
tel. kom. +48 72 84 36 388
arkadiusz.strozynski@bayer.com

Marchew
Por

Cena za 100.000 nasion
NETTO

BRUTTO

246,00

258,30

LAGUNA F1
1,4 – 1,6

Cena za 10.000 nasion

LINKTON F1

NETTO

BRUTTO

677,00

710,85

1,6 – 1,8

277,00

290,85

nowość

1,8 – 2,0

292,00

306,60

MEGATON F1

617,00

647,85

2,0 – 2,2

301,00

316,05

BELTON F1

617,00

647,85

POULTON F1

617,00

647,85

SIRKANA F1
1,4 – 1,6

214,00

224,70

PLUSTON F1

688,00

722,40

1,6 – 1,8

270,00

283,50

KRYPTON F1

636,00

667,80

1,8 – 2,0

284,00

298,20

DURATON F1

617,00

647,85

2,0 - 2,2

298,00

312,90

LEXTON F1

677,00

710,85

LONGTON F1

677,00

710,85

ROMANCE F1
1,6 – 1,8

277.00

290,85

1,8 – 2,0

292,00

306,60

2,0 – 2,2

301,00

316,05

1,4 – 1,6

246,00

258,30

1,6 – 1,8

277.00

290,85

1,8 – 2,0

292,00

306,60

1,8 – 2,0

301,00

316,05

ELEGANCE F1

BRILLYANCE F1

nowość

1,6 – 1,8

288,00

302,40

1,8 – 2,0

306,00

321,30

CADANCE F1

nowość

Seler korzeniowy
Cena za 10.000 nasion

117,00

122,85

ZIRCON F1

107,00

112,35

122,85

JOELINA F1

117,00

122,85

SPARTA F1

59,00

61,95

HEKTOR F1

37,00

38,85

APHINA F1

210,00

220,50

BARVINA F1

210,00

220,50

BETINA F1

210,00

220,50

DELPINA F1

177,00

185,85

1,8 – 2,0

306,00

321,30

REX
Prestinun -Pill

758,00

795,90

PRINZ
Prestinun -Pill

758,00

795,90

MONARCH
Prestinun -Pill

736,00

772,80

MARKIZ F1
Prestinun -Pill

773,00

811,65

361,20

PLATINA F1

117,00

215,25

344,00

BRUTTO

ORTINA F1

205,00

2,0 - 2,2

NETTO

255,15

MONARCH

351,75

888,30

243,00

302,40

335,00

846,00

PRINZ

288,00

1,8 – 2,0

RANEEM F1

122,85

1,6 – 1,8

334,95

904,58

117,00

255,15

319,00

861,50

SATINA F1

243,00

1,6 – 1,8

INFINITY F1

BRUTTO

REX

303,45

BRUTTO

NETTO

288,75

289,00

NETTO

Cena za 1000 nasion

275,00

1,4 – 1,6

Cena za 500 nasion

Ogórek
konserwowy

1,4 – 1,6

LAGUNA F1 Podkiełkowane

Ogórek
szklarniowy krótki

nowość
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Pomidor gruntowy
Cena za 1000 nasion

Pomidor
pod osłony
NETTO

BRUTTO

54,60

57,33

NETTO

BRUTTO

DOLPHIN F1

36,00

37,80

INCAS F1

56,00

58,80

ESPACE F1

33,00

34,65

RED SKY F1
nowość

43,00

45,15

SPUNTA F1

36,00

LAMPO F1
GUADIVIA F1

Cebula
Cena za 100 000 nasion
NETTO

BRUTTO

VAQUERO F1

445,00

467,25

37,80

COUNTACH F1

571,00

599,55

32,00

33,60

OLOROSO F1
nowość

409,00

429,45

36,00

37,80

AXIOM F1
Opakowania po 100
nasion

GRYPHON F1 (malinowy) nowość
Opakowania po 500
nasion

229,00

240,45

Rzodkiewka
Papryka

Cena za 250 gram

Cena za 1000 nasion

4

www.nunhems.com

NETTO

BRUTTO

MUSTANG F1

499,00

523,95

CARSON F1

549,00

576,45

CLAUDIO F1

150,00

157,50

SORA (250 gram)

