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wszystkie prezentowane wzory są własnością Vitroeffect s.j.
GLASSMOZAIC 2023 wszytkie prawa zastrzeżone

CENNIK

mozaika fusingowa

mozaika fusingowa special

mozaika reliefowa PURE

10 kolorów podstawowych
wymiar kostki: 31 x 31 mm
wymiar plastra: 330 x 330 mm
grubość kostki: około 10 mm
szerokość fugi: 2,5 - 3 mm
ilość plastrów na 1 m : 9
mozaika jest klejona na siatce   

10 kolorów podstawowych
wymiar kostki: 16 x 16 mm
wymiar plastra: 330 x 330 mm
grubość kostki: około 7 mm
szerokość fugi: 2,5 - 3 mm
ilość plastrów na 1 m : 9
mozaika jest klejona na siatce   

kolory wg palety RAL
wymiar kostki: 23 x 23 mm
wymiar plastra: 330 x 330 mm
grubość kostki: około 5 mm
szerokość fugi: 2,5 - 3 mm
ilość plastrów na 1 m : 9
mozaika jest klejona na siatce   

możliwość wykonania mozaiki, dekorów, listew  w innym
wymiarze, układzie, kolorze oraz grubości

wykonujemy mozaiki na zamówienie nawet od 1 plastra

służymy poradą odnośnie doboru kolorystyki i wzoru do wnętrza

więcej na www.glassmozaic.com

wszystkie nasze produkty wykonywane  ręczniesą

ceny brutto
rabaty za większe ilości

plaster
57  

plaster
 87 

plaster
 38 
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wszystkie prezentowane wzory są własnością Vitroeffect s.j.
GLASSMOZAIC 2023 wszytkie prawa zastrzeżone

CENNIK

mozaika reliefowa CUBE

mozaika nieregularna

dekory fusingowe 

kolory wg palety RAL
wymiar kostki: 31 x 31 mm
wymiar plastra: 330 x 330 mm
grubość kostki: około 11 mm
szerokość fugi: 2,5 - 3 mm
ilość plastrów na 1 m : 9
mozaika jest klejona na siatce   

kolory wg palety RAL
wymiar kostki: nieregularny
wymiar plastra: około 330 x 330 mm
grubość kostki: około 7 mm
szerokość fugi: zmienna
ilość plastrów na 1 m : 9
mozaika jest klejona na siatce   

różne układy kolorystyczne
wymiary dekorów: 20, 27, 34, 40 cm
grubość kostki: około 10 mm
szerokość fugi: 2,5 - 3 mm
dekory są klejone na siatce   

listwy fusingowe 

11 kolorów podstawowych
wymiar listwy: 70 x 700 mm
grubość listwy: około 7 mm

plaster
48 

dekor
20 cm - 5  
27 cm - 7 
34 cm - 9 

40 cm - 11 

listwa
17 

plaster
70 



właścicielem marki glassmozaic jest firma Vitroeffect s.j.

Cichawa 152, 32-420 Gdów

nip: 683-20-48-598, regon: 121156665

www.glassmozaic.com  

biuro@glassmozaic.com

szklana mozaika fusingowa



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  
 
1. Wstęp 
1.1 Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” zwane dalej „OWS” mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami 
transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż produktów standardowych (znajdujących się w ciągłej sprzedaży) oraz 
niestandardowych (wykonywanych na specjalne zlecenie) dokonywana przez firmę Vitroeffect s.j. - zwaną w treści niniejszych 
OWS „Sprzedawcą”, na rzecz dowolnego podmiotu, zwanego w treści niniejszych OWS „Kupującym”. 
1.2 OWS stanowi integralną część zarówno umowy sprzedaży jak i wszystkich cenników oraz ofert przedstawianych Kupującemu 
przez Vitroeffect s.j. 
1.3 Przed złożeniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią OWS dołączonych do oferty. Złożenie 
zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem OWS w całości. 
 
