OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY :
1. Umowę uważa się za zawartą w chwili podpisania przez
obydwie strony oraz zapoznania się z niniejszymi warunkami
sprzedaży.
2. Wszelaka korespondencja pomiędzy stronami powinna być
sporządzona na piśmie .
3. Ceny wyrobów ustalane są na podstawie cennika
Producenta
4. W przypadku indywidualnego ustalania cen towaru,
obowiązują one na podstawie złożonej pisemnie oferty .
5. Ceny ustalone w cenniku nie obowiązują załadunków oraz
usług transportowych.
6. Producent zastrzega sobie prawo do dowolnych zasad
sprzedaży związanych z ustalaniem cen, upustów, rabatów
oraz wszelakich promocji związanych ze sprzedażą swoich
wyrobów.
7. W przypadku własnego odbioru towary powinny być
sprawdzane pod względem ilościowym oraz jakościowym.
Ewentualne braki powinny być odnotowane na dokumencie w
obecności pracownika działu sprzedaży. Wszelkie ryzyka, w
tym ryzyko uszkodzenia bądź utraty towaru w momencie
odbioru przechodzą na Nabywcę. Powstanie ewentualnych
strat spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem ładunku
nie obciąża sprzedającego.
8. W przypadku ujawnienia wad jakościowych powinny one
być natychmiast zgłoszone Sprzedającemu zgodnie z
Warunkami Gwarancji Producenta.
9. W momencie potwierdzenia odbioru towaru przez
nabywcę obecną dostawę uważa się za zrealizowaną czego
następstwem będzie wystawianie faktury sprzedaży.
10. Faktura VAT z podanym terminem oraz sposobem
płatności zostanie wystawiona najpóźniej 7 dni od daty
dostawy towaru do nabywcy.
11. W przypadku zwłoki w płatnościach Producent zastrzega
sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych.
12. Jeżeli opóźnienie w płatnościach przekracza 21dni,
Producent może wstrzymać realizację następnych dostaw.
Wszelkie nieuregulowane płatności stają się wówczas
natychmiast wymagane bez względu na wcześniejsze ustalone
terminy płatności. W momencie skorzystania z takich praw
przez Producenta, Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia
odszkodowawcze z tytułu skorzystania przez Producenta z
tych uprawnień.
13. Do momentu pełnej zapłaty towar pozostaje własnością
Producenta.
14. W przypadku zaistnienia opóźnień płatności za towar
Producent może zwrócić się do Nabywcy z żądaniem zwrotu
odebranego towaru. Nabywca zobowiązany jej wówczas do
jego zwrotu na własny koszt w terminie 7 dni w miejsce
wskazane przez Producenta.

15. Producent może odmówić wykonania zamówienia w
przypadku braku lub opóźnienia zapłaty za odebrane
wcześniej towary oraz gdy przeciwko Nabywcy toczy się
postępowanie sądowe.
16. W przypadku odbioru towaru własnym transportem, a
także przez przewoźnika Nabywca zobowiązany jest do
przedstawienia upoważnienia do odbioru.
17. Upoważnienie takie powinno zawierać:
Imię i nazwisko upoważnionego do odbioru
Serię i nr dowodu osobistego,
Nr rejestracyjny samochodu,
Datę zamówienia , nazwę oraz ilość zamawianego towaru
18. Upoważnienie powinno być podpisane przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
nabywcy. Producent ma prawo odmówić Nabywcy wydania
towaru jeżeli osoba odbierająca nie posiada odpowiedniego
upoważnienia.
19. Wyroby sprzedawane są na paletach drewnianych typu
wielokrotnego użytku, zabezpieczane taśma lub folią stretch.
20. Za każdą odebraną paletę będzie pobierana kaucja w
wysokości 30 zł netto.
21.
Producent
deklaruje
odkupienie
pobranych,
nieuszkodzonych palet w terminie 60 dni od daty zakupu w
uwzględnieniem ceny zakupu zawartej na fakturze VAT. Po
tym terminie Producent może odmówić zakupu palet lub
odkupić je po niższej cenie.
22. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej."
23.
W
sprawach
nieuregulowanych
dotyczących
konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z ich działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie
mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 827)".