NETTO

BRUTTO

68,00

71,40

Kapusta

Sałata lollo bionda

Cena za 2500 nasion

SVIREL F1

Cena za 5.000 nasion
NETTO

BRUTTO

102,00

107,10

Sałata lodowa
Cena za 5.000 nasion

YANISOL F1

105,00

110,25

AQUAREL F1

117,00

122,85

GABRIEL F1

105,00

110,25

ANADOL F1

102,00

107,10

BARTIMER
NETTO

BRUTTO

GONDAR

393,00

412,65

KINDU

393,00

412,65

TEMPLIN

393,00

412,65

SKINDEL

393,00

412,65

WELKIN nowość

393,00

412,65

ROCKIN nowość

351,00

368,55

NETTO

BRUTTO

429,00

450,45

Szpinak
Cena za 1 000 000 nasion

Sałata masłowa
Cena za 5.000 nasion

NETTO

BRUTTO

URSULA

433,00

454,65

MAFALDA

433,00

454,65

NICOLETTE
nowość

433,00

454,65

Sałata lollo rosa

NETTO

BRUTTO

ANDROMEDA

969,00

1 017,45

SCORPIUS

969,00

1 017,45

VOLANS

1 074,00

1 127,70

ANTALIA

1 074,00

1 127,70

VIRGO

1 074,00

1 127,70

Cena za 5.000 nasion

SOLTERO

NETTO

BRUTTO

372,00

390,60
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEZ NUNHEMS POLAND SP. Z O.O.
(zwane dalej ,,Ogólnymi Warunkami”)
z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033648, NIP: 778-139-11-85, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 2.650.000 PLN.