2. Warunki realizacji zamówienia. 
2.1 Sprzedawca podejmuje się realizacji zamówień wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego pocztą, faksem lub 
drogą elektroniczną i po przyjęciu zamówienia do realizacji, przy czym przesłane Sprzedawcy przez Kupującego zamówienie, aby 
mogło zostać przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę, musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym 
produkcie w zakresie niezbędnym do jego wykonania (np. rysunki techniczne) lub identyfikacji (np. nazwy, numery katalogowe), 
zamawiane ilości oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia. W terminie do 3 dni od 
dnia otrzymania zamówienia Sprzedający potwierdza albo odmawia przyjęcia zamówienia do realizacji. Odmowa może nastąpić z 
dowolnej przyczyny, Sprzedawca jest jednak zobowiązany wskazać przyczyny odmowy. 
2.2 W przypadku gdy warunki zaproponowane przez Kupującego nie mogą zostać przyjęte Sprzedawca określi własne warunki 
realizacji zamówienia i złoży Kupującemu ofertę złożenia zamówienia na innych warunkach. W przypadku przyjęcia oferty 
Kupujący jest zobowiązany złożyć nowe zamówienie na warunkach z oferty. 
2.3 W przypadku określenia dla Kupującego kredytu kupieckiego zamówienie przyjęte zostanie do realizacji po przekazaniu przez 
Kupującego na adres Sprzedawcy kserokopii aktualnych dokumentów firmowych Kupującego (tj. wpis do rejestru przedsiębiorców, 
NIP, REGON) potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz datą tego poświadczenia przez osobę umocowaną prawnie do 
powyższych czynności. 
2.4 Po przyjęciu zamówienia do realizacji w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, dostarczenie i sprzedaż towarów jest 
niemożliwa lub nadmiernie utrudnione albo gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę 
przyznanego kredytu kupieckiego, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności 
Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia. Powyższe uprawnienie przysługuje Sprzedawcy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tej przyczynie. O odstąpieniu od realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany na piśmie.   
2.5 Produkty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane w tolerancjach i jakości zgodnej z ogólnie stosowanymi w 
branży normami oraz normami zakładowymi Vitroeffect s.j. Normy Zakładowe Vitroeffect s.j. obowiązują w przypadku braku 
norm branżowych, chyba, że strony w zamówieniu określiły inaczej. 
2.6 Deklaracja zgodności zostanie wystawiona przez Sprzedawcę   
2.7 Zmiany w złożonym zamówieniu lub odwołanie złożonego zamówienia zgłoszone przez Kupującego po dniu przyjęcia 
zamówienia do realizacji nie mają wpływu na treść zamówień przyjętych do realizacji i zamówienia będą realizowane zgodnie z 
ich brzmieniem.  
2.8 Zmiana lub odwołanie złożonego zamówienia na produkty standardowe zaakceptowana przez Sprzedawcę, dokonana po dniu 
przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę uprawnia Sprzedawcę do naliczenia kar umownych według poniższych 
zasad: 
Jeśli produkt cennikowy nie został jeszcze wysłany z magazynu Sprzedawcy – w wysokości 5% wartości odwołanego lub 
zmienionego zamówienia. 
Jeśli produkt został już wysłany z magazynu - 10% wartości odwołanego lub zmienionego zamówienia. W takim przypadku 
Kupujący jest również zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów i wydatków poniesionych przez Sprzedawcę. 
Złożone przez Kupującego zamówienia na produkty niestandardowe nie mogą być zmieniane lub odwołane bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Sprzedawcy. W przypadku wyrażenia zgody przez Sprzedawcę na zmianę lub odwołanie tego zamówienia, 
Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy wszystkich kosztów i wydatków poniesionymi przez Sprzedawcę, w 
szczególności kosztów materiałów i komponentów nabytych do produkcji Produktów. Sprzedawca jest również uprawniony do 
naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości zmienionego lub odwołanego zamówienia. 
 
3. Realizacja dostaw. 
3.1 Sprzedawca zobowiązuje się do załadunku bądź dostawy zamawianego towaru zgodnie z ustaleniami zawartymi w zamówieniu 
.  
3.2 W przypadku gdy Kupujący dokonuje odbioru we własnym zakresie (EXW) ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru 
przechodzi na Kupującego  z chwilą wydania towaru Kupującemu. 
3.5 W przypadku realizacji dostaw niespełniających ustalonego indywidualnie minimum logistycznego Sprzedawca naliczy 
Kupującemu opłatę transportową, która zostanie wykazana na fakturze jako podwyższony koszt zamówionego towaru.  
 
