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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TR POLSKA SP. Z O. O.
1.

Umowę uważa się za zawartą w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

2.

Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji umowy. Kupujący zobowiązany jest udzielić
wszelkich informacji niezbędnych do wykonania usługi. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki
podania niewłaściwych danych technicznych.

3.

Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji zamówienia w razie wystąpienia
okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, po poinformowaniu Kupującego.

4.

Jeśli dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedającego to, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
dostarczonych towarów, Kupujący jest obowiązany spisać protokół na okoliczność stwierdzenia szkody
z opisanymi wadami jawnymi i uszkodzeniami w obecności przewoźnika. Kupujący jest zobowiązany do
przekazania protokołu Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki.

5.

Cena towarów zatwierdzona przez Sprzedawcę jest ceną umowną netto (bez VAT), o ile Sprzedawca nie
zaznaczył inaczej.

6.

Cena ustalona jest wg indywidualnych uzgodnień.

7.

Wszystkie rabaty handlowe, w szczególności rabaty retrospektywne są ustalane każdorazowo
z kontrahentem i wymagają potwierdzenia pisemnego obydwu Stron. Minimalna podstawa do
udzielenia rabatu retro to 1,5mln PLN netto obrotu rocznego, co skutkuje udzieleniem rabatu
w wysokości 1%, rozliczanego na koniec roku w formie korekty faktury VAT lub wydania towaru.

8.

Ostateczne warunki płatności są każdorazowo określone w ofercie i fakturze VAT.

9.

Sprzedający udziela gwarancji zgodnie z przepisami polskiego prawa.

10. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia stwierdzonych wad niezwłocznie po ich stwierdzeniu pod
rygorem nieprzyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
11. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru powstałych
z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze lub powstałych z przyczyny nienależytego wykonania
usługi.
12. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem wypadków losowych,
uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji czy konserwacji, samowolnych napraw lub zmian
konstrukcyjnych wykonanych przez Kupującego lub na jego zlecenie.
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13. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części z przyczyn Kupującego, Kupujący pokryje
udokumentowane koszty poniesione przez Sprzedającego.
14. Wszelkie kwestie sporne strony umowy zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny.
15. W przypadku braku porozumienia, strony poddadzą się rozstrzygnięciu kwestii spornych na drodze
sądowej przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
16. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdej umowy, oferty oraz zamówienia
i obowiązują obie Strony umowy, o ile nie postanowiono inaczej. Poszczególne warunki mogą zostać ustalone
i zmienione tylko w formie pisemnej.
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