Art. 1. Zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków
1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszelkich ofert
i umów zawartych pomiędzy Nunhems Poland sp. z o.o. (zwaną
dalej „Sprzedającym”), a podmiotem kupującym od niej produkty
lub usługi (zwanym dalej „Kupującym”), z wyjątkiem przypadków
wskazanych pisemnie pod rygorem nieważności przez Strony.
Jakiekolwiek warunki Kupującego nie mają zastosowania.
1. Postanowienia rozbieżne winny zostać wyraźnie uzgodnione na
piśmie. O ile nie zastąpią one postanowień niniejszych Ogólnych
Warunków, uważane będą za ich uzupełnienie.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków w dowolnym czasie.
Art. 2. Oferty i ceny
1. Oferty złożone przez Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Taka oferta może być wycofana
przez Sprzedającego w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu
akceptacji Kupującego.
2. Ceny określone w ofercie są cenami netto, chyba że Sprzedający
wskaże odmiennie.
3. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, ceny nie zawierają kosztów dodatkowych, w tym m.in.: kosztów transportu,
opakowania, kontroli jakości i/lub inspekcji ﬁtosanitarnych, cła
przywozowego, podatków państwowych i innych obciążeń urzędowych, opłat z tytułu praw hodowców do odmian, itp. Jeżeli
nie dokonano uzgodnień co do ceny, zastosowanie mieć będzie
cena sprzedającego obowiązująca w momencie dostawy.
4. Ceny wyrażone są walucie polskiej, o ile nie podano inaczej.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo okresowej zmiany cen. Każdy nowy wykaz cen zastąpi poprzedni w odniesieniu do wszystkich zamówień złożonych po tym nowym wykazie.
6. Wszelkie odnośniki czynione przez Sprzedającego do dokumentacji produktu dotyczą aktualnej dokumentacji opublikowanej
przez Sprzedającego.
7. Sprzedający pakuje produkty we własne opakowania.
Art. 3. Ograniczenia zbiorów i przetwórstwa
1. Wszystkie dostawy podlegają zwykłym ograniczeniom zbiorów
i przetwórstwa. Jeżeli Sprzedający wywoła ograniczenia zbiorów
lub przetwórstwa, nie będzie on zobowiązany do dostaw, lecz jeżeli to będzie możliwe spróbuje dostarczać towary proporcjonalnie do zamówionej ilości lub według równoważnych alternatyw.
2. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania, jeżeli Sprzedający
wywoła te ograniczenia.
Art. 4. Zamówienia i dostawy
1. Dostawa towarów nastąpi na podstawie zamówienia Kupującego (zwanego dalej ,,zamówieniem”). Zamówienia ze strony Kupującego będą przekazywane w formie ustnej, pisemnej, pocztą
elektroniczną albo telekomunikacyjną (fax) z podaniem co najmniej wyspecyﬁkowanych nazw zamawianych produktów oraz
dokładnych ich ilości. W przypadku gdy wartość jednostkowego zamówienia Kupującego będzie niższa niż 2.000,00 złotych
netto Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami dostawy
w wysokości 100 zł netto.
2. Jeżeli ilość wymieniona w zamówieniu różni się od standardowej ilości stosowanej przez Sprzedającego lub jej wielokrotności,
Sprzedający może dostarczyć ilość najbliższą zamówionej ilości,
wyrównując ją w górę do pełnej ilości.
3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby należycie wypełniać
zobowiązania związane z dostawą.
4. Poprawne wypełnienie zobowiązania Sprzedającego związanego z dostawą obejmuje także dostawę w niewielkim stopniu
różniącą się rozmiarem, opakowaniem, liczbą lub wagą.
5. Sprzedający może dostarczać sprzedawane produkty w częściach. Jeżeli towary są dostarczane w częściach, Sprzedający
może wystawiać faktury osobno za każdą część.
6. Dostawy będą realizowane zgodnie z warunkami ,,EXW Place
of load, ex Incoterms”, chyba że zostanie ustalone przez Strony
odmiennie na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Sprzedający zobowiązuje się do dostaw w rozsądnym terminie,
zgodnie z sezonem siania lub sadzenia po zawarciu Umowy.
8. Umówiony termin dostawy nie jest wiążący. W przypadku spóźnionej dostawy, Kupujący przekaże Sprzedającemu pisemne
wezwanie do usunięcia braku, wyznaczając rozsądny termin
wykonania Umowy.
9. Kupujący pisemnie określi w zamówieniu lub na pierwsze żądanie
Sprzedającego, jakie dane i dokumentacja wymagane są zgodnie
z przepisami kraju, w którym odbywa się dostawa, jak np.:
• faktury;
• wymogi ﬁtosanitarne;
• certyﬁkaty międzynarodowe, oraz;
• inne dokumenty lub zaświadczenia importowe.
Art. 5. Przeniesienie praw własności, zachowanie tytułu
własności
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1. Sprzedający zachowuje prawo własności produktów, które
dostarczył, a także zachowuje i nabywa prawo własności do
produktów z nich powstałych aż do chwili gdy uzgodniona cena
zostanie zapłacona przez Kupującego w całości i dojdzie do należytego wykonania przez Kupującego wszystkich wynikających
z niniejszych Ogólnych Warunków zobowiązań w stosunku do
tego towaru.
2. Produkty dostarczane przez Sprzedającego, których dotyczy zachowanie prawa własności zgodnie z ust. 1, powinny być składowane i wykorzystywane w sposób zapewniający ich należytą
jakość i odróżnienie od majątku Kupującego.
3. Produkty dostarczane przez Sprzedającego, których dotyczy
zachowanie prawa własności zgodnie z ust. 1, mogą być odsprzedane lub zużyte tylko w zwykłym przebiegu działalności. Jeżeli zostaną odsprzedane, Kupujący będzie zobowiązany żądać
zachowania prawa własności od swych kupców.
4. Kupujący nie może zastawiać produktów ani tworzyć innych wobec nich praw.
Art. 6. Zapłata
1. Sprzedający powinien otrzymać zapłatę w terminie wskazanym
na fakturze. Na koniec tego okresu, Kupujący automatycznie i
bez formalnego wezwania znajdzie się w zwłoce. Kupujący będzie winien odsetki wynoszące 1% miesięcznie od kwoty należnej od dnia niedotrzymania terminu do dnia zapłaty.
2. Jeżeli Kupujący znajdzie się w stanie likwidacji, upadłości lub niewypłacalności, jego zobowiązanie do zapłaty stanie się natychmiast należne, a Sprzedający będzie uprawniony do zawieszenia
dalszego wykonania Umowy lub jej rozwiązania. Powyższe nie
wyłącza praw Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.
3. Jeśli umówiono płatność w ratach, cała pozostała kwota stanie
się natychmiast należna bez wymaganego wezwania o zwłoce w
przypadku opóźnionej płatności raty. Regulację zawartą w ostatnim zdaniu ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli Kupujący nie wykona lub nienależycie wykona jednego lub
więcej ze swoich zobowiązań określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach:
a) zobowiązania Sprzedającego zostaną automatycznie i natychmiast zawieszone do chwili, gdy Kupujący zapłaci wszelkie należności (włączając koszty pozasądowe), oraz;
b) Sprzedający może żądać od Kupującego pełnej zapłaty i/
lub wystarczającego zabezpieczenia, np. w formie gwarancji
bankowej, wydanej przez renomowaną instytucję bankową w
kraju Sprzedającego, odnośnie świadczenia Kupującego.
5. Bez względu na ust. 1, Sprzedający będzie zawsze uprawniony
do żądania zapłaty przed lub w momencie realizacji dostawy do
Kupującego.
6. Prawa i obowiązki Kupującego wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków nie mogą być przeniesione na inny podmiot,
chyba że Kupujący uzyska uprzednią, pisemną pod rygorem
nieważności zgodę Sprzedającego.
7. Jeżeli Sprzedający ma roszczenie przeciw ﬁrmie związanej z Kupującym, np. ﬁrma – matka, ﬁrma - córka, ﬁrma siostrzana, i ﬁrma
ta znajdzie się w stanie likwidacji, upadłości lub niewypłacalności, Sprzedający może wystawić to roszczenie przeciw każdemu roszczeniu Kupującego przeciw Sprzedającemu, nawet jeśli
roszczenie Sprzedającego nie stało się wymagalne.
Art. 7. Koszty zebrania
1. Jeżeli Kupujący nie wykona jednego lub więcej ze swych zobowiązań z niniejszych Ogólnych Warunków, wszelkie koszty uzyskania płatności, sądowe i pozasądowe, ponosi Kupujący.
Art. 8. Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Sprzedającego jest regulowana wyłącznie
przez niniejszy artykuł.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z nienależytego wykonania świadczenia, z wyjątkiem zawinionego
i/lub rażącego niedbalstwa Sprzedającego i/lub jego pracownika.
3. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, opisanej w art. 15, Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie któregokolwiek
z obowiązków wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
4. Bez względu na powyższe odpowiedzialność Sprzedającego
jest ograniczona do fakturowanej wartości świadczeń, których
niewykonanie obowiązków dotyczy. Sprzedający w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek formę
pośredniej, specjalnej, incydentalnej lub wynikowej szkody lub
utratę zysku.
5. Kupujący powinien jak najbardziej ograniczyć szkodę odnośnie
świadczeń, co do których składa Sprzedającemu zażalenie.
6. Jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze Kupującego lub
roszczenia na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków wygasają, jeżeli roszczenia te nie zostały na piśmie pod rygorem
nieważności wniesione do Sprzedającego w ciągu jednego roku
od dostarczenia towaru.

