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A. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszych Warunkach Handlowych mają 
następujące znaczenie:

Usługi: każda w dowolny sposób wymieniona lub nazwana 
usługa, świadczona na podstawie umowy dla drugiej Strony.
Warunki dostawy: niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostaw firmy 
Eldon. Umowa: w dowolny sposób wymieniona lub nazwana 
umowa dotycząca sprzedaży i/lub dostawy, wykonania i 
usług, doradztwa oraz konserwacji, zawarta między Eldon 
i innymi Stronami. Produkty: wszelkie w dowolny sposób 
wymienione lub nazwane rzeczy, dostarczane drugiej Stronie 
na podstawie umowy. Eldon: Eldon Austria GmbH, użytkownik 
Warunków Dostaw. Druga Strona: każdy przedsiębiorca w 
myśl § 1 ust. Z 1 KSchG [ustawa o ochronie pracowników 
przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę], 
osoby prawne oraz wyodrębniony majątek publiczno-prawny, z 
którymi Eldon zawiera umowę lub którym Eldon składa ofertę.

B. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. W stosunku do wszelkich ofert, potwierdzeń, zamówień i 
dostaw Eldon oraz wszelkich zawartych z Eldon umów obwiązują 
wyłącznie niniejsze Warunki Dostaw. Druga Strona, z którą 
kiedykolwiek została zawarta umowa na podstawie niniejszych
Warunków Dostaw, wyraża zgodę na stosowanie niniejszych 
Warunków Dostaw w stosunku do umów zawieranych w 
przyszłości lub też kolejnych umów z firmą Eldon.
2. Eldon wyraźnie nie akceptuje stosowanych przed drugą 
Stronę Ogólnych Warunków Handlowych lub też Ogólnych 
Warunków Zakupu oraz innych klauzul odbiegających od 
Warunków Handlowych Eldon, jeśli nie zostały one przez nią 
wyraźnie przyjęte w formie pisemnej. 
3. Uzupełnienia oraz zmiany dokonanych ustaleń, łącznie z 
Warunkami Dostaw, wymagają dla swej skuteczności formy 
pisemnej. Poza zarządem oraz prokurentami nasi pracownicy 
nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek ustaleń ustnych 
odbiegających od niniejszych Warunków. Do zachowania formy 
pisemnej wystarczające jest przekazanie za pośrednictwem 
faksu lub mailowo, o ile zostanie załączona kopia podpisanego 
oświadczenia.
4. Jeśli jedno z postanowień lub też część postanowienia 
niniejszych Warunków Dostaw stanie się nieskuteczne w 
całości lub w części, nie wpływa to na skuteczność pozostałych 
postawień Warunków Dostaw lub też pozostałej części
postanowienia, które stało się nieskuteczne.
5. Niniejsze Warunki Dostaw obowiązują również na korzyść 
osób trzecich, które Eldon zaangażuje w celu wykonania umowy. 

C. OFERTY I ZAWARCIE UMOWY

1. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej, wszelkie oferty Eldon 
są niezobowiązujące i niewiążące. Oferty Eldon nie mogą być 
powielane lub też przedkładane osobom trzecim do wglądu 
bez zgody Eldon.
2. Zawarcie umów (lub ich zmian) następuje poprzez pisemne 
lub elektroniczne lub też przekazane w formie elektronicznej 

potwierdzenie (zlecenia) przez Eldon lub poprzez faktyczne 
wykonanie lub też rozpoczęcie wykonania zlecenia przez Eldon. 
3. W przypadku umów, dla których ze względu na ich rodzaj 
lub zakres nie jest wysyłana oferta lub potwierdzenie zlecenia, 
należy wyjść z założenia, iż faktura w poprawny i kompletny 
sposób odzwierciedla umowę; nie dotyczy to przypadków, 
w których w ciągu ośmiu dni od daty wystawienia faktury 
zostanie złożona pisemna reklamacja. Druga Strona ma prawo 
przedstawienia dowodu na inne uzgodnienie. 
4. Eldon ma prawo do przyjęcia zlecenia w ciągu 21 dni
roboczych, jest również uprawniona do nieprzyjmowania 
zamówień lub zleceń lub też do ustalania bardziej szczegółowych 
postanowień dotyczących dostawy lub wykonania. Wszelkie 
umowy z Eldon są zawierane z zastosowaniem warunku 
zawieszającego przysługującego wyłącznie Eldon, zgodnie 
z którym druga Strona musi posiadać wystarczającą
zdolność kredytową. Wszelkie umowy z Eldon są zawierane 
z zastosowaniem następującego warunku zawieszającego: 
„Aż do wyczerpania zapasów firmy Eldon lub jej dostawców”. 
W przypadku wystąpienia takiej sytuacji drugiej Stronie nie 
przysługuje prawo do odszkodowania. 
5. Zawarcie umowy następuje z zastrzeżeniem poprawnej oraz 
terminowej dostawy przez naszych dostawców. Dotyczy to 
wyłącznie sytuacji, w której nie ponosimy winy za brak dostawy, 
w szczególności w przypadku zawarcia odpowiedniej transakcji 
zastępczej z naszym dostawcą. Klient zostanie niezwłocznie 
poinformowany o braku dostępności usługi i zostanie mu 
wypłacona rekompensata.
6. Przez uzgodnioną jakość naszych towarów należy rozumieć 
wyłącznie właściwości wymienione w naszej ofercie lub w 
naszym potwierdzeniu zlecenia. Inne lub bardziej zaawansowane 
właściwości lub cechy należą do ustalonej jakości tylko wtedy, 
jeśli zostało to wyraźnie ustalone z klientem.
7. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, przekazana przez 
Eldon lub na jej zlecenie przy zawieraniu umowy lub po jej 
zawarciu dokumentacja - zawarta przykładowo i między innymi 
w katalogach, zdjęciach, rysunkach, danych dotyczących 
wymiarów i ciężaru oraz w instrukcjach obsługi - jest niewiążąca.
8. Eldon ma prawo zaangażować w wykonanie usługi osoby 
trzecie, jeśli uzna to za konieczne i właściwe do prawidłowego 
wykonania udzielonego jej zlecenia. Eldon może naliczyć drugiej 
ze Stron związane z tym uzasadnione koszty. Jeśli będzie to 
możliwe lub okaże się konieczne, Eldon porozumie się w tej 
kwestii z drugą ze Stron.

D. CENY I ZMIANY

1. Jeśli wyraźnie nie podano lub nie ustalono inaczej, wszystkie 
ceny podane w ofercie Eldon są cenami w euro (€), bez podatku 
(podatków) lub opłat (m.in. podatku od towarów i usług oraz 
ceł importowych i eksportowych) oraz opłat środowiskowych.
2. Jeśli między zawarciem umowy a dostawą podatki, cła, 
stawki transportowe lub innego rodzaju opłaty mające wpływ 
na cenę towaru zostaną podwyższone lub wprowadzone, 
względnie jeśli powstaną lub wzrosną pozostałe koszty, na co 
Eldon nie będzie mieć wpływu, Eldon ma prawo do doliczenia 
ich do ceny zakupu i jej odpowiedniego podwyższenia. Jeśli 
podwyższona cena będzie wyższa o 20% lub więcej od ceny 
ustalonej, druga ze Stron ma prawo do odstąpienia od umowy. 
Prawa takiego należy dochodzić niezwłocznie po otrzymaniu 
odpowiedniej informacji. 
3. Eldon ma prawo, również bez informowania drugiej Strony 
lub bez porozumienia z drugą ze Stron, jednak zawsze z 
uwzględnieniem zasady dobrej wiary, zastąpić lub zmienić
rzeczy lub też wykonać usługi dodatkowe, jeśli uzna to za 
konieczne do prawidłowego i rzetelnego wykonania umowy 
i jeśli będzie można rozsądnie oczekiwać, iż druga Strona 
zmianę taką zaakceptuje.
4. Zmiany zlecenia, których druga ze Stron zażąda po zawarciu 
umowy, mogą skutkować przekroczeniem pierwotnie ustalonego
terminu dostawy. Druga ze Stron otrzyma dodatkową fakturę 

za zmiany pierwotnego zlecenia, dokonane przez nią lub w jej 
imieniu, które spowodują powstanie wyższych kosztów, niż 
można było oszacować podczas podawania ceny.

E. ZAPŁATA

1. O ile nie uzgodniono innego terminu płatności w formie 
pisemnej, zapłata powinna nastąpić bez potrąceń w ciągu
trzydziestu dni od daty wystawienia faktury; w innym przypadku 
druga ze Stron na mocy przepisów prawa popada w zwłokę 
płatniczą bez konieczności wcześniejszego wezwania do 
zapłaty.
2. Jeśli druga ze Stron nie zapłaci wymaganej kwoty w terminie, 
od kwoty (podanej na fakturze) naliczane będą odsetki w 
wysokości 1,5% w stosunku miesięcznym od momentu daty 
wymagalności faktury do czasu pełnej zapłaty.
3. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowe powstałe w związku 
ze zwrotem należności obciążają drugą Stronę, o czym Eldon 
nie ma obowiązku jej informowania. Koszty pozasądowe 
wynoszą przynajmniej 15% kwoty podanej na fakturze lub 
kwot podanych na fakturze, jednakże przynajmniej € 500,-.
4. Przed dostawą Eldon ma prawo w dowolnym momencie 
zażądać uiszczenia zaliczki lub wniesienia zabezpieczenia przez 
drugą ze Stron. Uprawnienie to przysługuje Eldon również 
w czasie trwania umowy oraz w odniesieniu do kolejnych 
umów. Jeśli druga ze Stron nie zareaguje na wezwanie do 
zapłaty zaliczki lub wniesienia zabezpieczenia, Eldon jest 
uprawniona do odstąpienia od umowy, przy czym przysługuje 
jej prawo do odszkodowania. Druga Strona nie posiada prawa
do dochodzenia wykonania umowy przed wpłaceniem żądanej 
zaliczki lub wniesieniem zabezpieczenia.
5. Druga Strona jest zobowiązana do niezwłocznego
poinformowania Eldon o nieprawidłowościach w otrzymanych 
lub podanych danych liczbowych.
6. Jeśli druga Strona popadnie w zwłokę z płatnością, którą 
powinna uiścić na rzecz Eldon lub też nie spełni zobowiązania 
wynikającego z umowy lub niniejszych Warunków Dostaw, 
wszelkie należności w stosunku do Eldon stają się wymagalne 
natychmiast, bez konieczności wezwania do zapłaty, poza tym 
Eldon ma prawo do wstrzymania się z wykonaniem wszelkich 
innych umów, zawartych z drugą Stroną.
7. Niezależnie od brzmiących inaczej informacji podanych przez 
drugą ze Stron, zapłaty dokonane przez lub na zlecenie drugiej ze 
Stron zostaną przeznaczone po kolei na opłatę pozasądowych 
kosztów egzekucji należności, kosztów sądowych, należnych 
odsetek, a następnie nieopłaconych należności głównych 
według ich struktury wiekowej. 
8. Bez wyraźnej zgody Eldon druga ze Stron nie jest uprawniona 
do wstrzymania, potrącania lub wyrównywania za pomocą 
istniejącej należności drugiej ze Stron swoich zobowiązań 
płatniczych wobec Eldon. Druga Strona nie jest uprawniona do
powoływania się w stosunku do Eldon na prawo zatrzymania.

