OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1.

DEFINICJE
1.1. OWS – Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
1.2. Sprzedający – Ingrado Krzysztof Nitecki
1.3. Kupujący – każdy podmiot zawierający umowę kupna z firmą INGRADO Krzysztof Nitecki

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, określają zasady współpracy stron w zakresie dostaw produktów oferowanych
Kupującemu przez Sprzedającego i stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z
Kupującym, chyba że Strony uzgodnią inaczej (wymagana forma pisemna).

3.

MATERIAŁY INFORMACYJNE, OFERTY I CENNIKI
3.1. Wszystkie materiały informacyjne, a w szczególności oferty i cenniki udostępniane przez Sprzedającego w formie
pisemnej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
3.2. Dane techniczne dotyczące wagi, wymiarów, ilości podawane w materiałach informacyjnych są orientacyjne.
3.3. Wszystkie oferty posiadają ważność 14 dni od jej sporządzenia, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.

4.

ZAMÓWIENIA
4.1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez przesłanie zamówienia drogą elektroniczną, faksem lub w innej
formie pisemnej lub poprzez przesłanie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
4.2. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych OWS
4.3 W przypadku zamówień towarów niestandardowych wymagane jest zamówienie pisemne wraz z zadatkiem w
wysokości 100 % wartości towaru. Termin realizacji powyższych zamówień wg ustaleń stron. W przypadku odmowy
zakupu towaru zamówionego, zadatek przepada.
4.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści Zamówienia

5.

CENY
5.1. Ceny określone w umowach są cenami netto bez podatku od towaru i usług (VAT) loco magazyn Sprzedającego.
Ceny nie obejmują kosztów załadunku i transportu, chyba że uzgodniono inaczej
5.2. Ceny określone w umowach obejmują standardowe opakowanie, którego rodzaj jest uzależniony od decyzji
Sprzedającego.
5.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w cennikach bez uprzedniego powiadomienia
Kupującego.
5.4. Ceny towarów podane w EUR będą przeliczane na PLN według kursu sprzedaży EUR Banku Millennium z dnia
wystawienia faktury, chyba że Klient wyrazi chęć rozliczania się w walucie EUR.

6.

WARUNKI PŁATNOŚCI
6.1. Obowiązują warunki i terminy płatności określone na fakturach wystawionych przez Sprzedającego.
6.2.W przypadku opóźniania się Kupującego z zapłatą za dostarczony towar, jest on zobowiązany do uiszczenia od
niezapłaconej w terminie kwoty odsetek ustawowych

7.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
7.1. Do momentu uiszczenia przez Kupującego całości należności, dostarczony towar pozostaje własnością
Sprzedającego, który może w każdej chwili zażądać zwrotu towarów objętych zastrzeżeniem własności.
7.2. Przetworzenie lub połączenie towarów należących do Sprzedającego z innymi rzeczami ruchomymi skutkuje
powstaniem współwłasności Sprzedającego tych rzeczy, zgodnie z kodeksem cywilnym

8.

WARUNKI DOSTAWY
7.1. Odpowiedzialność za towar, moment przejścia ryzyka i sposób jego przekazania do dyspozycji Kupującemu
określone są według formuły EXW (INCOTERMS 2000).

9.

REKLAMACJE
9.1. Kupujący jest obowiązany zgłosić ewentualne braki ilościowe lub jakościowe towarów dostarczonych niezwłocznie
po ich otrzymaniu.
9.2. Kupujący jest obowiązany sporządzić raport z podaniem numeru faktury, opisać w nim zauważone braki, i przekazać
Sprzedającemu w ciągu 3 dni.
9.3. Reklamacje nie będą uwzględniane jeśli Kupujący nie dotrzyma terminu reklamacji lub jeśli reklamowany towar
został przez niego wcześniej użyty bądź zamontowany.
9.4. Punkty 9.1-9.3 nie dotyczą wad objętych gwarancją producenta.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. W sprawach nie regulowanych w OWS obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
10.2. Wszelkie spory są rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