Art. 9. Użytkowanie i gwarancja
1. Sprzedający gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby jego
świadczenia były zgodne z odpowiednimi wymogami dla danego
produktu. Jednakże wymogi dla danego produktu nie stanowią
gwarancji. Jeżeli dostarczony towar nie odpowiada wymogom,
Kupujący zostanie o tym poinformowany. Sprzedający nie gwarantuje, że jego świadczenia będą zgodne z celem, na który
przeznaczy je Kupujący.
2. Jeżeli Sprzedający wyznaczył wydajność kiełkowania, to oparta
jest ona jedynie na odtwarzalnych testach laboratoryjnych. Nie
należy zakładać bezpośrednich związków między określoną wydajnością kiełkowania, a wschodzeniem nasion u Kupującego.
Ta określona wydajność kiełkowania wyznacza wartość jedynie
w warunkach i w czasie, w których przeprowadzane były testy
laboratoryjne. Wschodzenie zależy, między innymi, od położenia,
warunków uprawy i klimatu u Kupującego.
3. Jakiekolwiek gwarancje ze strony Sprzedającego wygasną, jeżeli
Kupujący przetworzy lub odda towar do przetworzenia, przepakuje go lub odda do przepakowania lub też będzie towar używał
niewłaściwie.
Art. 10. Wady oraz terminy reklamacji
1. Kupujący dokona inspekcji zakupionego towaru przy dostawie
lub jak najszybciej po niej. Podczas inspekcji Kupujący sprawdzi
czy dostarczony towar jest zgodny z Umową, tj.:
a) czy dostarczono właściwy towar;
b) czy ilość dostarczonego towaru jest zgodna z Umową;
c) czy jakość dostarczonego towaru jest zgodna z umówionymi
wymogami lub – jeśli nie były umówione – z wymogami, które
mogą wynikać ze zwykłego użytku i/lub celów handlowych.
1. Jeśli stwierdzono widoczne wady lub braki, Kupujący pisemnie
pod rygorem nieważności listem poleconym skierowanym do
Sprzedającego poinformuje o nich Sprzedającego w ciągu pięciu
(5) dni roboczych od dostawy, określając partię, notę dostawczą
i/lub szczegóły faktury.
2. Po stwierdzeniu niewidocznych wad Kupujący pisemnie pod rygorem nieważności listem poleconym skierowanym do Sprzedającego poinformuje o nich Sprzedającego w ciągu pięciu (5) dni
roboczych od ich wykrycia, określając partię, notę dostawczą i/
lub szczegóły faktury.
3. Reklamacje należy opisywać w taki sposób, aby Sprzedający lub
osoba trzecia mogła je zweryﬁkować. W tym celu Kupujący musi
rejestrować użycie towaru i w przypadku jego odprzedaży rejestrować nowych kupców i pisemnie nałożyć na nich takie same
obowiązki. Jeżeli Kupujący nie złoży reklamacji w ciągu opisanego wyżej terminu, reklamacja pozostanie nierozpatrzona, a jego
prawa wygasną.
4. W przypadku zaistnienia trwałego sporu między Stronami dotyczącego wydajności kiełkowania, autentyczności odmian,
czystości odmian lub technicznej czystości i zdrowia, ponowna
inspekcja może być dokonana przez Naktuinbouw (Holandia
Inspection Service dla Ogrodnictwa) z siedzibą w Roelofarendsveen, Holandia na koszt strony przegranej. Inspekcja będzie
dokonana na zasadzie próbki pobranej u Sprzedającego przez
Naktuinbouw i przez nich zatrzymanej. Wynik tej ponownej inspekcji będzie dla Stron wiążący, lecz nie wyłączy praw Stron do
poddania sporu dotyczącego tego wyniku pod decyzję podmiotów określonych w art. 19.
5. Jeżeli Kupujący złożył reklamację na czas, nie ma to wpływu na
jego obowiązek terminowej zapłaty należności.
Art. 11. Prawo zwrotu
1. Ze względu na wysokie standardy jakości produktów, produkty
mogą być zwracane tylko w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w ciągu piętnastu (15) dni od daty wystawienia faktury.
Faktura korygująca wydawana jest na poziomie 75% wartości
faktury głównej rachunku, z wyłączeniem należnego podatku
VAT albo podatku od sprzedaży. Nasiona podkiełkowane oraz
nasiona poddane insektycydom nie mogą być zwrócone i dlatego nie podlegają korekcie faktury.
2. W przypadku uzasadnionego roszczenia Kupującego, (część)
zwrócone wadliwe produkty zostaną zastąpione taką samą ilością tego samego rodzaju produktów wolnych od wad. W przypadku kiedy nie są dostępne produkty wolne od wad, faktura korygująca wydawana jest w wysokości 100% fakturowanej kwoty
zwracanych produktów. „
Art. 12. Dostarczanie informacji
1. Sprzedający dostarcza informacje bez żadnych zobowiązań.
Opisy, zalecenia i ilustracje w broszurach, czy ulotkach są oparte
w najbliższy możliwy sposób na doświadczeniach w testach i w
praktyce oraz nie są przeznaczone do wskazywania jakości w
postępowaniach reklamacyjnych lub gwarancyjnych. Sprzedający w żadnym wypadku nie akceptuje odpowiedzialności za te
informacje i za inne wyniki w uprawianym produkcie. Kupujący

