Warunki sprzedaży
1. Oferta-zlecenie
Nasze oferty w jakiejkolwiek formie sa niezobowiązujace. Zlecenia mogą być odwołane za naszą zgodą.
2. Ceny
Pisemnie
potwierdzone
przez
nas
ceny
są
cenami
fabrycznymi,
bez
podatku
VAT.
Minimalna wartość faktury wynosi 75, - za eksport 130 EUR. Minimalna kwota dla każdej pozycji wynosi 10 EURO.
Zastrzegamy sobie wliczenie do faktury ceny opakowania oraz cenę obowiązującą w dniu dostawy.
W przypadku natychmiastowej dostawy faktura zastępuje potwierdzenie zlecenia.
3. Czas dostawy
Niedotrzymanie warunków płatnosci, stwierdzone w późniejszym terminie lub nieuzasadnione utrudnienia w dostawie
upoważniają nas do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawdcze zamawiającego są
wykluczone.
Termin dostawy rozpoczyna się dopiero po całkowitym wyjaśnieniu zlecenia z obu stron oraz po pisemnym potwierdzeniu
zlecenia przez nas. Dostawy częściowe są dopuszczalne, nawet jeśli oznacza to, że odbiorca poniesie wyższe koszty wysyłki.
Nieprzewidziane problemy z dostawa na które jako dostawca nie mamy wplywu, np. siły wyższe, awarie, prace komisji,
opóźnienia ze strony dostawców, strajki, itp. upoważniają nas do odpowiedniego przedłużenia terminu dostawy, nawet jeśli
wystąpia one dopiero podczas opóźnienia dostawy.
4. Ilość dostawy i opakowania
nadmiar lub niedobór towaru do 15% zamówionej ilości jest, zgodnie z praktyką w branży, przemysłowej dopuszczalny.
Rodzaj opakowania wybieramy według własnego uznania. Specjalne opakowania wymagają zawarcie odrębnej umowy.
5. Wysyłka
Wszystkie wysyłki, w tym transport gratis i przewiezienie, są wysyłane na ryzyko zamawiającego. Ryzyko przechodzi na
zamawiającego od dnia zapewnienia towaru. Odpowiadamy wyłącznie za własciwe przygotowanie sposobu wysyłki przez
naszych pracowników. Wybór rodzaju transportu pozostawiony jest dostawcy.
6. Płatność
Płatność należy uregulować w następujących terminach: 14 dni / 2% Skonto, 30 dni netto, po otrzymaniu towaru. Kwoty
poniżj 75€ należy uregulowac bezzwłocznie netto. Dyskontowanie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wszystkie zaległe
rachunki są opłacone. Opłaty walutowe w kwocie netto bez zwłoki ponosi wystawca. Przekroczenie celu płatniczego
upoważnia do naliczenia odsetek w wysokości aktualnych odsetek bankowych. Opóźnienia w płatnościach lub niepewność
sytuacji finansowej powoduja powstanie różnych roszczeń finansowych. Wstrzymanie płatności przez zamawiającego z
powodu jakichkolwiek roszczeń są wykluczone.
7. Reklamacje
Reklamacje mogą być uznane w ciagu 30 dni od otrzymania towaru. Wadliwy towar będzie przez nas jak najszybciej
wymieniony. Przy produkcjach według rysunku zamawiajacego odpowiadamy tylko za należyte wykonanie według rysunku.
Inne roszczenia lub odszkodowania zamawiającego z powodu niewykonania, zaniedbania lub innych powodów , również ze
szkód pośrednich i podczas opóznienia są wyraźnie wyłączone. Dostarczone częsci nie beda kontrolowane pod kątem
występowania pęknięċ. W razie konieczności takiej kontroli zamawiający zobowiazany jest do wyraźnego zlecenia nam
wykrycia pęknięċ. Szkody wynikające z powodu pęknięċ lub innych wad materialu np. rozwarstwienia nie podlegają
reklamacji.
8. Zastrzeżenie własności
Dostarczony towar pozosteje naszą wlasnoscią do momentu spełnienia przez nabywcę wszystkich naszych żądań. Nabywca
może przekazać swoje prawa wynikające z umowy osobom trzecim wyłącznie za naszą zgodą.
9. Miejsce wykonania i jurysdykcja
Miejscem wykonania dla obu stron jest Georgensgmünd. Organem jurysdykcji, również przy postępowaniu monitujacym i
żądaniach jest Sąd Rejonowy w Schwabach. Ewentualna nieskuteczność poszczególnych postanowień umownych nie narusza
ważności umowy.
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