Ogólne warunki sprzedaży
1. Ogólnie
Nasze ogólne warunki sprzedaży są częścią
składową każdej umowy, zawieranej między
nami i naszym klientem. Warunki handlowe
kupującego są również wtedy nieważne, gdy w
sposób wyraźny temu nie zaprzeczymy.
2. Oferty, zlecenia.
Nasze oferty nie są zobowiązujące. Zlecenia
oraz uzgodnienia ustne wymagają naszego
pisemnego potwierdzenia. Przy planowanych
zamówieniach (tzw. call off orders )
wywołanie i odbiór mogą nastąpić w ciągu 12
miesięcy
od
momentu
potwierdzenia
zamówienia.
3. Ceny
Ceny katalogowe są cenami brutto i obowiązują ex werk bez opakowania, oraz kosztów
spedycji i ubezpieczenia. Dostawa odbywa się
na warunkach ex werk. Minimalna wartość
zamówienia wynosi 40,- EUR. Rozliczenie
następuje w walucie EUR na podstawie
cennika, rabatów, warunków i dopłat za
specjalne wykonanie, obowiązujących w dniu
dostawy. Przy wzroście cen, który nastąpił
pomiędzy potwierdzeniem zamówienia i rozliczeniem, kupujący ma prawo, przed upływem
dwóch tygodni od daty wystawienia rachunku,
odstąpić od umowy kupna.
Udzielamy rabatu z tytułu zamówienia
następujących ilości:
1- 99
0%
100-199
20%
200-499
50%
500-999
55%
od 1000
60%
Podstawą naliczenia rabatu jest zawsze ilość
danego artykułu.
4. Warunki płatności
(o ile nie zostało inaczej uzgodnione): Netto
przy płatności w ciągu 30 dni od daty
wystawienia rachunku.

5. Terminy dostawy i zakres
Uzgodnione terminy dostaw obowiązują pod
warunkiem prawidłowego i terminowego
zaopatrzenia dla własnych potrzeb. Przy
opóźnieniach lub ograniczeniach w dostawach
w wyniku działania sił wyższych, awarii w
zakładzie, zamieszek, strajku, lokautu i innych
zdarzeń, które od nas nie zależą, termin
dostawy
może
zostać
odpowiednio
wydłużony. Roszczenia z tytułu ponoszonych
strat przez kupującego z powodu opóźnienia
dostawy – z wyjątkiem przypadków umyślnych
lub rażącego niedbalstwa – są wykluczone.
Prawo kupującego do odstąpienia, po
bezskutecznym upływie przedłużonego nam
terminu, pozostaje nienaruszone. Zastrzegamy
sobie prawo do dostawy ilości 10% większej
lub mniejszej w stosunku do zamówionej.
6. Ponoszenie ryzyka i gwarancja.
Wysyłka i dostawa odbywają się na ryzyko
kupującego. Stwierdzone wady należy zgłaszać
pisemnie w ciągu 5 dni roboczych od
momentu dostawy, wady ukryte w ciągu 5 dni
od momentu ich wykrycia. W przypadku
terminowej i uzasadnionej reklamacji,
zapewniamy, według naszego uznania
dostawę zastępczą, albo wystawiamy fakturę
korygującą (bądź notę uznaniową). Jeżeli
okaże się, że dostawa zastępcza jest również
wadliwa, wówczas kupujący może odstąpić od
umowy. Inne roszczenia są wykluczone, z
wyjątkiem
przypadku
umyślnego
lub
poważnego zaniedbania.
7. Zastrzeżenie własności.
Zastrzegamy sobie prawo własności do
wysłanego towaru, aż do momentu uiszczenia
przez klienta całkowitej zapłaty za fakturę.
8. Miejsce wykonania i sąd właściwy.
Miejscem wykonania i sądem właściwym do
rozstrzygania sporów dla obu stron jest
Esslingen (Neckar). Powództwo możemy
również składać w siedzibie kupującego.
9. Stosowane prawo.
Obowiązuje wyłącznie
Federalnej Niemiec.
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