sam musi określić czy towar jest odpowiedni dla założonego
wzrostu i/lub może być użyty w lokalnych warunkach.
2. W informacji dostarczonej przez Sprzedającego, terminy „odporność, wytrzymałość oraz wrażliwość” oznaczają:
a) Odporność: nie podatny na atak lub infekcję przez określony
patogen lub określonego szkodnika.
b) Wytrzymałość: umiejętność odmiany rośliny ograniczania
wzrostu i rozwoju określonego patogenu lub szkodnika oraz
wyrządzonych jej szkód w porównaniu z wrażliwymi odmianami rośliny pod podobnymi czynnikami środowiskowymi
oraz wpływem patogenu lub szkodnika. Wytrzymałe odmiany
mogą wykazywać symptomy niektórych chorób lub szkód
pod silnym wypływem patogenu lub szkodnika.
Dwie odmiany wytrzymałości są zdeﬁniowane:
i Wysoka wytrzymałość (HR*): odmiany rośliny, które wysoko ograniczają wzrost i rozwój określonego patogenu lub
szkodnika pod normalnym ich wpływem w porównaniu z
wrażliwymi odmianami rośliny. Jakkolwiek te odmiany mogą
wykazywać symptomy niektórych chorób lub szkód pod silnym wypływem patogenu lub szkodnika.
ii Średnia wytrzymałość (IR*): odmiany rośliny, które ograniczają wzrost i rozwój określonego patogenu lub szkodnika,
ale mogą wykazywać większe symptomy niektórych chorób
lub szkód w porównaniu z odpornymi odmianami.
Umiarkowanie/średnio odporne odmiany rośliny będą wciąż
wskazywać mniejsze symptomy lub szkody w porównaniu z
podatnymi odmianami, kiedy wyrosły pod podobnymi czynnikami środowiskowymi oraz wpływem patogenu lub szkodnika.
*Standardowy skrót HR (Wysoka wytrzymałość) oraz IR
(Średnia wytrzymałość) są używane we wszystkich językach.
c) Wrażliwość: nieumiejętność odmian rośliny ograniczania rozwoju określonego patogenu lub szkodnika.
Art. 13. Użycie znaków handlowych, logo i oznaczeń
1. Kupujący nie może używać znaków handlowych, logo i oznaczeń używanych przez Sprzedającego dla rozróżnienia swoich
produktów od produktów innych podmiotów prawnych/firm,
ani używać znaków handlowych, logo i oznaczeń, które nie są
wyraźnie odróżnialne. Wyjątek stanowi handel produktami w
oryginalnych opakowaniach Sprzedającego, na których on sam
umieścił znaki handlowe, logo i oznaczenia.
2. Bez względu na ust. 1, wszelkie prawa własności intelektualnej (wliczając w to, ale nie ograniczając do, praw autorskich,
znaków towarowych, logo, patentów, praw hodowców, nazw
handlowych, marek, poufnych know-how) na całym Świecie w
odniesieniu do produktów Sprzedającego pozostają własnością
Sprzedającego lub odpowiedniego podmiotu z grupy kapitałowej Sprzedającego.
Art. 14. Prawa własności intelektualnej
1. Nasiona odmian chronionych prawem własności intelektualnej,
zgłoszone lub udzielone we Wspólnocie Europejskiej i / lub w innym kraju, lub na podstawie umowy, nie mogą być stosowane do
celów reprodukcji bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
Warunki mogą być przyłączone do takiej zgody w drodze umowy
odnoszącej się do produkcji i reprodukcji (rozmnażania), przygotowywania do celów rozmnażania, oferowania do sprzedaży,
sprzedaży lub innego wprowadzania do obrotu, eksportu, importu
i przechowywanie w jednym z celów wymienionych powyżej.
2. Zgodnie z ust. 1 powyżej, odpowiedni materiał siewny dostarczony przez Sprzedającego może być zatem stosowany tylko
przez Kupującego do uprawy produktów końcowych i/ lub innych wyrobów gotowych w siedzibie Kupującego.
3. Gotowy produkt, pochodzący z nasion dostarczonych do Kupującego, może być sprzedawany tylko przez Kupującego pod
nazwą odmiany zarejestrowanej przez Sprzedającego.
4. Kupujący zobowiązany jest do umożliwienia Sprzedającemu
- lub osobie trzeciej, która przeprowadza inspekcje w imieniu
Sprzedającego - bezpośredniego dostępu do działalności Kupującego (w tym, między innymi, w szczególności do szklarni jego
działalności) celem kontroli. Kupujący na żądanie Sprzedającego
umożliwi również dostęp do akt i rachunków, które są istotne
dla wyżej wymienionych kontroli. Sprzedający poinformuje Kupującego w odpowiednim czasie o planach odwiedzin. Kupujący
powinien nałożyć wyżej wymienione obowiązki również wobec
własnych klientów.
5. Jeżeli Kupujący stwierdzi mutanta w chronionej odmianie powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego listem
poleconym.
6. W przypadku, gdy Sprzedający zażąda na piśmie, Kupujący
dostarczy Sprzedającemu próbkę materiału mutanta w ciągu
dwóch miesięcy od otrzymania wniosku. Kupujący ma świadomość, że ktokolwiek znajdzie mutanta chronionej odmiany
wymaga zgody hodowcy(-ów) „odmiany macierzystej” do wykorzystania mutanta. Kupujący jest w szczególności świadomy,
że znalazca mutanta wymaga zgody Sprzedającego dotyczącej
„odmiany macierzystej” w celu realizacji któregokolwiek z następujących działań: produkcja lub reprodukcja (rozmnażanie), przygotowywanie do celów rozmnażania, oferowanie do sprzedaży,
sprzedaż lub inne wprowadzenie do obrotu, eksport, import,
przechowywanie w jednym z celów wymienionych powyżej.
7. Jeśli Kupujący odsprzedaje produkty Sprzedającego, Kupujący
nałoży obowiązki, jakie posiada na mocy niniejszego artykułu 14,
na swoich odbiorców, w tym zobowiązanie tego odbiorcy do nałożenia takich samych obowiązków na dalszych odbiorców.