F. DOSTAWA I PRZEJŚCIE RYZYKA

1. Jeśli wyraźnie nie ustalono inaczej, dostawy odbywają się 
z zakładu (EXW - Incoterms 2010). Na żądanie i koszt drugiej 
Strony towar jest wysyłany w inne miejsce przeznaczenia 
(zakup wysyłkowy). Jeśli nie ustalono inaczej, mamy prawo do 
samodzielnego wyboru rodzaju wysyłki (w szczególności firmy 
spedycyjnej, drogi wysyłki, opakowania) na koszt drugiej Strony.
2. O ile wyraźnie nie ustalono inaczej w formie pisemnej, podane 
przez Eldon terminy dostawy produktów lub wykonania usług 
są terminami szacunkowymi i nie są dla Eldon wiążące.
3. W przypadku nieterminowej dostawy Eldon popada w 
zwłokę dopiero po wyznaczeniu odpowiedniego, wynoszącego
przynajmniej 2 miesiące terminu, podanego w pisemnym 
wezwaniu.
4. W przypadku przekroczenia ścisłych terminów (dostaw) lub w 
przypadku zwłoki po pisemnym wezwaniu lub też w przypadku 
niewykonania wynikającego z umowy zobowiązania druga ze 

Stron nie jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania, 
może jedynie żądać późniejszego wykonania zobowiązania w 
wyznaczonym przez siebie odpowiednim terminie (wynoszącym 
przynajmniej 2 miesiące) lub też odstąpić od umowy w zakresie 
niewykonanej jeszcze części. 
5. Druga Strona jest zobowiązana do odbioru produktów w 
wyznaczonych w umowie terminach dostawy lub zamawiania 
na żądanie. Jeśli w umowie postanowiono jedynie, że druga 
Strona będzie zamawiać produkty na żądanie w określonym 
okresie i nie wyznaczono żadnych konkretnych terminów w 
odniesieniu do zamawiania na żądanie, druga ze Stron jest 
zobowiązana do stopniowego odbioru produktów w tym 
okresie z uwzględnieniem wszystkich warunków. Jeśli zdaniem 
Eldon druga Strona nie wykonuje swoich zobowiązań, Eldon 
ma prawo do wyznaczenia drugiej Stronie terminu, w którym 
będzie ona zobowiązana do (częściowego) odbioru produktów.
6. Jeśli druga Strona nie odbierze produktów z uwzględnieniem
wymienionych w niniejszym artykule warunków, popada w 
zwłokę w odbiorze i obciążają ją wszelkie wynikające z tego 
konsekwencje, łącznie z kosztami magazynowania. W takim 
przypadku Eldon ma w szczególności prawo do odstąpienia 
od umowy lub dochodzenia odszkodowania.
7. Jeśli można rozsądnie oczekiwać, że druga Strona wyrazi 
na to zgodę, Eldon ma prawo do wykonywania dostaw
częściowych, za które może wystawiać osobne faktury. Zgodnie 
z postanowieniami niniejszych Warunków Handlowych druga 
Strona jest w takim przypadku zobowiązana do zapłaty. 
8. Produktów dostarczonych przez Eldon nie można w żadnym 
przypadku odsyłać bez wcześniejszej pisemnej zgody Eldon. 
W przypadku działania siły wyższej oraz wtedy, gdy zawinione 
lub też niezawinione działanie lub zaniechanie drugiej Strony lub 
osoby trzeciej prowadzi do opóźnienia, termin dostawy zostanie 
przedłużony przynajmniej o czas trwania tego opóźnienia. 
Ryzyko przypadkowego zagubienia lub przypadkowego
pogorszenia towaru przechodzi na drugą Stronę w momencie 
przekazania towaru w celu wysyłki spedytorowi, przewoźnikowi
lub innej osobie mającej zrealizować wysyłkę, jednakże
najpóźniej w momencie opuszczenia naszego zakładu lub 
magazynu. Obowiązuje to również w stosunku do dostaw 
częściowych i niezależnie od tego, czy uzgodniono dostawę 
z opłaconym przewoźnym. Jeśli towar jest gotowy do wysyłki 
i wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które nie ponosimy winy, 
ryzyko przechodzi w momencie dostarczenia zgłoszenia wysyłki 
do klienta.

G. REKLAMACJE Z TYTUŁU WAD 

1. Roszczenia reklamacyjne drugiej Strony z tytułu wad
zakładają, że druga Strona spełniła swoje obowiązki
polegające na kontroli i zakwestionowaniu towaru (§§ 377, 
378 UGB [austriacki kodeks handlowy]). Druga Strona jest 
zobowiązana do sprawdzenia i oceny produktów bezpośrednio 
w momencie dostarczenia. Jeśli druga Strona stwierdzi przy 
tym widoczne wady lub nieprawidłowości, jest zobowiązana 
do poinformowania Eldon o tym fakcie na piśmie bezpośrednio 
w momencie dostarczenia; w przypadku braku takiej informacji 
uznaje się, że druga Strona zatwierdziła dostawę, co oznacza 
wygaśnięcie wszelkich roszczeń w stosunku do Eldon w 
odniesieniu do widocznych wad lub nieprawidłowości. W 
momencie podpisania dokumentów załadunkowych, listu 
przewozowego lub podobnego dokumentu przez drugą ze 
Stron lub w jej imieniu uznaje się, że przyjęła lub zatwierdziła 
dostarczone przez Eldon produkty.
2. Reklamacje z tytułu wad dotyczące wad ukrytych lub
nieprawidłowości powinny zostać zgłoszone Eldon niezwłocznie, 
jednakże najpóźniej w ciągu ośmiu dni od ich odkrycia, w innym
przypadku roszczenie w stosunku do Eldon z tytułu tych wad 
lub nieprawidłowości wygasa.
3. Reklamacje dotyczące faktur wystawionych przez Eldon 
powinny zostać dostarczone na piśmie w ciągu 8 dni od daty 
wystawienia faktury, w innym przypadku zakłada się, iż faktura 

jest prawidłowa i kompletna, a wszelkie roszczenia z tego tytułu 
w stosunku do Eldon wygasają.
4. Niewielkie, typowe lub normalne dla branży, z której pochodzi 
dany produkt, odstępstwa w wykonaniu lub ilościach, nie są 
powodem do składania reklamacji z tytułu wad.
5. Reklamacja z tytułu wad dotycząca konkretnej dostawy 
lub określonego rodzaju usługi nie wstrzymuje zobowiązania 
(zobowiązań) (do zapłaty) drugiej Strony za daną dostawę
oraz możliwe przyszłe dostawy i nie uprawnia drugiej Strony 
do potrącania swoich wierzytelności.

H. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku działania siły wyższej po stronie Eldon, Eldon 
ma prawo, wedle swojego uznania, do wstrzymania wykonania 
umowy na czas działania siły wyższej lub do uchylenia umowy
w całości lub w części, co nie wymaga wytaczania powództwa 
przed sądem i nie zobowiązuje Eldon do wypłaty jakiegokolwiek 
odszkodowania. 
2. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć każdą niezależną 
od woli Eldon okoliczność (nawet jeśli można było ją przewidzieć 
już w momencie zawierania umowy), która trwale lub przejściowo 
uniemożliwia lub utrudnia wykonanie umowy, oraz (jeśli nie 
zostało to włączone wcześniej) wojnę, powódź, warunki
pogodowe, utrudnienia w transporcie, niedobór materiałów, 
wyposażenia lub tworzyw, brak dostaw, których potrzebuje 
Eldon, takich jak surowce, gaz (olej gazowy), woda i prąd, 
cofnięcie pozwoleń, brak siły roboczej oraz inne podobne 
zdarzenia lub też poważne zakłócenia w przedsiębiorstwie 
Eldon lub jednego z jej dostawców. Niniejsze postanowienie 
obowiązuje niezależnie od tego, czy okoliczności powodujące 
działanie siły wyższej występują w Holandii czy też w innym kraju. 
3. W przypadku działania siły wyższej w czasie, w którym umowa 
została już częściowo wykonana, jeśli działanie siły wyższej 
opóźnia pozostałą dostawę o okres dłuższy niż dwa miesiące, 
druga Strona ma prawo zachowania już dostarczonej części 
produktów i jest zobowiązana do zapłaty należnej za nią części 
ceny zakupu lub też do uchylenia umowy w stosunku do już 
wykonanej części pod warunkiem odesłania już dostarczonej 
części na swój koszt i ryzyko, jednakże wyłącznie wtedy, gdy 
druga Strona jest w stanie udowodnić, że nie może skutecznie 
wykorzystywać dostarczonej już części na skutek opóźnienia 
w dostarczeniu pozostałej części.