4. Odbiór produktów i dokumenty dostawy. 
4.1 Każda dostawa udokumentowana będzie dokumentem magazynowym WZ lub Dokumentem Transportowym, który stanowić 
będzie podstawę ilościowego odbioru towarów. 
4.2 Odbiór zamówionych produktów następuje w magazynie SPRZEDAWCY lub w miejscu wskazanym w zamówieniu złożonym 
przez Kupującego, o ile SPRZEDAWCY przyjął zamówienia do realizacji na takich warunkach.  
4.3. Jeśli inaczej nie uzgodniono, wszelkie koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca wskazanego w  zamówieniu 
złożonym przez Kupującego, innego niż magazyn SPRZEDAWCY, w tym koszty ubezpieczenia, a także wszelkie ryzyko uszkodzenia 
czy zniszczenia od momentu wydania z magazynu ponosi Kupujący. 
4.4.Kupujący zobowiązany jest dokonać odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych produktów natychmiast po ich wydaniu 
i dokonać właściwej adnotacji na dokumencie magazynowym WZ lub liście przewozowym. W przypadku zastrzeżeń jakościowych 
lub ilościowych Kupujący powinien natychmiast zgłosić je w formie pisemnej przewoźnikowi lub Sprzedawcy. Jeśli ze względu na 
rodzaj opakowania lub ilość produktów nie jest możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli jakości dostarczonego towaru to 
odbiór jakościowy przeprowadzany będzie w siedzibie Kupującego lub w miejscu przeznaczenia nie później niż 3 dni od daty 
dostarczenia produktów. Odbiór ilościowy powinien być przeprowadzony przy wydaniu towaru. 
4.5 Podpisanie przez przedstawiciela Kupującego dokumentów WZ oznacza przyjęcie dostawy bez zastrzeżeń, w przypadku gdy 
Kupujący odbiera produkty za pośrednictwem osób trzecich (np. przewoźnik), wówczas osoba taka traktowana jest jako Kupujący. 
Bezskuteczny upływ terminu do zbadania towaru jest równoznaczny z jego odbiorem bez zastrzeżeń i uprawnia Sprzedawcę do 
dokonania odpowiedniej adnotacji na dokumencie magazynowym w imieniu i ze skutkiem dla Kupującego. 
4.6 Palety, skrzynie, stojaki i wszystkie inne urządzenia dystrybucyjne są własnością Sprzedawcy i muszą wrócić do niego na 



żądanie transportem Kupującego. Każde ponowne użycie tych urządzeń bez pisemnej zgody Sprzedawcy przez Kupującego jest 
zabronione. 
4.7 Kupujący zobowiązany jest do zwrotu lub udostępnienia do zwrotu urządzeń określonych w punkcie 4.4 nie później niż w 
terminie 14 dni od daty dostawy. 
4.8 W przypadku przekroczenia powyższego terminu Kupujący zapłaci karę w wysokości 5% wartości księgowej nowych opakowań 
za każdy dzień zwłoki. Po bezskutecznym upływie 60 dni od terminu określonego w punkcie 4.5 lub w razie uchylania się od 
obowiązku zwrotu urządzeń Kupujący zostanie obciążony wartością nowych opakowań. 
4.9 Miejscem udostępnienia do zwrotu urządzeń określonych w punkcie 4.4 jest siedziba zakładu produkcyjnego Sprzedawcy. 
Wyjątek stanowi przypadek, kiedy Sprzedawca w formie pisemnej wyraził zgodę na inne miejsce udostępnienia do zwrotu 
urządzeń określonych w punkcie 4.4 
 
5. Zapłata należności. 
5.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej w Zamówieniu, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT wraz z wydaniem towaru lub 
niezwłocznie po jego wydaniu, na której określi sposób oraz termin zapłaty zgodny z zamówieniem. 
5.2 W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień Kupującego do czasu 
zapłaty albo realizować je na zasadzie 100% przedpłaty oraz dodatkowo postawić w stan natychmiastowej wymagalności 
należności z wszystkich wystawionych faktur, w tym również tych, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły. 
5.3 Za datę zapłaty rozumie się dzień wpływu należności na rachunek Sprzedawcy. 
5.4 Do momentu pełnej zapłaty za dostarczone produkty pozostają one własnością Sprzedawcy. 
5.5 Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności. 
 