Art. 15. Siła wyższa
1. Sprzedający może opóźnić wykonanie swoich zobowiązań wobec Kupującego, gdy nie można wykonać ich z uwagi na okoliczności niezależne od Sprzedającego lub okoliczności te czynią, że
wykonanie ich jest nadmiernie skomplikowane. Takie okoliczności obejmują - bez ograniczeń - ekstremalne warunki pogodowe,
klęski żywiołowe, akty, przepisy lub prawa jakiegokolwiek rządu,
wojny lub zamieszki społeczne, niszczenie obiektów produkcyjnych lub materiałów przez ogień, epidemie, brak użyteczności
publicznej lub publicznych przewoźników, strajki w ﬁrmach
innych niż ﬁrmy Sprzedającego, nieoﬁcjalne strajki lub strajki
polityczne w ﬁrmie Sprzedającego, ogólne lub częściowe braki
niezbędnych surowców i innych towarów lub usług niezbędnych do świadczenia uzgodnionego działania, nieprzewidziane
opóźnienia poddostawców lub innych osób trzecich, od których
Sprzedawca jest zależny, oraz ogólne problemy z transportem.
2. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego, jeśli w związku z wystąpieniem siły wyższej nie będzie mógł dostarczyć produktu lub dostarczyć go na czas.
3. Jeśli wystąpienie siły wyższej potrwa dłużej niż dwa miesiące,
Strony będą uprawnione do rozwiązania Umowy. W takim przypadku żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania drugiej Stronie.
4. O ile Sprzedawca częściowo spełnił lub spełni swoje zobowiązania wobec Kupującego w momencie wystąpienia siły wyższej i
spełniona lub mająca być spełniona część posiada samodzielną
wartość, Sprzedawca jest uprawniony do wystawienia oddzielnej
faktury, a Kupujący zobowiązany jest zapłacić za spełnioną lub
mającą być spełnioną części.
Art. 16. Kontrola exportu
1. Kupujący niniejszym potwierdza i wyraża zgodę, że dostarczone przez Sprzedającego produkty mogą podlegać obowiązującym przepisom sankcji handlowych, regulacjom, wymaganiom
czy też licencjom, wliczając w to, ale nie ograniczając do tych
ustanowionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych,
Stany Zjednoczone, Unię Europejską czy też poszczególne kraje
członkowskie Unii Europejskiej („Przepisy Sankcyjne”). Kupujący jest zobowiązany przestrzegać Przepisów Sankcyjnych oraz
potwierdza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie
zgodności swoich działań z tymi przepisami. W szczególności,
lecz nie wyłącznie, Kupujący (jak też żadna ze stowarzyszonych
z nim spółek) nie będzie wykorzystywał, sprzedawał, eksportował, przekazywał, wydawał czy w jakikolwiek inny sposób
używał produktów, w sposób bezpośredni czy też pośredni, do
jakiegokolwiek kraju, miejsca przeznaczenia, czy też osoby bez
uprzedniego uzyskania wymaganej licencji na export czy innej
państwowej zgody oraz bez spełnienia wszelkich formalności,
jakie mogą być wymagane przez Przepisy Sankcyjne. Kupujący
nie dokona żadnej czynności, która spowodowałyby naruszenie
przez Sprzedającego Przepisów Sankcyjnych, i zarazem będzie
chronił, gwarantował i naprawi wszelką szkodę, którą poniósłby
Sprzedający z uwagi na jakiekolwiek grzywny, strat czy też odpowiedzialności w następstwie niewykonania czy też nienależytego
wykonania opisanych w niniejszym artykule zobowiązań.
2. Nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Kupującego
któregokolwiek opisanego w niniejszym artykule zobowiązania stanowi rażące naruszenie niniejszej Umowy. Sprzedający zachowuje sobie prawo do jednostronnej odmowy
zawarcia zamówienia, do odmowy wykonania już zawartego
zamówienia czy też jego anulowania, według swojego własnego
uznania, jeżeli Sprzedający uzna, że Kupujący nie wykonał lub
nienależycie wykonał którekolwiek opisane w niniejszym artykule
zobowiązanie.
Art. 17. Odszkodowanie
1. Kupujący zabezpiecza Sprzedającego przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich o odszkodowanie (rzekomo) spowodowane
przez lub w inny sposób związane z jakimikolwiek produktami
dostarczonymi przez Sprzedawcę, w tym roszczeń, które zostały wniesione przeciwko Sprzedawcy w charakterze producenta
produktów na podstawie jakichkolwiek zasad dotyczących odpowiedzialności za produkt w którymkolwiek kraju, chyba że
szkoda jest spowodowana umyślnie lub przez rażące niedbalstwo Sprzedającego i/lub jego pracowników.

