OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY z dnia 12.01.2008
I. ZAWARCIE UMOWY
1. Podstawą zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego formularza zamówienia i podpisanie go. Zamówienie uważa się za przyjęte
gdy Sprzedający złoży w ciągu 3 dni pisemnie potwierdzenie zamówienia lub złoży podpis wraz z pieczęcią pod zamówieniem.
2. Potwierdzenie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego, zgodnie z pkt 1 stanowi umowę wiążącą kupna-sprzedaży pomiędzy
Sprzedającym i Kupującym.
II.
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata za dostarczony towar następuje według cen podanych w potwierdzeniu zamówienia lub w podpisanym przez sprzedającego
formularzu zamówienia.
2. Podstawową formą zapłaty jest gotówka. W przypadku gdy zamawiającym jest przedsiębiorca lub osoba prawna dopuszczalną formą
zapłaty jest przelew na konto Sprzedającego. Inne formy płatności wymagają uzgodnienia między stronami.
3. Zapłata następuje w dwóch ratach. Pierwsza rata w formie zaliczki uiszczana jest w kasie firmy. W przypadku gdy zamawiający jest
przedsiębiorcą lub osobą prawną zaliczka może być wpłacona na konto sprzedającego w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia.
Pozostała część zapłaty dokonywana jest w dniu ostatecznej realizacji po podpisaniu protokołu odbioru zamówienia.
4. Zapłata za dostarczony towar powinna nastąpić w terminie ustalonym przez strony i wskazanym w potwierdzeniu zamówienia. W
przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności Sprzedający ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
III. DOSTAWA TOWARU
1. W przypadku zamówienia Akwarium to zostanie ono dostarczone w terminie do 12 tygodni od daty wpłynięcia zaliczki.
2. W przypadku zamówienia usługi montażu, montaż zostanie wykonana w dniu dostawy akwarium.
3. W przypadku zamówienia aranżacji to aranżacja zostanie wykonana w ciągu 10 dni od daty dostarczenia akwarium.
IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Po każdej realizacji poszczególnych produktów lub usług Kupujący zobowiązany jest podpisać protokół odbioru danego produktu lub
usługi w protokole odbioru zamówienia.
2. Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane gdy Kupujący podpisze wszystkie zamówione produkty lub usługi w protokole odbioru
zamówienia.
3. W dniu podpisania protokołu odbioru zamówienia zostaje wystawiona faktura VAT lub paragon i Kupujący ma obowiązek uiszczenia
pozostałej części należności zgodnie z pkt. II.3
V. GWARANCJA I SERWIS
1. Sprzedający gwarantuje, iż dostarczone akwarium będzie zgodne ze specyfikacja wolne od wad technicznych.
2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na części elektroniczne na okres 12 miesięcy, liczonych od następnego dnia od
wystawienia faktury VAT bądź paragonu sprzedaży. Na części eksploatacyjne gwarancja 4 miesiace. Części eksploatacyjne to:
dozownik CO2, natleniacz, podajnik pokarmu; świetlówki T5
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego (niezgodnego z instrukcją) użytkowania akwarium.
4. Naprawy gwarancyjne wykonywać będzie autoryzowany serwis Sprzedającego
VI. KARY
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i
wysokościach.:
2. Sprzedający płaci Kupującemu kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wartości danego przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki
3. Kupujący płaci kary za spowodowanie przerwy w wykonaniu prac instalacyjnych w wysokości 0,10% wartości zamówienia za każdy
dzień zwłoki lub przerwy.
4. Kupujący płaci kary przekroczenie terminu płatności określonego w niniejszej umowie w wysokości ustawowej.
5. Kupujący płaci kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 10% wartości umowy za
niezrealizowaną część przedmiotu umowy oraz ponosi opłaty za zrealizowane części zamówienia.
VII.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego .
2. Wszelkie zmiany warunków sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne roszczenia i spory wynikłe z realizacji zamówienia będą rozstrzygane polubownie i tylko w ostateczności rozpatrywane
przez Sąd Rejonowy Sprzedającego
4. Do momentu przekazania wykonanego zamówienia potwierdzonego protokółem końcowym podpisanym przez Kupującego,
Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż nie nastąpi cesja wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich.

