ZI/02.01.04.10

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAśY

§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Ogólne

Warunki SprzedaŜy określają zasady zawierania umów sprzedaŜy towarów

oferowanych przez FNFM Tagmet i stanowią integralna część wszystkich umów sprzedaŜy
zawieranych z FNFM Tagmet sp. z o.o.
2.

Zawarcie umowy sprzedaŜowej następuje poprzez złoŜenie pisemnego zamówienia przez

Kupującego oraz jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
3.

ZłoŜenie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków SprzedaŜy

4. Towary objęte są dwuletnią gwarancją producenta.

§ 2. Ceny oraz warunki płatności
1.

Wszystkie ceny przedstawiane w ofertach są cenami netto do których dodany zostanie

podatek VAT w wysokości wymaganej przez przepisy.
2.

Ceny wyraŜone w walucie obcej przeliczane są na PLN według średniego kursu NBP z dnia

złoŜenia zamówienia chyba Ŝe odrębna umowa z kontrahentem stanowi inaczej.
3.

FNFM Tagmet zapewnia transport na terenie Polski zakupionego towaru w sytuacji, kiedy

wartość zamówionego towaru przewyŜszy 5000 zł netto.
4.

Zapłata za towar powinna nastąpić bez potrąceń według ustalonych terminów płatności.

Termin płatności w kaŜdym przypadku określony jest w dniach i liczony od daty wystawienia
faktury.
5.

Do momentu całkowitego uregulowania zapłaty, zakupiony towar jest własnością FNFM

Tagmet. (zastrzeŜenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 K.C.)
6.

W przypadku nieterminowej zapłaty FNFM Tagmet jest uprawniony do Ŝądania bez

dodatkowych wezwań odsetek ustawowych, które liczone będą od dnia następującego po dniu, w
którym upłynął termin płatności.
7.

Jako data wykonania świadczenia rozumiana jest data wpływu środków na konto bankowe

FNFM Tagmet.
8.

Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od obowiązku uregulowania zapłaty za towar.

§ 3. Dostawa towaru
1.

Zamówienie powinno być złoŜone w formie pisemnej z określeniem dokładnej nazwy

produktu, ilości oraz miejsca dostawy.
2.

Zamówienie powinno być opatrzone pieczątka firmową i podpisane przez osobę uprawnioną

do składania zamówień w imieniu Kupującego.
3.

Określenie terminu realizacji oraz warunków dostawy zostanie potwierdzone przez FNFM

Tagmet pisemnie w ciągu 3 dni roboczych.
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4.

W przypadku niemoŜliwości dopełnienia warunków dostawy na skutek "siły wyŜszej"

Kupującemu nie przysługują z tego tytułu Ŝadne roszczenia. Jako "siła wyŜsza" określa się wszelkie
niezawinione

przez

FNFM

Tagmet

zdarzenia

np.

klęski

Ŝywiołowe,

strajki,

ograniczenia

spowodowane zarządzeniem władz, wypadki komunikacyjne itp.
5.

Przy dostawie towaru transportem FNFM Tagmet jako miejsce wykonania świadczenia

określa się miejsce rozładunku towaru wskazane w zamówieniu .Przy odbiorze własnym
transportem towaru przez klienta miejscem wykonania świadczenia jest magazyn FNFM Tagmet.

§ 4. Reklamacja
1.

FNFM Tagmet akceptuje i rozstrzyga kaŜdą formę przekazu niezadowolenia klienta

ze

współpracy.
2.

Reklamacje ilościowe - naleŜy zgłaszać do 2 dni roboczych od daty rozładunku towaru.

Dostawa brakujących ilości towaru nastąpi na zasadach określonych przez strony
3. W ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacyjnego FNFM Tagmet wysyła klientowi na
piśmie potwierdzenie zgłoszenia reklamacyjnego.
4.

W przypadku uznania reklamacji FNFM Tagmet moŜe według swojego uznania naprawić

reklamowany towar, wymienić towar na wolny od wad, lub uzgodnić stosowne odszkodowanie.
5.

FNFM Tagmet nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku.

6.

FNFM Tagmet nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uŜytkowania

wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem jak równieŜ bez zgody producenta dokonywania zmian w
konstrukcji wyrobu.

§ 5. Ochrona danych osobowych
1.

Akceptując warunki sprzedaŜy Odbiorca wyraŜa zgodę na przetwarzanie jego danych

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr
101 z 2002r., poz.926 z późniejszymi zmianami).

§ 6. Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach SprzedaŜy zastosowanie mają

przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.

Wszelkie spory wynikające z wykonywania powyŜszej umowy w sytuacji braku moŜliwości

polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygane będą przez sąd siedziby Sprzedawcy.
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