§ 18. Klauzula poufności
1. Postanowienia Umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym mają charakter poufny i nie będą udostępniane osobom
trzecim.
2. Kupujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Umowy oraz Sprzedającego, które uzyskał
w toku wykonania Umowy. Zastrzeżenie to nie obejmuje informacji publicznie dostępnych, pozyskanych w zgodzie z dobrymi
obyczajami handlowymi z innych źródeł, oraz takich do udostępniania, których jedna ze Stron jest zobowiązana na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku otrzymania wezwania do ujawnienia Informacji
Poufnych zgodnie z § 18 ust. 3, Kupujący zobowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedającego, dostarczając
jednocześnie kopie dokumentu zawierającego takie żądanie organu lub sądu państwowego, oraz wyjaśnić zakres udzielonej
informacji poufnej.
4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu
Umowy Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie na zasadach ogólnych.
5. Obowiązek zachowania poufności ma charakter bezwzględny i
obowiązuje również po wygaśnięciu Umowy.
Art. 19. Załatwianie sporów
1. W przypadku wystąpienia sporu, Strony w pierwszej kolejności
podejmą próbę jego polubownego rozwiązania. W przypadku
braku możliwości polubownego załatwienia sporu, wszelkie
spory poddane zostaną sądowi powszechnemu właściwemu
według dla siedziby Sprzedającego, chyba że Strony ustalą arbitraż konsultacyjny. Sprzedający w każdej chwili może wezwać
Kupującego przed sąd właściwy według prawa lub odpowiedniej
konwencji międzynarodowej. W przypadku gdyby jakiekolwiek
z postanowień Ogólnych Warunków zostało uznane przez Sąd
lub inną odpowiednią władzę za nieważne lub niepodlegające
wykonaniu, wówczas takie postanowienie uznane zostanie za
usunięte z Umowy zaś postanowienia pozostałe pozostaną w
mocy. Strony zobowiązują się wspólnie dążyć do zastąpienia postanowień uznanych za nieważne lub niepodlegające wykonaniu
innymi postanowieniami ważnymi i podlegającymi wykonaniu,
które w jak największym możliwie stopniu będą oddawać prawne, ekonomiczne i komercyjne cele postanowień usuniętych
zgodnie z niniejszym punktem
Art. 20. Oświadczenie w sprawie niestosowania GMO
1. Nasiona odmian, które są dostarczane do Kupującego, są
odmianami, które nie zostały opracowane z wykorzystaniem
technologii modyﬁkacji genetycznej („GM”). Metody wykorzystywane w rozwoju i zachowaniu tożsamości tych odmian mają
na celu uniknięcie obecności form nietypowych, które obejmuje
unikanie obecności materiału genetycznie zmodyﬁkowanego.
Produkcja nasion została przeprowadzona zgodnie z zasadami produkcji w kraju, w którym odbywa się produkcja, w tym
określonych okresów izolacji. Sprzedający zobowiązuje się do
właściwego gospodarowania jego produktów, wspierania i potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz doskonalenia poprzez
inicjatywy Excellence Through Stewardship™, jakie można znaleźć na następującej stronie internetowej: www.excellencethroughstewardship.org. Ze względu na swobodny przepływ pyłku
i wykluczyć brak możliwości wykluczenia tego, że materiał GM
jest uprawiany przez innych w obszarach produkcji nasion, domieszkom genetycznie zmodyﬁkowanego materiału nie można
całkowicie zapobiec. Wobec powyższego, nie można zagwarantować tego, że materiał siewny, z którego składać się będą dostawy, jest wolny od jakichkolwiek śladów materiału genetycznie
zmodyfikowanego.
Art. 21. Stosowanie prawa
1. Wszelkie umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, podlegają prawu kraju tego państwa, w którym Sprzedający ma swą
siedzibę.
2. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie w dniu 1 września
2015 i zastępują wszelkie wydane poprzednio.