I. GWARANCJA, ZAPEWNIENIA

1. W przypadku uzasadnionych i złożonych na czas reklamacji 
z tytułu wad drugiej Stronie przysługują prawa z tytułu rękojmi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednakże z 
następującym zastrzeżeniem:
a. prawo wyboru pomiędzy wykonaniem naprawy lub późniejszą 
dostawą przysługuje Eldon. Jeśli późniejsze wykonanie
ponownie nie powiedzie się, jeśli go odmówimy lub jeśli nie 
będzie go można rozsądnie oczekiwać od drugiej Strony, 
przysługują jej pozostałe przewidziane przepisami prawa
roszczenia z tytułu rękojmi za wady.
b. w przypadku nieznacznych odchyleń w jakości towaru od 
jakości ustalonej drugiej Stronie przysługuje według naszego 
wyboru prawo do odpowiedniego obniżenia ceny zakupu ze 
względu na wadę towaru, za którą odpowiada sprzedający lub 
też prawo do żądania wykonania naprawy. Dalsze roszczenia 
są wykluczone. 
c. roszczenia odszkodowawcze z tytułu wady przysługują drugiej 
Stronie wyłącznie pod dodatkowym warunkiem zawartym
w punkcie 8.



2. Eldon przysługuje prawo do uzależnienia późniejszego 
wykonania od faktu zapłaty należnej ceny zakupu przez drugą
Stronę. Jednakże druga Strona ma prawo do zachowania 
odpowiedniej części ceny zakupu odpowiadającej wadzie.
3. Druga Strona ma obowiązek wyznaczenia nam stosownego 
terminu oraz umożliwienia nam późniejszego wykonania, 
w szczególności jest zobowiązana do przekazania nam
zareklamowanego towaru w celu jego sprawdzenia. W
przypadku dostawy zastępczej druga Strona jest zgodnie 
z przepisami prawa zobowiązana do zwrotu wadliwego
przedmiotu. Późniejsze wykonanie nie obejmuje wymontowania 
wadliwego przedmiotu ani też jego ponownego zamontowania, 
jeśli pierwotnie nie byliśmy do niego zobowiązani.
4. Eldon ponosi nakłady konieczne do sprawdzenia oraz 
naprawy towaru, w szczególności koszty transportu,
infrastruktury, robocizny i materiałów (nie: koszty wymontowania 
i zamontowania) tylko w przypadku faktycznego zaistnienia
wady oraz jeśli towar znajduje się na terenie Austrii. W innym 
przypadku mamy prawo żądać od drugiej Strony zwrotu kosztów 
powstałych z powodu nieuzasadnionego żądania usunięcia 
wady (w szczególności kosztów sprawdzenia i transportu), 
chyba że brak wadliwości nie był widoczny dla drugiej ze Stron.
5. W nagłych przypadkach, np. w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa działania lub w celu zapobieżenia powstaniu 
nieproporcjonalnych szkód, drugiej Stronie przysługuje prawo
do samodzielnego usunięcia wady i żądania od nas zwrotu 
koniecznych w tym celu z obiektywnego punktu widzenia 
nakładów. O takim samodzielnym usunięciu wady należy 
poinformować Eldon niezwłocznie, w miarę możliwości jeszcze 
przed podjęciem jakichkolwiek działań. Prawo do samodzielnego 
usunięcia wady nie zachodzi wtedy, gdy Eldon zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa przysługiwałoby prawo do 
odmowy odpowiedniego późniejszego wykonania.
6. Jeśli późniejsze wykonanie nie powiedzie się lub też jeśli 
bezskutecznie upłynie termin, który druga ze Stron powinna 
wyznaczyć na ponowne wykonanie lub też termin taki zgodnie 
z przepisami prawa nie jest wymagany, druga Strona ma prawo 
do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny zakupu.
Prawo do odstąpienia nie przysługuje jednak w przypadku 
nieznacznej wady.
7. W przypadku dalszego przetwarzania lub odsprzedaży
reklamowanego towaru należy umożliwić Eldon rozpatrzenie 
reklamacji.
8. Deklaracje co do jakości i trwałości towaru, w których Eldon 
w przypadku składania zapewnienia przyznaje drugiej Stronie 
dodatkowe prawa, niezależnie od roszczeń przysługujących 
jej na mocy przepisów prawa, uznaje się za zapewnienia 
co do jakości i trwałości tylko wtedy, gdy zostały przez nas 
wyraźnie oznaczone jako zapewnienie. W przypadku składania 
zapewnienia prawa drugiej Strony wynikają wyłącznie z deklaracji 
zapewnienia. Zapewnienia nie należy kwalifikować jako gwarancji 
w myśl § 880a ABGB [austriacki kodeks cywilny], jest ono 
jedynie dodatkowym prawem drugiej ze Stron.
9. Jeśli Eldon udziela zapewnień co do (przydatności swoich) 
produktów i/lub braku wad materiałowych i produkcyjnych, 
zapewnień tych można skutecznie dochodzić tylko w odniesieniu 
do obowiązku Eldon polegającego na tym, że Eldon wedle 
swojego wyboru naprawi lub dostarczy dane produkty lub 
też (częściowo) zwróci cenę uiszczoną przez drugą ze Stron 
(częściowo) w zamian za wydanie dostarczonych produktów.
10. W odniesieniu do materiałów, przedmiotów lub produktów, 
które Eldon otrzymała od osób trzecich, Eldon jest związana 
jedynie ewentualnie ustalonym zapewnieniem, jeśli i o ile 
otrzymała w tym zakresie odpowiednie gwarancje od danej 
osoby trzeciej. 
11. Druga ze Stron nie może dochodzić w odniesieniu do 
ewentualnych zapewnień Eldon żadnych innych roszczeń 
niż te, które zostały wymienione w ustępie 9 i 10 niniejszego 
artykułu, w szczególności nie może żądać odszkodowania 
za szkody, które powstały podczas użytkowania produktów.
12. Jeśli druga ze Stron nie spełni, nie spełni prawidłowo lub 

terminowo zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z 
Eldon lub z powiązanej z nią umowy, wszelkie prawa drugiej 
Strony do wnoszenia skarg związanych z możliwością powołania 
się na ustalone zapewnienie (zapewnienia) wygasają.
13. O ile Strony nie ustaliły w formie pisemnej innego terminu, 
ewentualne udzielone przez Eldon zapewnienie wygasa w 
każdym przypadku po upływie jednego roku od dostawy.

J. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Nie naruszając postanowienia zawartego w niniejszym 
artykule, odpowiedzialność Eldon ogranicza się do wykonywania 
zobowiązań gwarancyjnych oraz ewentualnego udzielonego 
przez nią zapewnienia, zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w artykule I niniejszych Warunków Dostaw.
2. Eldon nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 
wskutek udzielenia nieprawidłowych lub niekompletnych
informacji przez drugą Stronę lub w jej imieniu, oraz za
szkody spowodowane nieprawidłowościami w przekazanych 
Eldon przez drugą Stronę projektach, zdjęciach, rysunkach, 
planach, obliczeniach, próbkach, modelach, wzorach, formach, 
maszynach, narzędziach, materiałach pomocniczych etc. 
3. Eldon nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek nieprawidłowego lub niedozwolonego użytkowania 
produktów drugiej Strony.
4. Wszelka odpowiedzialność Eldon wygasa, jeśli druga Strona 
połączy dostarczone produkty z innymi rzeczami, jeśli produkty 
zostaną przetworzone lub jeśli ich identyfikacja zostanie (w inny 
sposób) uniemożliwiona.
5. Nie naruszając ustalonych w tym fragmencie Warunków 
Dostaw ograniczeń odpowiedzialności Eldon, odpowiedzialność 
Eldon jest ograniczona do naprawy lub ponownej dostawy 
dostarczonych produktów lub do nowego wykonania usług, 
w każdym razie wyłącznie do odszkodowania za szkodę 
bezpośrednią, powstałą w związku z umownym naruszeniem 
obowiązków, do wysokości wartości faktury za dane
wadliwe produkty lub usługi. Niniejsze Warunki Dostaw mają 
nieograniczone zastosowanie również po ponownej dostawie.
6. Przez szkodę bezpośrednią należy rozumieć wyłącznie 
odpowiednie koszty, które trzeba ponieść, aby wadliwe
produkty lub usługi były zgodne z umową. Eldon nie ponosi 
odpowiedzialności - również w przypadku zapewnień - za 
jakąkolwiek formę szkód pośrednich; są to (między innymi) 
szkody pośrednie, takie jak np. koszty usunięcia, nowej instalacji 
lub zamontowania produktów, bezpośrednie lub pośrednie 
szkody związane z zakłóceniem działalności, szkody związane 
z przestojem, opóźnienia w budowie, utrata zleceń, utracony 
zysk oraz koszty manipulacyjne.
7. Niewykonanie świadczenia lub świadczenie wadliwe po 
stronie Eldon zachodzi tylko w przypadku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa ze strony członka kadry 
kierowniczej. 
8. Druga Strona zwalnia Eldon z odpowiedzialności za
wszelkiego rodzaju roszczenia osób trzecich, które będą 
dochodzone od drugiej Strony w związku z wykonaniem 
umowy przez Eldon.
9. Jeśli w danym przypadku została zapewniona
odpowiedzialność Eldon, odpowiedzialność ta ogranicza się 
do kwoty, która zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela.
10. Wszelkiego rodzaju prawa do wnoszenia skarg, między 
innymi o wypłatę odszkodowania, naprawę lub ponowną 
dostawę produktów, wzgl. o dostawę brakującego elementu 
wygasają, jeśli wada, nieprawidłowość lub szkoda zostaną 
zgłoszone za późno, i wygasają w każdym przypadku po
upływie roku od dostawy, o ile Strony nie ustaliły innego terminu 
w formie pisemnej.
11. Wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności
nie obowiązują w przypadku odpowiedzialności zgodnie z 
ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt, w przypadku 
podstępnego przemilczenia wady, w przypadku szkód
wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia, w przypadku zamierzonego działania lub o ile Eldon 
przejęła odpowiedzialność za zapewnienie oraz w przypadku 
rażącego niedbalstwa. W przypadku niewielkiego nieumyślnego 
naruszenia istotnych praw i obowiązków wynikających z treści 
i celu umowy odpowiedzialność Eldon jest ograniczona do 
dających się przewidzieć, typowych dla umowy szkód.

K. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie oferty, projekty, zdjęcia, rysunki, programy,
oprogramowanie etc. i zawarte w nich informacje oraz związane 
z nimi prawa własności przemysłowej i intelektualnej lub też 
prawa z nimi równoważne (między innymi prawa autorskie 
oraz patentowe) oraz wiedza są i pozostają własnością Eldon, 
nawet jeśli druga Strona zostanie obciążona kosztami ich 
wyprodukowania. Druga Strona nie jest uprawiona do ich 
kopiowania w całości lub w części, przekazywania ich osobom 
trzecim, przedkładania ich osobom trzecim do wglądu lub też 
do informowania osób trzecich o ich treści, chyba że Eldon 
udzieli na to pisemnej zgody. 
2. Eldon nie gwarantuje w żaden sposób, że produkty
dostarczone drugiej ze Stron nie naruszają zarejestrowanej 
lub niezarejestrowanej własności przemysłowej lub intelektualnej 
osób trzecich.

L. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE

1. W poniższych przypadkach Eldon ma prawo , do zaniechania 
wykonania umowy lub też odstąpienia od umowy w całości lub w 
części bez wezwania oraz wytaczania powództwa przed sądem, 
przy czym Eldon nie jest zobowiązana do wypłaty jakiegokolwiek 
odszkodowania lub udzielania jakiegokolwiek zapewnienia bez
wpływu na pozostałe przysługujące jej roszczenia:
- jeśli druga Strona nie spełni zobowiązania wynikającego z
zawartej z Eldon umowy lub umowy z nią związanej;
- jeśli istnieje uzasadniona obawa, że druga Strona nie jest lub 
nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań wobec Eldon;
- w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego, 
postępowania naprawczego, zamknięcia, likwidacji, kurateli, 
przeniesienia przedsiębiorstwa drugiej ze Stron w całości lub 
w części, przy czym należy do tego również przeniesienie 
części jej wierzytelności. 
2. W wymienionym w ustępie 1 przypadku, wszelkie roszczenia 
Eldon wobec drugiej Strony stają się wymagalne natychmiast 
i w pełnym zakresie, druga Strona jest zobowiązana do
natychmiastowego wydania przysługujących Eldon rzeczy, 
a Eldon jest uprawniona do uzyskania dostępu do terenów i 
budynków drugiej Strony i wejścia do nich w celu objęcia w 
posiadanie danych rzeczy. Wszelkie związane z tym koszty 
oraz szkody powstałe dla Eldon na skutek takich działań 
obciążają drugą Stronę.

M. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1. Eldon zastrzega sobie prawo własności towaru (dalej:
towar zastrzeżony) aż do całkowitego uregulowania ceny 
zakupu oraz wszelkich należności wynikających z aktualnego 
stosunku handlowego z drugą Stroną (rozszerzone zastrzeżenie 
własności). Zawieszenie płatności w aktualnej fakturze oraz
bilansowanie salda i jego uznanie nie naruszają zastrzeżenia 
własności. W takim przypadku zastrzeżenie odnosi się do 
uznanego salda.
2. W przypadku niezgodnego z umową zachowania drugiej 
Strony, w szczególności w przypadku zwłoki płatniczej, Eldon 
zgodnie z postanowieniami przepisów prawa może odstąpić od 
umowy i zabrać towar. Zabranie lub zastawienie towaru przed 
Eldon jest zawsze równoznaczne z odstąpieniem od umowy. 
Po zabraniu towaru Eldon ma prawo do jego użytkowania. 
Zysk z użytkowania należy zgodnie z § 1416 ABGB zaliczyć na 
poczet zobowiązań drugiej Strony - z odliczeniem odpowiednich 
kosztów użytkowania. 

3. Jeśli towar jest przetwarzany przez drugą Stronę,
przetwarzanie zawsze odbywa się dla Eldon jako producenta. 
Jeśli nasz towar zostanie przetworzony z innymi nienależącymi do 
nas rzeczami, przekształcony, trwale wymieszany lub połączony, 
nabywamy współwłasność do nowej rzeczy w stosunku wartości 
naszego towaru do wartości tej innej przetworzonej rzeczy w 
momencie przetworzenia, przekształcenia, wymieszania lub 
połączenia. Jeśli tę inną rzecz należy postrzegać jako rzecz 
główną, już w tym momencie ustala się, że druga Strona 
przenosi na nas proporcjonalną współwłasność. Niniejszym 
oświadczamy, że przyjmujemy powyższe przeniesienie udziałów. 
Druga Strona nieodpłatnie przechowa dla nas naszą (współ-)
własność. Ponadto w odniesieniu do produktu powstałego na 
skutek przetworzenia obowiązują takie same postanowienia 
jak dla naszych towarów dostarczonych z zastrzeżeniem.
4. Druga Strona ma prawo do przetwarzania i zbycia naszego 
zastrzeżonego towaru w zgodnym z przepisami prawa obrocie 
handlowym, dopóki nie popadnie wobec nas w zwłokę płatniczą 
oraz dopóki nie nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej 
drugiej Strony. Zabrania się dokonywania zastawów oraz 
przeniesień własności w celu zabezpieczenia wierzytelności 
bez wyraźnej pisemnej zgody Eldon. 
5. W celu zabezpieczenia druga Strona już w tym momencie 
ceduje należności z odsprzedaży towarów, roszczenia
ubezpieczeniowe oraz roszczenia w stosunku do osób trzecich 
z powodu uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub utraty 
towaru na Eldon. Niniejszym oświadczamy, iż przyjmujemy 
tę cesję. Jeśli Eldon przysługuje jedynie współwłasność do 
zastrzeżonego towaru, cesja z góry ogranicza się do części 
należności, odpowiadającej części naszej współwłasności (na
podstawie wartości z faktury). 
6. Druga Strona jest uprawniona do odsprzedaży towaru 
tylko wtedy, jeśli w stosunku do swoich odbiorców zastrzeże 
własność zastrzeżonego towaru do momentu całkowitej zapłaty 
ceny zakupu. Prawo do odsprzedaży osobom trzecim nie
przysługuje, jeśli druga Strona nie ma prawa do przeniesienia 
na Eldon roszczenia o zapłatę ceny zakupu z odsprzedaży. 
7. Eldon do odwołania upoważnia drugą Stronę do ściągania 
przeniesionych na Eldon należności na własny rachunek i we 
własnym imieniu. Upoważnienie do ściągania należności może 
zostać wycofane w dowolnym momencie, w szczególności 
wtedy, jeśli druga Strona nie spełnia wobec nas w należyty 
sposób swoich zobowiązań płatniczych. Z chwilą zapisania 
dochodu ze sprzedaży na dobro rachunku drugiej Strony nasza
należność staje się natychmiast wymagalna i powinna zostać 
zapłacona bez potrąceń poprzez wykonanie natychmiastowego 
przelewu. Na żądanie druga Strona jest zobowiązana do 
poinformowania nas o nazwie i adresie dłużnika przeniesionej 
należności. Nie dopuszcza się możliwości przenoszenia
należności z odsprzedaży, chyba że jest to cesja w drodze 
pełnego faktoringu, która zostanie nam zgłoszona i w przypadku 
której zysk z faktoringu odpowiada przynajmniej wartości naszej 
zabezpieczonej należności. Druga Strona jest zobowiązana do 
poinformowania faktora o cesji i wskazania na naszą własność. 
Zapisanie zysku z faktoringu na dobro rachunku w wysokości 
naszej zabezpieczonej należności powinno nastąpić na jedno 
z naszych kont. Już teraz druga Strona ceduje nas roszczenie 
w stosunku do faktora uzyskane za scedowanie w wysokości 
należności, która ma zostać zabezpieczona. Niniejszym
oświadczamy, iż przyjmujemy powyższą cesję.
8. W przypadku dostępu osób trzecich do zastrzeżonego 
towaru druga Strona wskaże na naszą własność i niezwłocznie
poinformuje nas o tym fakcie. Jeśli osoba trzecia nie będzie 
w stanie zwrócić nam naszych kosztów interwencji, w
szczególności sądowych i pozasądowych kosztów pozwu 
zgodnie z § 37 EO [austriacka ordynacja egzekucyjna], druga 
Strona ponosi odpowiedzialność za powstałą dla nas stratę.
9. Druga Strona jest zobowiązana do ubezpieczenia
zastrzeżonego towaru na własny koszt w wystarczającej 
wysokości oraz w realnej wartości towaru od typowych ryzyk, 
takich jak np. kradzież, szkody spowodowane działaniem 

ognia, wody, awarią chłodzenia. Ponadto druga Strona 
jest zobowiązana do składowania naszej własności w taki 
sposób, aby chronić ją przed działaniem ryzyk. W przypadku 
wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego druga Strona 
już teraz ceduje na nas swoje roszczenia w stosunku do 
towarzystwa ubezpieczeniowego. Niniejszym oświadczamy, 
że przyjmujemy powyższą cesję.
10. Druga Strona ma prawo żądać od nas zniesienia
zabezpieczeń w całości lub w części, jeśli wartość tych
zabezpieczeń jest wyższa o ponad 20% od naszych
roszczeń podlegających zabezpieczeniu. Wybór zabezpieczeń
podlegających zniesieniu leży w naszej gestii.
11. Druga Strona zobowiązuje się do osobnego przechowywania 
dostarczonych lub udostępnionych produktów i wyraźnego 
oznaczenia ich jako własność Eldon; jeśli druga Strona nie 
spełni tego zobowiązania, domniemywa się, iż posiadane 
przez drugą Stronę produkty tego samego rodzaju jak produkty 
udostępnione lub dostarczone przez Eldon, należą do Eldon. 
12. Bez uszczerbku dla pozostałych przysługujących drugiej 
Stronie praw druga Strona nieodwołalnie upoważnia Eldon na 
wypadek niewykonania swoich zobowiązań wobec Eldon do 
wejścia do jej siedziby bez wezwania lub wytoczenia powództwa 
przed sądem i odebrania produktów dostarczonych przez Eldon 
i będących własnością Eldon. 

N. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

1. Z wyłączeniem norm kolizyjnych międzynarodowego prawa 
prywatnego w stosunku do wszystkich stosunków prawnych 
pomiędzy Eldon a drugą Stroną mają zastosowanie przepisy 
prawa austriackiego. Wyraźnie wyklucza się stosowanie
Konwencji Wiedeńskiej oraz przepisów prawa zagranicznego.
2. Priorytetową wersją językową przy interpretacji niniejszych 
Warunków Dostaw jest wersja niemiecka.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających 
lub związanych z umową lub umowami lub też niniejszymi 
Warunkami Dostaw jest sąd właściwy do rozstrzygania w 
sprawach handlowych w pierwszej wiedeńskiej Gemeindebezirk 
[dzielnica Wiednia]. Eldon ma również prawo do wytaczania 
powództwa przeciwko drugiej Stronie przed każdym innym 
sądem, w szczególności przed sądem właściwym dla siedziby 
drugiej Strony.
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A. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

In diesen Geschäftsbedingungen wird verstanden unter:
Dienstleistungen: jede wie auch immer genannte oder be-
zeichnete Dienstleistung, die auf Grund eines Vertrages für 
eine andere Partei erbracht wird. Lieferbedingungen: die 
vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von 
Eldon. Vertrag: der wie auch immer genannte oder bezeichnete 
Vertrag in Bezug auf Verkauf und/oder Lieferung, Werk- und 
Dienstleistungen, Beratung, Wartung zwischen Eldon und einer 
anderen Partei. Produkte: alle wie auch immer genannten oder 
bezeichneten Sachen, die auf Grund eines Vertrages an eine 
andere Partei zu liefern sind.
Eldon: Eldon Austria GmbH, der Verwender der 
Lieferbedingungen.
Andere Partei: jeder Unternehmer i.S. von § 1 Abs Z 1 KSchG,    
juristische Personen und öffentlich – rechtliches Sondervermö-
gen, mit der Eldon einen Vertrag schließt oder der Eldon ein 
Angebot unterbreitet.

B. ANWENDBARKEIT

1. Auf alle Angebote bzw. Offerten, Auftragsbestätigungen 
und Lieferungen von Eldon und auf alle Verträge mit Eldon 
finden ausschließlich diese Lieferbedingungen Anwendung. 
Die andere Partei, mit der einmal auf der Grundlage der Lief-
erbedingungen ein Vertrag geschlossen wurde, stimmt der 
Anwendbarkeit der Lieferbedingungen auf zukünftige Verträge 
bzw. Anschlussverträge mit Eldon zu.
2. Von der anderen Partei verwendete Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen bzw. Allgemeine Einkaufsbedingungen und andere 
von den Geschäftsbedingungen von Eldon abweichende 
Klauseln werden von Eldon ausdrücklich abgelehnt, sofern 
diese nicht ausdrücklich und schriftlich von Eldon angenom-
men worden sind. 
3. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Verein-
barungen einschließlich dieser Lieferbedingungen bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Ges-
chäftsführern oder Prokuristen sind unsere Mitarbeiter nicht 
berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. 
Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per 
Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen 
Erklärung übermittelt wird.
4. Ist  eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung der 
Lieferbedingungen aus welchen Gründen auch immer ganz oder 
teilweise unwirksam,  ändert dies nichts an der Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen der Lieferbedingungen beziehungsweise 
des übrigen Teils der betreffenden Bestimmung.
5. Die Lieferbedingungen gelten auch zu Gunsten von Dritten, die 
von Eldon bei der Erfüllung des Vertrages eingeschaltet werden. 

C. ANGEBOTE UND ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS

1. Alle Angebote von Eldon sind freibleibend und unverbindlich,
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Die 
Angebote von Eldon dürfen ohne Zustimmung von Eldon weder 
vervielfältigt noch Dritten zur Einsichtnahme vorgelegt werden.

2. Verträge (wie auch Änderungen darin) kommen durch die 
schriftliche oder elektronische bzw. elektronisch übermittelte 
(Auftrags)Bestätigung von Eldon oder durch die tatsächliche 
Ausführung seitens Eldon oder durch den Beginn der Aus-
führung zu Stande. 
3. Für Verträge, für die ihrer Art und ihres Umfangs nach kein 
Angebot/keine Offerte beziehungsweise keine Auftragsbestä-
tigung verschickt wird, ist außer im Falle schriftlicher Bean-
standungen innerhalb von acht Tagen nach Rechnungsdatum 
davon auszugehen, dass die Rechnung den Vertrag richtig und
vollständig wiedergibt. Die andere Partei bleibt berechtigt, den 
Nachweis einer abweichenden Vereinbarung zu erbringen. 
4. Eldon ist berechtigt, Anträge innerhalb von 21 Werktagen 
anzunehmen und hat jederzeit das Recht, Bestellungen bzw. 
Aufträge abzulehnen oder an die Lieferung bzw. Ausführung 
nähere Bedingungen zu knüpfen. Alle Verträge mit Eldon 
kommen unter der auflösenden Bedingung zustande, zur 
ausschließlichen Inanspruchnahme durch Eldon, dass der 
Vertragspartner eine hinlängliche Kreditwürdigkeit besitzt. Alle 
Verträge mit Eldon kommen unter der auflösenden Bedingung: 
„Solange der Vorrat bei Eldon oder bei dem Lieferanten von 
Eldon reicht“ zu Stande.  Die andere Partei hat keinen Anspruch 
auf Schadensersatz, wenn sich eine Situation im Sinne dieses 
Artikels ergibt. 
5. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen 
und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies 
gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu 
vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten 
Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Wir werden den 
Kunden über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich
informieren und die Gegenleistung unverzüglich zurückerstatten.
6. Zur vereinbarten Beschaffenheit unserer Waren gehören 
nur diejenigen Eigenschaften und Merkmale, die in unserem 
Angebot oder unserer Auftragsbestätigung genannt sind. 
Andere oder weitergehende Eigenschaften und Merkmale 
gehören nur dann zur vereinbarten Beschaffenheit, wenn wir 
sie ausdrücklich mit dem Kunden als solche vereinbart haben
7.Die von oder im Auftrag von Eldon bei oder nach Vertragss-
chluss erteilte Dokumentation - zum Beispiel und unter an-
derem enthalten in Katalogen, Abbildungen, Zeichnungen, 
Maß- und Gewichtsangaben und Gebrauchsanweisungen 
- ist unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
angegeben wurde.
8. Eldon ist berechtigt, falls sie dies in Bezug auf die ordnungs-
gemäße Durchführung des Eldon erteilten Auftrags für notwendig 
oder wünschenswert hält, bei der Erfüllung des Vertrages Dritte 
einzuschalten. Die damit verbundenen, angemessenen Kosten 
können von Eldon an die andere Partei weiterberechnet werden.
Wenn möglich bzw. falls erforderlich, wird Eldon diesbezüglich 
mit der anderen Partei Rücksprache halten.

D. PREISE UND ÄNDERUNGEN

1. Alle in dem Angebot von Eldon genannten Preise ver-
stehen sich in Euro (€), exklusive Steuer(n) bzw. Abgaben
(unter anderem Umsatzsteuer und Ein- und Ausfuhrzölle) und 
Umweltabgaben, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
angegeben bzw. vereinbart worden ist.
2. Werden zwischen Vertragsabschluss und Lieferung Steuern,
Zölle, Frachten, Gebühren oder sonstige Abgaben jeder Art, 
die den Warenpreis beeinflussen, erhöht oder neu eingeführt 
oder entstehen bzw. erhöhen sich sonstige Kosten, ohne dass 
Eldon hierauf Einfluss hat, ist Eldon berechtigt, diese auf den 
vereinbarten Kaufpreis umzulegen und diesen entsprechend 
zu erhöhen. Liegt der erhöhte Preis 20 % oder mehr über 
dem vereinbarten Preis, hat die andere Partei das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach 
Mitteilung des erhöhten Preises geltend gemacht werden. 
3. Eldon ist berechtigt, auch ohne Inkenntnissetzung der 
anderen Partei oder Rücksprache mit der anderen Partei, 
jedoch immer unter Berücksichtigung des Grundsatzes von 

Treu und Glauben, Sachen zu ersetzen bzw. zu ändern oder 
aber Mehrleistungen zu verrichten, wenn sie dies für eine gute 
und fachkundige Ausführung des Vertrages für erforderlich hält 
und die Änderung der anderen Partei zumutbar ist.
4. Die nach dem Zustandekommen des Vertrages von der 
anderen Partei gewünschten Auftragsänderungen können 
zur Folge haben, dass die ursprünglich vereinbarte Lieferfrist 
überschritten wird. Änderungen des ursprünglichen Auftrags 
durch oder im Namen der anderen Partei, die höhere Kosten ver-
ursachen als bei der Preisabgabe veranschlagt werden konnte,
werden dieser anderen Partei zusätzlich in Rechnung gestellt.

