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Warunki handlowe i prawne do ofert email oraz zewnętrznych zamówień zakupowych .
Nota prawna:
Oferta email jest przeznaczona wyłącznie dla adresata i jest objęta tajemnicą handlową .
Nie może być udostępniana osobom i instytucjom postronnym bez zgody oferenta.
Warunki zamówień wg ofert:
W przypadku zamówienia towaru wg. powyższej oferty obowiązują następujące warunki handlowe.
Pozycje zamówione i dostarczone nie podlegają zwrotom.
Termin realizacji liczy się od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji zamawiający ponosi koszt 100% wartości brutto
odmówionego towaru +20% kosztów manipulacyjnych jego wartości . Odstępstwa od tego zapisu muszą
być uregulowane pisemnie przed zakupem
Oferta została opracowana w oparciu o podane dane, prosimy jednak o uważne sprawdzenie, czy nasza
propozycja odpowiada w pełni Państwa wymaganiom .
Cena ofertowa nigdy nie obejmuje montażu i uruchomienia i pomocy technicznej.
Kupujący obowiązany jest przyjąć przedmiot dostawy, nawet jeśli wykazuje on nieistotne braki.
Dostawy częściowe są dopuszczalne
Gwarancja :
Zgodnie z warunkami producenta okres gwarancji za wady fabryczne przedmiotu dostawy wynosi 12 miesięcy od
daty faktury. Wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą (niż określono powyżej) odpowiedzialność Sprzedawcy
za wady fizyczne przedmiotu dostawy, w szczególności Ferrox Electric Krzysztof Jakimiak nie odpowiada za
utracone zyski i straty pośrednie oraz następcze Kupującego – jak postoje , wtórne uszkodzenia itd.
Termin usunięcia zgłoszonych w ramach gwarancji wad wynosi 30 dni, jednakże w przypadku skomplikowanej
naprawy lub konieczności dokonania importu, okres ten ulega przedłużeniu o czas niezbędny - jednakże
konieczne jest złożenie w tym zakresie przez Ferrox pisemnego oświadczenia w tej kwestii.
Okres gwarancji na naprawy wynosi 3 miesiące, a na dostawy zastępcze 6 miesięcy, jednakże nie może
skończyć się przed upływem pierwotnego, określonego w umowie terminu gwarancyjnego. Okres udzielonej
gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji spowodowany koniecznością usunięcia
wady.
Granice odpowiedzialności
Wyłącza się jakąkolwiek inną lub dalej idącą - niż określono powyżej - odpowiedzialność Ferrox Electric Krzysztof
Jakimiak za wady fizyczne przedmiotu dostawy.
W przypadku ponoszenia przez Ferrox Electric odpowiedzialności w związku z realizacją umowy, suma
należnych odszkodowań, niezależnie od tego na jakiej podstawie prawnej dochodzonych, nie może przekroczyć
10 % wartości zawartej umowy ( wartości zakupu ) . Ferrox Electric nie odpowiada również za utracone zyski i
straty pośrednie oraz następcze Kupującego.
Powyższe warunki stanowią integralną część oferty .
Zamówienie jest równoznaczne z ich akceptacją przez kupującego.
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