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OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY (OWW) określają podstawowe zasady współpracy handlowej 
przedsiębiorstwa ILSS Sp. z o.o. z Klientami. OWW stanowi integralną część Umów o współpracy z 
Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą, w zakresie sprzedaży i produktów oferowanych 
przez ILSS Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie. 
Zasady poniższe uznaje się za przyjęte w momencie , gdy nabywca akceptuje ofertę ILSS Sp.zo.o 
poprzez złożenia zamówienia lub podpisanie umowy i otrzymania niniejszych ogólnych warunków 
sprzedaży, dostępnych  na stronie internetowej pod domeną  http://ilss.com.pl . 
 
WARUNKI ZAMÓWIENIA – ZAKUP , PŁATNOŚĆ  
1.Zamówienie może być złożone  przez kupującego pisemnie w siedzibie Sprzedawcy lub przesłane na 
adres Sprzedającego pocztą lub drogą elektroniczną ( e-mail : biuro@ilss.com.pl ) 
2.Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ILSS , dochodzi do zawarcia umowy, ILSS  
wystawia fakturę proforma zgodną  z zamówieniem wygenerowanym przez Klienta,  na podstawie 
faktury proforma  Klient w celu uruchomienia produkcji dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości 50% 
wartości zamówienia, co zostanie potwierdzone fakturą zaliczkową wystawioną przez ILSS Sp. z o.o. 
3.Dostawa nastąpi zgodnie  z terminem określonym w zamówieniu, końcowa płatność nastąpi  po 
dostarczeniu produktu w terminie 14/21 dni do klienta . Zgłoszenie przez kupującego ewentualnych 
uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrzenie , nie wstrzymuje biegu terminu płatności. 
 
TERMIN PRODUKCJI  i  DOSTAWY 
1.Standardowy czas produkcji i dostawy to 8-10 tygodni. Czas produkcji i dostawy każdej partii może 
ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia, okresu produkcyjnego, możliwości logistycznych. 
Termin realizacji dostaw dla zamówień złożonych i potwierdzonych przez ILSS określane są 
indywidualnie dla każdego zamówienia. 
2.Ekspresowy czas produkcji i dostawy to ok. 5 tygodni. Koszt usługi Expres to od 5-10% wartości 
zamówienia, musi być każdorazowo potwierdzany z ILSS Sp. z o.o. W przypadku kiedy produkty 
znajdują się w magazynie czas dostawy to 2-5 dni. 
3. ILSS jest zwolniony z obowiązku dotrzymania terminu realizacji zamówienia , w wypadku 
wystąpienia zdarzeń  Siły Wyższej ( wszelkie okoliczności i zdarzenia , na które ILSS nie ma wpływu ), 
przerw w procesie produkcyjnym produktu  oraz w przypadkach powstałych z winy Klienta, w tym nie 
dostarczenia przez Kupującego niezbędnych informacji związanych z zamówieniem i dostawą z 
wystarczającym wyprzedzeniem przed terminem . 
Okoliczności te powodują zawieszenie realizacji zamówienia do czasu ich ustania , w tych wypadkach 
Klient nie ma prawa do dochodzenia  od ILSS jakiegokolwiek odszkodowania. 
4.Koszty spedycji na terenie Polski ponosi klient, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w umowach z 
klientami . Jeżeli klient nie przyjmie dostawy zostanie obciążony przez ILSS kosztami z tym związanymi 
z tym kosztami zwrotu.  
5. Wszelkie ryzyka związane z dostawą Produktów przechodzą na klienta w chwili dostarczenia 
Produktów do klienta lub odbiorze Produktów z magazynu ILSS, z tym zastrzeżeniem , że jeżeli 
przewoźnik był zaangażowany przez Kupującego , odpowiedzialność przechodzi na kupującego z 
momentem wydania towaru przez ILSS temu przewoźnikowi . 
6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru zgodnie z potwierdzonymi przez Sprzedawcę 
terminem dostaw. 
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FINANSOWANIE 
1. W przypadku potrzeby finansowania zewnętrznego innego niż zakup ILSS Sp. z o.o. dysponuje 
partnerami którzy mogą przeprowadzić finansowanie w takich formach jak: 
-  Leasing 