E. BEZAHLUNG

1. Bezahlungen haben ohne Abzüge innerhalb von dreißig Tagen 
nach Rechnungsdatum zu erfolgen, sofern nicht schriftlich eine 
andere Zahlungsfrist vereinbart wurde, andernfalls befindet sich 
die andere Partei von Rechts wegen im Verzug, ohne dass 
eine Zahlungsaufforderung oder vorherige Inverzugsetzung 
erforderlich wäre.
2. Falls die andere Partei einen von ihr zu zahlenden Betrag 
nicht fristgerecht leistet, sind über den (Rechnungs-)Betrag
ab dem Fälligkeitsdatum der Rechnung bis zum Augenblick 
der vollständigen Erfüllung Zinsen in Höhe von 1,5% pro 
Monat zu zahlen.
3. Alle gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten im Zusam-
menhang mit der Einziehung einer Forderung gegen die andere 
Partei gehen zu deren Lasten, ohne dass diese von Eldon 
angekündigt werden müssen. Die außergerichtlichen Kosten 
betragen mindestens 15 % des Rechnungsbetrages bzw. der 
Rechnungsbeträge, mindestens aber € 500,-.
4. Eldon ist jederzeit berechtigt, vor der Lieferung eine An- 
oder Vorauszahlung beziehungsweise Sicherheitsleistung 
der anderen Partei zu verlangen. Diese Befugnis besitzt Eldon 
auch während der Laufzeit des Vertrages und in Bezug auf 
Folgeverträge. Falls die andere Partei der Aufforderung zur An- 
oder Vorauszahlung beziehungsweise Sicherheitsleistung nicht 
entspricht, ist Eldon berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 
wobei Eldon Anspruch auf Schadensersatz hat. Die andere 
Partei kann keinerlei Anspruch auf Erfüllung des Vertrag-
es geltend machen, bevor nicht die angeforderte An- oder 
Vorauszahlung beziehungsweise Sicherheitsleistung erfolgt ist.
5. Die andere Partei hat die Pflicht, Eldon Unrichtigkeiten bei 
den erteilten oder genannten Zahlungsangaben unverzüglich 
mitzuteilen.
6. Ist die andere Partei mit einer von ihr gegenüber Eldon zu 
leistenden Bezahlung im Verzug bzw. erfüllt die andere Partei 
eine ihr obliegende Verpflichtung aus dem Vertrag bzw. aus 
diesen Lieferbedingungen nicht, sind alle Forderungen, die 
Eldon gegenüber der anderen Partei hat, sofort fällig, ohne 
dass eine nähere Inverzugsetzung erforderlich ist, und ist 
Eldon befugt, die (weitere) Erfüllung aller ihrer Verträge mit der 
anderen Partei auszusetzen.
7. Bezahlungen von oder im Auftrag von der anderen Partei 
dienen nacheinander der Erfüllung der zu zahlenden außerger-
ichtlichen Inkassokosten, der gerichtlichen Kosten, der zu 
zahlenden Zinsen und danach in der Reihenfolge ihres Alters 
der offen stehenden Hauptbeträge, dies ungeachtet anders 
lautender Angaben der anderen Partei. 
8. Ohne ausdrückliche Zustimmung von Eldon ist es der anderen 
Partei nicht gestattet, ihre Zahlungsverpflichtung(en) gegenüber 
Eldon auszusetzen, aufzurechnen bzw. mit einer aus welchem 
Grunde auch immer bestehenden Forderung der anderen 
Partei gegen Eldon auszugleichen. Die andere Partei kann sich 
gegenüber Eldon nicht auf ein Zurückbehaltungsrecht berufen.

F. LIEFERUNG UND GEFAHRÜBERGANG

1. Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, erfolgen 
Lieferungen ab Werk (EXW - Incoterms 2010). Auf Verlangen 
und Kosten der anderen Partei wird die Ware an einen anderen

Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der 
Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) auf Kosten der anderen Partei selbst zu bestimmen.
2. Die von Eldon angegebenen Fristen, in denen die Produkte 
geliefert bzw. Dienstleistungen erbracht werden, gelten im-
mer annäherungsweise und gelten für Eldon nicht als feste 
Fristen, sofern nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde.
3. Im Falle einer nicht-fristgerechten Lieferung befindet sich 
Eldon erst nach einer in einer schriftlichen Inverzugsetzung 
genannten angemessenen Frist von mindestens 2 Monaten 
im Verzug.
4. Bei einer Überschreitung fester (Liefer-)Fristen oder im Falle 
eines Verzuges nach schriftlicher Inverzugsetzung hat die andere
Partei keinen Anspruch auf Schadensersatz bzw. bei Nichter-
füllung einer sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtung, 
sondern nur die Wahl, innerhalb einer von der anderen Partei 
gesetzten angemessenen Frist (von mindestens 2 Monaten) 
nachträglich Erfüllung zu verlangen oder aber von dem  Vertrag 
in Bezug auf den noch nicht ausgeführten Teil zurückzutreten. 
5. Die andere Partei ist verpflichtet, Produkte innerhalb der 
diesbezüglich in dem Vertrag genannten Liefer- bzw. Abruf-
fristen abzunehmen. Ist in dem Vertrag nur bestimmt, dass die 
andere Partei Produkte in einem bestimmten Zeitraum abrufen 
wird und wurden in Bezug auf den Abruf keine näheren Fristen 
gesetzt, ist die andere Partei verpflichtet, diese schrittweise 
und über diesen Zeitraum verteilt unter Berücksichtigung aller 
Bedingungen abzunehmen. Eldon ist, wenn die andere Partei 
ihrer Ansicht nach diese Verpflichtungen nicht erfüllt, berechtigt, 
der anderen Partei eine Frist zu setzen, in der die andere Partei 
verpflichtet ist, die Produkte (teilweise) abzunehmen.
6. Falls die andere Partei die Produkte unter Berücksichtigung 
der in diesem Artikel genannten Ausführungen nicht fristgerecht 
abnimmt, ist die andere Partei im Annahmeverzug  und  alle dies-
bezüglichen Folgen einschließlich der Kosten für die Lagerung 
gehen zu ihren Lasten. Insbesondere hat Eldon dann das Recht,
vom Vertrag zurückzutreten bzw. Schadensersatz zu fordern.
7. Soweit der anderen Partei zumutbar, ist Eldon zur Erbrin-
gung von Teillieferungen berechtigt, die Eldon gesondert in 
Rechnung stellen darf. Die andere Partei ist dann entsprechend 
den Bestimmungen in diesen Geschäftsbedingungen zur 
Zahlung verpflichtet. 
8. Unter keinen Umständen dürfen die von Eldon gelieferten 
Produkte ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Eldon 
zurückgesandt werden. 
Im Falle höherer Gewalt sowie dann, wenn durch das – vorwerf-
bare oder nicht vorwerfbare – Tun oder Unterlassen der anderen 
Partei oder eines Dritten eine Verzögerung verursacht wurde, 
wird die Lieferfrist mindestens um die Dauer der Verzögerung 
verlängert. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf die andre Partei 
über, sobald wir die Ware einem Spediteur, dem Frachtführer 
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person zum Versand übergeben haben, spätestens jedoch mit 
dem Verlassen unseres Werkes bzw. Lagers. Dies gilt auch bei 
Teillieferungen und unabhängig davon, ob frachtfreie Lieferung 
vereinbart ist. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich 
die Versendung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
so geht die Gefahr mit dem Zugang der Versandanzeige beim 
Kunden über.

G. MÄNGELRÜGEN 

1. Die Mängelansprüche der anderen Partei setzen voraus,
dass sie ihren gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 378 UGB) nachgekommen ist. Die andere Partei hat 
die Verpflichtung, die Produkte direkt bei Ablieferung zu un-
tersuchen bzw. zu begutachten. Stellt die andere Partei dabei 
sichtbare Mängel oder Fehler fest, hat die andere Partei Eldon 
direkt bei Ablieferung schriftlich diesbezüglich in Kenntnis zu 

setzen; in Ermangelung dessen gilt, dass die andere Partei die 
Lieferung genehmigt hat, und das  Erlöschen alle Ansprüche 
gegen Eldon in Bezug auf sichtbare Mängel oder Fehler. Mit 
Unterzeichnung der Ladepapiere, des Frachtbriefs oder eines 
ähnlichen Dokuments durch oder im Namen der anderen Partei 
wird davon ausgegangen, dass diese die von Eldon gelieferten 
Produkte angenommen bzw. genehmigt hat.
2. Mängelrügen bezüglich verborgener Mängel oder Fehler hat 
die andere Partei Eldon unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb 
von acht Tagen nach der diesbezüglichen Entdeckung schriftlich 
zu melden, andernfalls erlischt jeder Anspruch gegen Eldon 
im Hinblick auf diese Mängel bzw. Fehler.
3. Beanstandungen von Rechnungen von Eldon sind innerhalb 
von 8 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich einzureichen, 
andernfalls wird davon ausgegangen, dass die Rechnung 
richtig und vollständig ist und jeder diesbezügliche Anspruch 
gegen Eldon erlischt.
4. Geringe, in der Branche des betreffenden Produkts übliche 
bzw. normale Abweichungen bei der Ausführung bzw. bei den 
Mengen, sind nie Grund für Mängelrügen.
5. Eine Mängelrüge der anderen Partei im Hinblick auf eine 
bestimmte Lieferung oder Art der Dienstleistung setzt die 
(Bezahlungs-)Verpflichtung(en) der anderen Partei für diese und 
mögliche andere Lieferungen nicht aus und gibt der anderen 
Partei auch keinen Anspruch auf Aufrechnung.

H. HÖHERE GEWALT

1. Im Falle höherer Gewalt auf Seiten von Eldon ist Eldon 
berechtigt, nach eigener Wahl entweder die Ausführung des 
Vertrages für die Dauer der höheren Gewalt auszusetzen oder 
den Vertrag ganz oder teilweise rückgängig zu machen, dies 
ohne Anrufung eines Gerichts und ohne dass Eldon deswegen 
zu irgendeiner Entschädigung verpflichtet ist. 
2. Unter höherer Gewalt ist jeder vom Willen von Eldon unabhän-
gige Umstand zu verstehen (auch wenn dieser zum Zeitpunkt 
des Zustandekommens des Vertrages bereits vorhersehbar war), 
der die Erfüllung des Vertrages dauerhaft oder vorübergehend 
verhindert oder erschwert, sowie (soweit nicht bereits darin 
enthalten) Krieg, Überschwemmung, Witterungsbedingungen, 
Transportschwierigkeiten, Knappheit von Material, Ausrüstung 
oder Werkstoffen, das Ausbleiben von Lieferungen, die für 
Eldon notwendig sind, wie Rohstoffe, Gas(-öl), Wasser und 
Strom, die Einziehung von Genehmigungen, der Mangel an 
Arbeitskräften und andere ähnliche Ereignisse bzw. erhebliche 
Störungen in dem Unternehmen von Eldon oder von einem ihrer 
(Zu)lieferanten. Dies alles gilt ungeachtet, ob die Umstände, 
die die höhere Gewalt verursachen, in den Niederlanden oder 
in einem anderen Land auftreten. 
3. Beim Eintritt der höheren Gewalt während der Zeit, in der 
der Vertrag bereits zum Teil ausgeführt wurde, hat die andere 
Partei dann, wenn durch die höhere Gewalt die Restlieferung 
um mehr als zwei Monate verzögert wird, das Recht, entweder 
den bereits abgelieferten Teil der Produkte zu behalten und den 
dafür zu zahlenden Teil des Kaufpreises zu bezahlen, oder den 
Vertrag hinsichtlich des bereits ausgeführten Teils rückgängig 
zu machen unter der Verpflichtung, den ihr bereits gelieferten 
Teil auf ihre Rechnung und Gefahr zurückzusenden, dies 
jedoch nur dann, wenn die andere Partei nachweisen kann, 
dass der bereits abgelieferte Teil infolge der Verzögerung bei 
der Ablieferung des restlichen Teils von ihr nicht wirkungsvoll 
verwendet werden kann.