WARUNKI DOSTAWY I OPŁATY
• Przy zakupach poniżej 2000 zł będziemy doliczać 100 zł netto za przesyłkę.
• w/w opłata doliczona zostanie do faktury sprzedaży.
• Ceny podane w PLN netto oraz brutto.
• Ceny brutto zawierają 5% VAT.
• Cennik zawiera aktualne od 01.09.2015 r. ceny, ale nie jest oﬁcjalną ofertą handlową.
• Nowy cennik wchodzi w życie od 01 września 2015 i kończy się 31 sierpnia 2016.
• Firma zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.
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Informacje od producenta
Informacje dostarczone przez Nunhems w żadnym wypadku nie stanowią podstawy do roszczeń.
Opisy, zalecenia i ilustracje umieszczone w broszurach, ulotkach i na stronie internetowej są wynikiem
doświadczeń, badań i praktyki.
Nunhems w żadnym wypadku nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej za uzyskane wyniki uprawowe.
Zdjęcia
Wszystkie odmiany miały jednakowe, sprzyjające warunki do wzrostu i rozwoju. Identyczne rezultaty nie są
gwarantowane w różnych warunkach uprawy.
Porady uprawowe
Doradcy z ﬁrmy Nunhems Poland Sp. z o.o. bezpłatnie udzielają porad. Kupujący sami decydują czy informacje i/lub produkty tej ﬁrmy są odpowiednie w lokalnych warunkach.

NUNHEMS POLAND SP. Z O.O
BAYER CROPSCIENCE VEGETABLE SEEDS
Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel.+48 (22) 572 38 87, fax +48 (22) 572 38 62
tel. +48 (61)662 14 27, fax +48 (61) 662 14 29

