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Suplement nr 1 do Ogólnych Warunków 

Handlowych Sprzedaży pojazdów 

używanych 

 

I. Informacje ogólne 

Niniejszy Suplement nr 1 do Ogólnych Warunków 

Handlowych Sprzedaży pojazdów używanych (OWH) 

znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku złożenia 

przez Kupującego, będącego przedsiębiorcą 

prowadzącym działalność gospodarczą, zamówienia 

(zawarcia umowy) bezpośrednio związanego z jego 

działalnością, o charakterze niezawodowym. 

Uznaje się, że zamówienie ma charakter zawodowy w 

przypadku gdy Kupujący, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, w treści zamówienia złoży 

oświadczenie o jego zawodowym charakterze. 

II. Wyłączenia zapisów 

W przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego, 

o którym mowa w części I niniejszego Suplementu, o 

charakterze niezawodowym, wyłączone zostaje 

obowiązywanie następujących zapisów OWH: 

1. część II ust. 2 w zakresie ograniczenia uprawnienia 

Kupującego do potrącenia z roszczeniami 

Sprzedającego; 

2. część V ust. 3 zdanie drugie; 

3. część V ust. 7; 

4. część VIII ust. 1 - 4 w zakresie określonym w art. 3853 

pkt 1 i 2 kc. 

III. Modyfikacja uprawnień 

W przypadku zamówienia złożonego przez Kupującego, 

o którym mowa w części I niniejszego Suplementu, o 

charakterze niezawodowym, zmianie ulegają 

następujące zapisy OWH: 

1. część I ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy 

zawartej zgodnie z niniejszymi OWH przez którąkolwiek 

ze Stron wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

strony. 

2. część V ust. 2 zdanie trzecie, które otrzymuje 

następujące brzmienie: 

Jeżeli Kupujący jest uprawniony do dochodzenia 

roszczenia o odszkodowanie za opóźnienie w dostawie, 

roszczenie to jest ograniczone maksymalnie do 

wysokości ustalonej ceny sprzedaży i służy Kupującemu 

w przypadku, gdy do opóźnienia doszło z winy 

Sprzedającego. Kupującemu nie przysługuje roszczenie 

o zwrot utraconych przez niego korzyści. 

IV. Informacje dodatkowe 

W przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, o 

którym mowa w części I niniejszego Suplementu, o 

charakterze niezawodowym, w celu uniknięcia 

wątpliwości, Kupujący złoży Sprzedającemu 

oświadczenie, zgodnie ze wzorem wskazanym w 

Suplemencie nr 2 do OWH. 