I. GEWÄHRLEISTUNG, ZUSICHERUNGEN

1. Bei berechtigten und rechtzeitigen Mängelrügen stehen der 
anderen Partei die Rechte bei Mängeln nach den gesetzlichen 
Vorschriften, jedoch mit folgender Maßgabe, zu:
a. das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Nachlieferung 
steht Eldon zu. Schlägt die Nacherfüllung wiederholt fehl, 
wird sie von uns verweigert oder ist sie der anderen Partei 
unzumutbar, stehen ihr ihre sonstigen gesetzlichen Ansprüche 
bei Mängeln zu.
b. bei nur unerheblichen Abweichungen der Beschaffenheit 
der Ware von der vereinbarten Beschaffenheit, steht der an-
deren Partei nach unserer Wahl ein Recht auf angemessene 
Minderung oder Nachbesserung zu. Weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen. 
c. Schadenersatzansprüche wegen eines Mangels stehen der 
anderen Partei nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen
der Ziffer 8. zu.
2. Eldon ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen, dass die andere Partei den fälligen 
Kaufpreis bezahlt. Die andere Partei ist jedoch berechtigt, einen 
im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises 
zurückzubehalten.
3. Die andere Partei hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle 
der Ersatzlieferung hat uns die andere Partei die mangelhafte 
Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften 
Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht 
zum Einbau verpflichtet waren.
4. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt Eldon 
nur, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt und sich die Ware in 
Österreich befindet. Andernfalls können wir von der anderen 
Partei die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) 
ersetzt verlangen, es sei denn, die fehlende Mangelhaftigkeit 
war für die andere Partei nicht erkennbar.
5. In dringenden Fällen, zB bei Gefährdung der Betriebssich-
erheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat die 
andere Partei das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und 
von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen 
zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist Eldon 
unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn Eldon berechtigt 
wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen 
Vorschriften zu verweigern.
6. Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für 
die Nacherfüllung von der anderen Partei zu setzende ange-
messene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzli-
chen Vorschriften entbehrlich ist, kann die andere Partei vom 
Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem 
unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
7. Vor Weiterverarbeitung oder Weiterverkauf reklamierter Ware 
ist Eldon Gelegenheit zur Prüfung der Reklamation zu geben.
8. Erklärungen zur Beschaffenheit und Haltbarkeit der Ware, mit 
denen Eldon der anderen Partei unbeschadet ihrer gesetzlichen
Ansprüche im Zusicherungsfall zusätzliche Rechte einräumt, 
stellen nur dann eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitszusi-
cherung dar, wenn wir sie ausdrücklich als Zusicherung beze-
ichnet haben. Die Rechte der anderen Partei im Zusicherungsfall 
ergeben sich ausschließlich aus der Zusicherungserklärung. 
Diese Zusicherung ist ausdrücklich nicht als Garantie im Sinne 
des § 880a ABGB zu qualifizieren, sondern stellt lediglich ein 
sonstiges zusätzliches Recht der anderen Partei dar.
9. Falls Eldon Zusicherungen für die (Tauglichkeit ihrer) Produkte
und/oder für Material- bzw. Herstellungsfehler gewährt, bein-
haltet eine erfolgreiche Geltendmachung dieser Zusicherungen 
nur, dass Eldon nach eigener Wahl die betreffenden Produkte 

wiederherstellen oder nachliefern wird oder aber den von der 
anderen Partei bezahlten Preis (teilweise) gegen Herausgabe 
der gelieferten Produkte zurückerstatten wird.
10. Im Hinblick auf Materialien, Sachen bzw. Produkte, die 
Eldon von Dritten bezogen hat, ist Eldon nur an eine möglicher-
weise vereinbarte Zusicherung gebunden, wenn und soweit 
sie ihrerseits von dem betreffenden Dritten diesbezüglich 
Garantien erhalten hat. 
11. Die andere Partei kann aus den möglichen Zusicherungen 
von Eldon keine anderen Ansprüche ableiten als diejenigen, 
die in Absatz 9 und 10 dieses Artikels genannt sind; vor allem 
kann sie nicht den Ersatz für Schäden verlangen, die beim 
Gebrauch von Produkten entstanden sind.
12. Erfüllt die andere Partei nicht, nicht ordnungsgemäß oder 
nicht fristgerecht eine Verpflichtung, die sich für sie aus dem 
mit Eldon geschlossenen Vertrag oder aus einem damit zusam-
menhängenden Vertrag ergibt, erlischt jedes (Klage)Recht der 
anderen Partei, sich auf die vereinbarte(n) Zusicherung(en) 
berufen zu können.
13. Eine eventuell durch Eldon gewährte Zusicherung erlischt 
auf jeden Fall ein Jahr nach der Lieferung, sofern die Parteien 
nicht schriftlich eine andere Frist vereinbart haben.

J. HAFTUNG

1. Unbeschadet der Bestimmung in diesem Artikel beschränkt 
sich die Haftung von Eldon auf die Erfüllung der Gewährleis-
tungspflichten und der von ihr ggfls. gewährten Zusicherung, 
wie beschrieben in Artikel I dieser Lieferbedingungen.
2. Eldon haftet nicht für Schäden, die entstehen, weil von oder 
im Namen von der anderen Partei unrichtige bzw. unvollständige 
Informationen erteilt wurden, sowie für Schäden, die durch 
Unrichtigkeiten oder Mängel in den Eldon von der anderen 
Partei erteilten Entwürfen, Abbildungen, Zeichnungen, Plänen, 
Berechnungen, Proben, Modellen, Mustern, Formen, Maschin-
en, Werkzeugen, Hilfsmaterialien usw. verursacht wurden. 
3. Eldon haftet nicht für Schäden, die durch eine unrichtige 
oder unerlaubte Verwendung von Produkten der anderen 
Partei entstehen.
4. Jede Haftung von Eldon erlischt, wenn die der anderen Partei
gelieferten Produkte mit anderen Sachen vermischt wurden, 
die Produkte verarbeitet wurden oder (in anderer Weise) nicht 
mehr identifizierbar sind.
5. Unbeschadet der an anderer Stelle in diesen Lieferbedi-
ngungen vereinbarten Haftungsbeschränkungen von Eldon 
ist die Haftung von Eldon beschränkt auf Wiederherstellung 
oder Nachlieferung der gelieferten Produkte oder auf die neue 
Ausführung der Dienstleistungen  und auf jeden Fall auf Ersatz 
des ausschließlich unmittelbaren Schadens im Zusammenhang
mit einer vertraglichen Pflichtverletzung bis zur Höhe des Rech-
nungswertes für die betreffenden mangelhaften Produkte oder 
Dienstleistungen. Diese Lieferbedingungen bleiben auch nach 
der Neulieferung uneingeschränkt anwendbar. 
6. Unter einem unmittelbaren Schaden sind ausschließlich 
die angemessenen Kosten zu verstehen, die aufzuwenden 
sind, damit die mangelhaften Produkte oder Dienstleistungen 
dem Vertrag entsprechen. Eldon haftet – auch im Fall von 
Zusicherungen – für keinerlei Form von mittelbaren Schäden; 
dazu zählen (unter anderem) Folgeschäden, etwa Kosten zur 
Beseitigung, Neuinstallation oder Anbringung der Produkte, 
unmittelbare oder mittelbare Betriebsunterbrechungsschäden, 
Stillstandschäden, Bauverzögerungen, Verluste von Aufträgen, 
entgangener Gewinn und Bearbeitungskosten.
7. Eine Leistungsstörung von Eldon ist erst bei Vorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Seiten einer Führung-
skraft zurechenbar. 
8. Die andere Partei stellt Eldon von jeglicher Haftung für 
Ansprüche von Dritten gleich welcher Art frei, die im Zusam-
menhang mit der Erfüllung des Vertrages von Eldon für die 
andere Partei stehen.
9. Ist die Haftung von Eldon im Einzelfall versichert, beschränkt

sich die Haftung von Eldon auf den Betrag, der von dem 
Versicherer ausgeschüttet wird.
10. Jedes Klagerecht, unter anderem auf Schadensersatz oder 
auf Wiederherstellung oder Nachlieferung der Produkte oder 
auf Lieferung eines fehlenden Bestandteils, erlischt, wenn der 
Mangel, der Fehler oder der Schaden zu spät gemeldet wird, 
und erlischt auf jeden Fall ein Jahr nach der Lieferung, sofern 
die Parteien nicht schriftlich eine andere Frist vereinbart haben.
11. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei 
einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels, für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Vorsatz 
oder soweit Eldon eine Zusicherung übernommen hat und bei 
grober Fahrlässigkeit. Bei der nur leicht fahrlässigen Verletzung 
wesentlicher Rechte oder Pflichten, die sich nach dem Inhalt 
und Zweck des Vertrages ergeben, haftet Eldon nur beschränkt 
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.