- Wynajem długoterminowy 

- Finansowanie z PEFRON 

- ESCO 
 
OKRES GWARANCYJNY 
1.Produkty firmy ILSS Sp. z o.o. objęte są 5-cio letnim okresem gwarancyjnym na podstawie 
unikalnego numeru seryjnego który posiada każda lampa czy źródło światła. 
2.ILSS Sp. z o.o. gwarantuje, że sprzedawane Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. 
Gwarancja ta nie ma zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i 
modyfikacji w Produkcie. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa , gwarancja 
obejmuje bezpośrednio wyłącznie kupującego , nie obejmuje jego klientów , agentów ani 
przedstawicieli. 
Strony wyłączają odpowiedzialność ILSS z tytułu rękojmi zgodnie z art.558 kodeksu cywilnego. 
3.Warunki gwarancji reguluje dokument Ogólne Warunki Gwarancji (OWG) , stanowiący integralną 
część OWW. Okres gwarancyjny może ulec skróceniu lub wydłużeniu na podstawie indywidualnych 
ustaleń. 
4.Zmiana czasu trwania okresu gwarancyjnego zależy od warunków pracy w jakich zamontowano 
źródło świata, szacowanego czasu pracy źródła, temperatury pracy. 
5.Zmiana okresu gwarancyjnego zawsze jest negocjowana indywidualnie i może wpływać na końcowy 
koszt produktu. 
6. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich mienia powstałe w 

okresie obowiązywania gwarancji i będących następstwem wad towaru, nie obejmuje części 

podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak: uchwyty 

montażowe, linki mocujące, gwinty i złączki itp., nie obejmuje usterek spowodowanych uszkodzenia 

mechaniczne, nie obejmuje usterek spowodowanych samodzielną przeróbką lub naprawą, nie 

obejmuje usterek mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz przepięć i innych czynników 

elektrycznych wskutek których doszło do uszkodzenia, niezależnego od Gwaranta. 

 
PROCEDURA REKLAMACYJNA 
1. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres spółki lub e-mailem na adres : ILSS Sp. z o.o. 05-420 
Józefów Powstańców Warszawy 31e, Polska , dostępny na stronie http://ilss.com.pl  z 
wykorzystaniem właściwego formularza, najpóźniej do 7 dni roboczych od daty wystąpienia usterki 
.Kupujący do ostatecznego rozpatrzenia reklamacji obowiązany jest przechowywać reklamowany 
produkt w sposób należyty , uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków . 
2. Akceptacja wady objętej gwarancją powoduje bezpłatne jej usunięcie w drodze naprawy 
urządzenia, wymiany na sprawne wolne od wad według wyboru gwaranta. ILSS nie ponosi kosztów 
związanych z demontażem i montażem związaną z wymianą uszkodzonych towarów. 
3.W przypadku bezzasadnej reklamacji wszelkie koszty poniesione w związku z jej 
rozpatrzeniem ponosi Kupujący, w szczególności zobowiązany jest pokryć stosownie do sposobu 
realizacji reklamacji koszty transportu, koszty dojazdów i czasu pracy serwisantów. 
4. Na Kupującym spoczywa obowiązek zapewnienia właściwego dostępu do towarów objętych 
zgłoszeniem dokonania odpłatnej naprawy.  W przypadku braku właściwego dostępu lub 
utrudnień z nim związanych, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych 
przez ILSS w celu wykonania naprawy. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.Kupujący nie ma prawa do odszkodowania w szczególności pieniężnego , za jakąkolwiek szkodę 
wyrządzoną przez towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem 
obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa . 
2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana ze sprzedażą towaru czy tez zawarciem 
umowy , nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących strat w produkcji, utraty renomy, 
dotyczących spodziewanych korzyści , utraconego zysku , osób trzecich itp. 
3. ILSS  nie odpowiada za dodatkowe koszty powstałe w wyniku wystąpienia usterki produktu ( np. 

montażu, demontażu) , ograniczając swą odpowiedzialność wyłącznie do samego produktu  . 

4.  ILSS nie odpowiada za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zapisy zawarte w OWW mogą być uszczegóławiane i rozszerzane w umowach między 
Sprzedającym a Klientem. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego 
i Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszystkie informacje pozyskane przez Sprzedawcę i Kupującego , w ramach 
współpracy , objęte są tajemnicą handlową i będą uważane za poufne i jako takie nie 
mogą być ujawniane osobom trzecim . Nie dotyczy to sytuacji , w których obowiązek 
udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Jeżeli w skutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych lub z innej przyczyny 
niektóre postanowienia OWW będą nieważne, pozostałe postanowienia nie tracą 
swej ważności. 

5. Wszelkie spory , jakie mogą wyniknąć z związku z umową , strony poddają Sądom 
Powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby ILSS Sp.z o.o.  
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