WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY WYROBÓW
FIRMY „ GRAB „ SP. Z O.O. SP.K
A. CENA
1. Ceny ustalane są zgodnie z cennikami obowiązującymi w dniu podpisania umowy i s ą to ceny
bez podatku VAT. Do ustalonej ceny doliczany jest podatek VAT w wysoko ści obowi ązuj ącej dla
kupowanych towarów w dniu dokonania płatności. Podane w umowie stawki i kwoty
podatku VAT są aktualne w chwili sporządzania umowy i ewentualny ich wzrost w przysz ło ści
wskutek zmiany stosownych przepisów obciąża wyłącznie Kupującego.
Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, to w cenę wliczony jest koszt ubezpieczenia i transportu do
miejsca ustalonego w umowie.
Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej, to wysokość zaliczki w stosunku do warto ści zamówienia
netto wynosi 30%.

B. PŁATNOŚĆ I

DOSTAWA

1. Miejsce i termin dostawy jak również forma, terminy wp łaty zaliczki i płatno ści ko ńcowej
ustalane są w treści umowy.
Wpłata zaliczki ustalonej w umowie jest warunkiem realizacji zamówienia. Sprzedaj ący ma
prawo przesunięcia terminu dostawy o taką samą liczbę dni ile wynosi ło opó źnienie
płatności zaliczki.
Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym sprzedaj ący otrzyma
gotówkę, a w przypadku przelewu dzień wpływu na rachunek Sprzedającego.
Płatność zaliczki gotówką może być dokonana w biurze Sprzedającego albo na r ęce
przedstawiciela Sprzedającego, jeżeli posiada on wa żne pisemne pe łnomocnictwo
Sprzedającego.
Płatność końcowa gotówką może być dokonana w biurze Sprzedającego na życzenie
Kupującego przed dostawą, w pozostałych przypadkach p łatno ść dokonywana jest w
momencie odbioru towaru w biurze Sprzedającego lub na r ęce przedstawiciela
Sprzedającego posiadającego ważne pełnomocnictwo Sprzedającego.
Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie.
Wszystkie ryzyka uszkodzenia towaru przechodzi na Kupuj ącego z chwil ą odbioru towaru z
magazynu Sprzedającego lub odbioru towaru na budowie / dokument WZ, karta gwarancyjna,
protokół odbioru, faktura VAT /. W przypadku zamówienia monta żu ryzyko to przechodzi
na Kupującego z chwilą złożenia każdego elementu we wskazanym miejscu.
W przypadku braku miejsca do rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupuj ącego pokryje on
koszty składowania i ubezpieczenia w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto dziennie a
nadto koszty ponownego transportu.
Jeżeli Kupujący odbiera towar własnym transportem zobowiązany jest do dokonania tego w
godzinach pracy magazynów Sprzedającego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem towaru.
W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupuj ącego, Sprzedaj ący ma
prawo naliczyć odsetki ustawowe od kwoty pozostałej części płatności od daty planowanej
dostawy do dnia całkowitej zapłaty.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy partiami. W przypadku gdy
zamówienie realizowane jest przez Sprzedającego partiami Kupuj ący zobowi ązany jest
każdorazowo do zapłaty za faktycznie dostarczony towar odliczając proporcjonalnie wpłacon ą
zaliczkę.

C. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Sprzedający
zastrzega
sobie
prawo własności wszystkich towarów
obj ętych
umową i dostarczonych Kupującemu / zarówno zamontowanych i nie zamontowanych /
do chwili zapłaty całej należności Sprzedającemu, wynikającej z umowy warto ści oraz
ewentualnych dodatkowych kosztów transportu lub odsetek za zwłok ę.
W przypadku gdy Kupujący działa na zlecenie lub jako po średnik, przyjmuje na siebie
całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonania przez Sprzedającego uprawnie ń, o których mowa
w punkcie C.1. o czym zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawc ę lub ostatecznego nabywc ę /
inwestora /.
D. REKALAMACJE WAD JAWNYCH PRZY ODBIORZE
1. Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych np. uszkodzenia mechaniczne,
pęknięcia i stłuczenia szkła czy głębokie zarysowania powinny być zaznaczone w protokóle
odbioru.
2. Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie maj ą
wpływu na jego wartość użytkową nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.
Jeżeli dostarczony towar ma wady jawne, Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy
towar. Kupujący jest jednak zobowiązany zapłacić za dostarczony towar nie podlegaj ący
reklamacji.
E. GWARANCJA
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji są związane z prawem własności i powstają w
momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem.
2. Sprzedający gwarantuje wysoką jakość wyrobów i deklaruje ich zgodność z odpowiednimi
normami i tolerancjami właściwymi dla tego typu wyrobów.
Okres gwarancji jest określony w karcie gwarancyjnej.
F. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA
1. W razie odwołania przez Kupującego zamówienia na towary nietypowe wykonanego w co
najmniej 50% lub już wykonanego, obowiązany jest on do zap łaty ca ło ści nale żno ści.
W innych przypadkach rezygnacji Kupującego z zamówienia traci on prawo do żądania zwrotu
wpłaconej zaliczki.

G. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga ć b ędzie S ąd miejscowo
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj ą zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
H. INNE POSTANOWIENIA
1. Ewentualne załączniki stanowią integralną część umowy.
2. Wszystkie zmiany powyższych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem niewa żno ści i
muszą być zaakceptowane przez Kupującego i Sprzedającego.