K. GEISTIGES EIGENTUM

1. Alle Angebote, Offerten, Entwürfe, Abbildungen, Zeichnun-
gen, Programme, Software, Zeichnungen etc. und die darin 
enthaltenen Informationen sowie die damit im Zusammenhang 
stehenden gewerblichen und geistigen Schutzrechte bzw. die 
damit gleichzusetzenden Rechte (unter anderem Urheberrechte 
oder Patentrechte) und das Know-how werden und bleiben 
Eigentum von Eldon, auch wenn der anderen Partei für die 
diesbezügliche Herstellung Kosten in Rechnung gestellt wurden. 
Es ist der anderen Partei nicht gestattet, diese ganz oder 
teilweise zu kopieren, Dritten auszuhändigen oder Dritten zur 
Einsichtnahme vorzulegen bzw. Dritte über den Inhalt davon in 
Kenntnis zu setzen, es sei denn, Eldon hat hierfür ihre vorherige 
schriftliche Zustimmung erteilt. 
2. Eldon garantiert in keinerlei Weise, dass die der anderen 
Partei gelieferten Produkte ein geschriebenes oder unges-
chriebenes geistiges bzw. gewerbliches Schutzrecht von 
Dritten nicht verletzen.

L. AUSSETZUNG UND AUFLÖSUNG

1. Eldon ist in den folgenden Fällen berechtigt, ohne Inver-
zugsetzung und ohne Anrufung eines Gerichts entweder 
die Erfüllung des Vertrages auszusetzen oder ganz oder teil-
weise von dem Vertrag zurückzutreten, ohne zu irgendeinem 
Schadensersatz oder zu einer Zusicherung verpflichtet zu sein 
und unbeschadet der ihr im Übrigen zustehenden Ansprüche:
- wenn die andere Partei eine Verpflichtung, die sich für sie 
aus dem mit Eldon geschlossenen Vertrag oder einem damit 
zusammenhängenden Vertrag ergibt, nicht erfüllt;
- wenn die begründete Sorge besteht, dass die andere Partei 
nicht in der Lage ist oder sein wird, ihre Verpflichtungen ge-
genüber Eldon zu erfüllen;
- im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, eines San-
ierungsverfahrens, der Stilllegung, der Liquidation, der Vermö-
genspflegschaft oder der ganzen oder teilweisen Übertragung 
des Unternehmens der anderen Partei, wobei dazu auch die 
Übertragung eines Teils ihrer Forderungen gehört. 
2. In jedem der in Absatz 1 genannten Fälle sind alle Forderungen 
von Eldon gegen die andere Partei sofort und in vollem Umfang 
fällig, ist die andere Partei zur sofortigen Herausgabe der Eldon 
zustehenden Sachen verpflichtet und hat Eldon das Recht, sich 
Zugang zu den Geländen und Gebäuden der anderen Partei 
zu verschaffen und diese zu betreten, um die betreffenden 
Sachen in Besitz zu nehmen. Alle damit verbundenen Kosten 
und dadurch von Eldon erlittenen Schäden gehen zu Lasten 
der anderen Partei.

M. EIGENTUMSVORBEHALT

1. Eldon behält sich das Eigentum an der Ware (im Folgen-
den auch Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Begleichung 

des Kaufpreises und aller Forderungen aus der laufenden 
Geschäftsbeziehung mit der anderen Partei vor (erweiterter 
Eigentumsvorbehalt). Die Einstellung einzelner Forderungen 
in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren 
Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. In diesem 
Fall bezieht sich der Vorbehalt auf den anerkannten Saldo.
2. Bei vertragswidrigem Verhalten der anderen Partei, insbe-
sondere bei Zahlungsverzug, ist Eldon nach den gesetzlichen 
Bestimmungen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die 
Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme oder der Pfändung 
der Ware durch Eldon liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Eldon 
ist nach Rücknahme der Ware zu dessen Verwertung befugt. 
Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten der anderen 
Partei - abzüglich angemessener Verwertungskosten - gem. §
1416 ABGB anzurechnen. 
3. Wird die Ware durch die andere Partei verarbeitet, erfolgt die
Verarbeitung stets für Eldon als Hersteller. Wird unsere Ware mit 
anderen uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet, umgebildet, 
untrennbar vermischt oder verbunden, erwerben wir das Mitei-
gentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer 
Ware zu dem Wert der anderen verarbeiteten Sache zur Zeit der 
Verarbeitung, Umbildung, Vermischung oder Verbindung. Ist 
die andere Sache als Hauptsache anzusehen, wird bereits jetzt 
vereinbart, dass die andere Partei uns anteilsmäßig Miteigentum 
überträgt. Wir nehmen die Anteilsübertragung an. Die andere 
Partei verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich für uns. Für 
das durch die Verarbeitung entstehende Produkt gilt im Übrigen 
das gleiche wie für unsere unter Vorbehalt gelieferte Ware.
4. Die andere Partei ist berechtigt, Vorbehaltsware im ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, 
solange sie mit ihren Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nicht in Verzug ist und keine wesentliche Vermögensverschlech-
terung bei der anderen Partei eingetreten ist. Verpfändungen 
oder Sicherungsübereignungen sind ohne ausdrückliche
schriftliche Zustimmung von Eldon unzulässig. 
5. Forderungen aus dem Weiterverkauf der Ware, Versicherung-
sansprüche sowie Ansprüche gegen Dritte wegen Beschädi-
gung, Zerstörung, Diebstahls oder Verlustes der Ware, tritt die 
andere Partei bereits jetzt sicherungshalber an Eldon ab. Wir 
nehmen diese Abtretung an. Steht Eldon nur Miteigentum an 
der Vorbehaltsware zu, so beschränkt sich die Vorausabtretung 
auf den Teil der Forderung, der dem Anteil unseres Miteigentums 
(auf Basis des Rechnungswertes) entspricht. 
6. Die andere Partei ist zum Weiterverkauf der Ware nur
berechtigt, wenn sie sich gegenüber ihren Abnehmern das 
Eigentum an der Vorbehaltsware bis zur vollen Zahlung des 
Kaufpreises vorbehält. Ein Recht zum Weiterverkauf der Ware 
an Dritte besteht nicht, wenn die andere Partei die Kaufpreis-
forderung aus dem Weiterverkauf nicht an Eldon abtreten darf. 
7. Eldon ermächtigt die andere Partei widerruflich, die an Eldon 
abgetretenen Forderungen für eigene Rechnung im eigenen 
Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann 
jederzeit widerrufen werden, insbesondere wenn die andere 
Partei ihren Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht 
ordnungsgemäß nachkommt. Mit der Gutschrift des Verkauf-
serlöses bei der anderen Partei wird unsere Forderung sofort 
fällig und ist ohne Abzug durch sofortige Überweisung zahlbar.
Die andere Partei hat uns auf Verlangen Namen und Anschrift 
des Schuldners der abgetretenen Forderungen mitzuteilen. 
Eine Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung ist 
unzulässig, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung 
im Wege des echten Factoring, die uns angezeigt wird und 
bei welcher der Factoringerlös dem Wert unserer gesicherten 
Forderung mindestens entspricht. Die andere Partei ist verp-
flichtet, gegenüber dem Factor die Abtretung offenzulegen und 
auf unser Eigentum hinzuweisen. Die Gutschrift des Factorin-
gerlöses hat in Höhe unserer gesicherten Forderung auf eines 
unserer Konten zu erfolgen. Seine für die Abtretung erlangte 
Zahlungsforderung gegen den Factor tritt die andere Partei 
bereits jetzt an uns in Höhe der zu sichernden Forderung ab. 
Wir nehmen die Abtretung an.

8. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird die andere 
Partei auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich 
benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
unsere Interventionskosten, insbesondere die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 37 EO zu erstat-
ten, haftet die andere Partei für den uns entstandenen Ausfall.
9. Die andere Partei ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf 
eigene Kosten gegen die üblichen Gefahren, wie z.B. Dieb-
stahl, Feuer- Wasserschäden und Kühlausfall ausreichend
zum Realwert der Ware zu versichern und sie in einer Weise 
zu lagern, dass unser Eigentum nicht gefährdet wird. Für den 
Versicherungsfall tritt die andere Partei uns seine Ansprüche 
gegen die Versicherungsgesellschaft hiermit im Vorwege ab. 
Wir nehmen die Abtretung an.
10. Die andere Partei ist berechtigt, von uns die Freigabe von 
Sicherheiten ganz oder teilweise zu verlangen, soweit der Wert 
unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen um 
mehr als 20 % übersteigt. Allfällige freizugebende Sicherheiten 
wählen wir aus.
11. Die andere Partei verpflichtet sich, die gelieferten bzw. 
bereitgestellten Produkte separat aufzubewahren und deutlich 
als Eigentum von Eldon zu kennzeichnen; falls die andere 
Partei dieser Verpflichtung nicht entspricht, wird vermutet, 
dass die bei der anderen Partei vorhandenen Produkte von 
der Art, wie sie von Eldon zur Verfügung gestellt oder geliefert 
wurden, Eldon gehören. 
12. Unbeschadet der übrigen ihr zustehenden Rechte wird 
Eldon unwiderruflich von der anderen Partei für den Fall, dass 
die andere Partei ihre Verpflichtungen gegenüber Eldon nicht 
erfüllt, ermächtigt, ohne irgendeine Inverzugsetzung oder 
Anrufung eines Gerichts deren Standort zu betreten und die 
von ihr gelieferten und in ihrem Eigentum stehenden Produkte 
wieder an sich zu nehmen. 

N. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

1. Auf alle Rechtsbeziehungen zwischen Eldon und der anderen 
Partei findet österreichisches  Recht unter Ausschluss der 
Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts Anwendung. 
Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechtsübereinkommens und
ausländischen Rechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Maßgeblich für die Auslegung der Lieferbedingungen ist 
immer der deutsche  Wortlaut der Lieferbedingungen.
Für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrag bzw. den 
Verträgen bzw. diesen Lieferbedingungen ergeben oder damit 
im Zusammenhang stehen, wird das im ersten Wiener Gemein-
debezirk in Handelssachen zuständige Gericht als zuständiges
Gericht vereinbart. Eldon ist berechtigt, die andere Partei auch 
an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu verklagen, 
insbesondere am Sitz der anderen Partei.