6. Reklamacje. 
6.1 Sprzedawca nie odpowiada za materiały powierzone przez Kupującego do wykonania produktu chyba, że Kupujący wskaże 
rażące niedbalstwo ze strony pracowników Sprzedawcy jako przyczynę ewentualnych uszkodzeń. W przypadku gdy materiał 
powierzony Sprzedawcy jest wadliwy – kupujący pokryje koszty Sprzedawcy związane z wykonaniem dzieła będącego 
przedmiotem zamówienia.  
6.2 W obrocie z przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.  
Sprzedawca udziela 2 letniej gwarancji na produkty będące przedmiotem sprzedaży na warunkach opisanych poniżej. 
6.3 Okres gwarancji jest liczony od daty sprzedaży umieszczonej na fakturze zakupu albo od daty wydania produktu, w zależności 
od tego co nastąpi pierwsze.  
6.4 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego w okresie gwarancji w dostarczonych produktach wad Kupujący jest zobowiązany 
do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji. . 
6.5 Zgłoszenie reklamacyjne powinno precyzyjnie określać rodzaj wadliwego produktu i opis wady, dane Kupującego, rodzaj i 
ilość reklamowanych produktów oraz numer faktury zakupu. 
6.6 Sprzedawca rozpatrzy zasadność reklamacji w terminie 10 dni roboczych, jedynie w przypadku, gdy towar został zapłacony 
lub termin jego zapłaty jeszcze nie upłynął. Kupujący zostanie poinformowany w formie pisemnej o jej uznaniu lub o odrzuceniu. 
6.7 W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedawca wykona naprawę lub wymieni produkt wadliwy na  produkt wolny od 
wad niezwłocznie od chwili oceny zasadności reklamacji, lecz w terminie takim jaki konieczny jest do jej wykonania 
uwzględniającym dostępność surowców i półproduktów, jak również proces technologiczny. W porozumieniu z Kupującym 
Sprzedawca może obniżyć cenę wadliwych produktów wystawiając fakturę korygującą. 
6.8 Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek: 
6.8.1. montażu produktów niezgodnie z instrukcją dołączoną do produktów; 
6.8.2. przechowywania produktów niezgodnie z instrukcją ich przechowywania dołączoną do produktów 
6.8.3. powstałe podczas transportu reklamowanych produktów z powodu niewłaściwego opakowania i zabezpieczenia. 
6.8.4 użytkowania towaru niezgodnego z jego przeznaczeniem lub instrukcją montażu. 
6.9 Gwarancja nie obejmuje produktów, które pomimo widocznych wad zostały zamontowane. 
6.10 W przypadku gdy Kupujący dokonał montażu wadliwych produktów, Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów z tym 
związanych, a w szczególności kosztów demontażu i ponownego montażu. 
6.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów powstałe po ich połączeniu z innymi rzeczami.  
6.12 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za odcień towarów oraz inne właściwości fizyczne, dostarczonych podczas kolejnej 
dostawy, które ze względu na zastosowane składniki oraz upływ czasu mogą nie być identyczne i mogą się różnić w stosunku do 
towarów dostarczonych w ramach poprzednich dostaw. 
6.13 Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy żadne dalej idące 
roszczenia wynikające z wad produktów. Obowiązki Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia wady, ograniczają się jedynie do 
kosztów związanych z dostarczeniem towaru wolnego od wad, w zamian za towar wadliwy, bez ponoszenia odpowiedzialności za 
dodatkowe koszty związane z powyższym (siła robocza, zespolenia, koszty transportu, koszty ponownego montażu, wynajem 
urządzeń, itp.). 
6.14. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wszelkich roszczeń, w tym dotyczących produktu jest ograniczona  do 
wysokości całkowitej kwoty wynagrodzenia, jaką Sprzedawca otrzymał od Kupującego w związku z realizacją danego zamówienia, 
którego szkoda dotyczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek przypadkowe, niezamierzone, nadzwyczajne, 
wtórne, karne szkody, straty, koszty, wydatki jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane lub bazujące na odpowiedzialności 
kontraktowej, deliktowej (w tym niedbalstwo) i szkody wynikające z przerwania prowadzenia działalności, nabycia dóbr 
substytucyjnych, utracone korzyści i tym podobne, nawet jeśli Sprzedawca był uprzedzany o możliwości poniesienia takich strat, 
szkód, kosztów i wydatków. Powyższe ograniczenia nie obejmują szkód wyrządzonych drugiej Stronie z winy umyślnej. 
 
7. Postanowienia końcowe. 
7.1 Wszelkie zmiany do OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7.2 W jakichkolwiek kwestiach nie uregulowanych przez niniejsze OWS zastosowanie mają aktualne pisemne ustalenia pomiędzy 
Sprzedawcą, a Kupującym oraz przepisy prawa polskiego. 
7.3 Ewentualne spory wynikające ze współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
Sprzedawcy 
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