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Ogólne warunki sprzeda¿y i dostaw zwane dalej OWSD reguluj¹
stosunki prawne pomiêdzy stronami nawi¹zuj¹cymi wspó³pracê i
dotycz¹ce wszystkich transakcji handlowych, o ile nie uzgodniono
warunków specjalnych.
Dodatkowe uzgodnienia s¹ wa¿ne, jeœli zostan¹ przez nas
potwierdzone pisemnie. Dotyczy to tak¿e dokonanych zmian lub
uniewa¿nienia warunków niniejszego OWSD.

Anulowanie jednego z punktów OWSD nie powoduje utraty
wa¿noœci pozosta³ych warunków umowy.
Oferta staje siê wi¹¿¹ca oraz zobowi¹zuje nas do dostawy w
momencie wys³ania potwierdzenia zamówienia lub faktury
sprzeda¿y.
Termin wa¿noœci opracowanych przez Sprzedaj¹cego ofert
ka¿dorazowo podany bêdzie w ich treœci. W przypadku braku
okreœlenia terminu oferta wa¿na bêdzie jedynie w dniu jej
wystawienia.
Zastrzegamy sobie prawa autorskie i prawa w³asnoœci w przypadku
naszych kosztorysów, rysunków oraz dokumentacji. Udostêpnianie,
reprodukcja dokumentacji techniczno-handlowej i innej
dokumentacji osobom trzecim bez naszej zgody jest zabronione.

Wykaz obowi¹zuj¹cych cen podany jest w aktualnym cenniku
Sprzedaj¹cego. Ka¿de kolejne wydanie lub aktualizacja cennika
uniewa¿nia wydanie poprzednie, a uzgodnione miêdzy stronami
warunki przestaj¹ obowi¹zywaæ.

Ceny zosta³y skalkulowane w walucie wymienionej ka¿dorazowo w
cenniku lub ofercie, na bazie magazynu esco w Warszawie. Ceny
zawieraj¹ op³aty importowe. Nie zawieraj¹ podatku VAT, kosztów
opakowania i transportu z magazynu esco do odbiorców w kraju i
zagranic¹.
O ile ceny w ofercie lub cenniku podane s¹ w walucie obcej to
fakturowanie nastêpuje w PLN wg œredniego kursu NBP z dnia
wystawienia faktury.
Ceny zawarte w cennikach i ofertach ogólnodostêpnych s¹ nie
wi¹¿¹ce, zastrzegamy mo¿liwoœæ zmian.
Firma esco Polska Sp. z o.o. zobowi¹zuje siê powiadomiæ swoich
klientów z co najmniej 1-miesiêcznym wyprzedzeniem o zmianie
obowi¹zuj¹cych cenników.

Za termin p³atnoœci w rozumieniu niniejszych OWSD przyjmujemy
p³atnoœæ w dniu sprzeda¿y.
W przypadku sprzeda¿y z odroczon¹ p³atnoœci¹, wymagana jest
odrêbna umowa uwzglêdniaj¹ca zabezpieczenia kredytu
kupieckiego.
Za datê zap³aty przyjmujemy datê wp³yniêcia pe³nej kwoty
nale¿noœci na nasze konto.
W przypadku nieterminowych p³atnoœci mamy prawo do naliczenia
karnych odsetek w ustalonej wysokoœci, nie mniejszych jednak ni¿
odsetki ustawowe.
Zastrzegamy sobie prawo do sprzeda¿y wierzytelnoœci lub
windykacji nale¿noœci przez firmy zajmuj¹ce siê t¹ dzia³alnoœci¹.
Przy zamówieniach produktów nie bêd¹cych w standardowej ofercie
Sprzedaj¹cego, zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ ¿¹dania od Klientów
dodatkowego zabezpieczenia lub przedp³aty.
Wszelkie uchybienia w zakresie terminowego regulowania
nale¿noœci przez Kupuj¹cego uprawniaj¹ Sprzedaj¹cego do
wstrzymania wydania zamówionych przez Kupuj¹cego towarów, co
nie rodzi po jego stronie jakiejkolwiek odpowiedzialnoœci
odszkodowawczej z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania zobowi¹zania.
W przypadku uzasadnionych w¹tpliwoœci co do zap³aty przez
Kupuj¹cego zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ ¿¹dania natychmiastowej
p³atnoœci wszelkich zobowi¹zañ niezale¿nie od ustalonego terminu
p³atnoœci. W takim przypadku mamy prawo do odst¹pienia od
realizacji zawartej umowy.

W uzasadnionych przypadkach, po wczeœniejszym uzgodnieniu ze
Sprzedaj¹cym dopuszczamy mo¿liwoœæ zwrotu zakupionego u nas

Ogólne Warunki Sprzeda¿y i Dostaw naszych partnerów
handlowych - zwanych póŸniej Kupuj¹cym, które stoj¹ w
sprzecznoœci z naszymi OWSD nie obowi¹zuj¹ nas, nawet jeœli nie
zosta³y przez nas wyraŸnie odrzucone.

Ceny

P³atnoœci

Zwrot towaru

towaru po uprzednim przedstawieniu faktury sprzeda¿y. W takim
przypadku faktura koryguj¹ca zostanie pomniejszona o 10%
wartoœci tytu³em kosztów manipulacyjnych.

Sprzedaj¹cy zobowi¹zuje siê dla towarów w iloœciach handlowych
oraz dostêpnych z magazynu do niezw³ocznego przygotowania
wysy³ki.
W przypadku braku mo¿liwoœci realizacji zamówienia z magazynu
Sprzedaj¹cy potwierdzi terminy realizacji dostaw po uzgodnieniu
terminów ze swoimi poddostawcami.
W przypadku nieodebrania towaru przez Kupuj¹cego w terminie do
60 dni od daty uzgodnionego terminu dostawy, przys³uguje nam
prawo do ¿¹dania odbioru towaru w ci¹gu 7 dni od daty wezwania, a
po up³ywie tego okresu zastrzegamy sobie prawo do odst¹pienia od
umowy lub ¿¹dania odszkodowania.

Sprzedaj¹cy nie ponosi odpowiedzialnoœci za to, do jakich celów
Kupuj¹cy przeznaczy dostarczony towar.
Terminy dostaw okreœlane w fakturze pro forma lub potwierdzeniu
zamówienia s¹ wi¹¿¹ce pod warunkiem spe³nienia przez
Kupuj¹cego wszystkich warunków podanych na tej fakturze lub
potwierdzeniu przewidzianych dla rozpoczêcia realizacji
zamówienia ,takich jak zaliczka, gwarancja bankowa, itp.
Terminy dostaw mog¹ ulec wyd³u¿eniu na skutek wyst¹pienia “si³y
wy¿szej" jak równie¿ innych okolicznoœci, za które Sprzedaj¹cy nie
ponosi odpowiedzialnoœci.

Dane dotycz¹ce wymiarów i wagi s¹ podawane w przybli¿eniu i nie
s¹ wi¹¿¹ce.
Jeœli nie otrzymamy dok³adnych instrukcji wysy³kowych, wysy³ka
nast¹pi wg naszego znania. Sprzedaj¹cy do³o¿y wszelkich starañ aby
by³ to najkorzystniejszy sposób transportu dla Kupuj¹cego.
Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo do dostaw czêœciowych po
wczeœniejszym uzgodnieniu z Kupuj¹cym.
Sprzedaj¹cy zastrzega sobie prawo do naliczania kosztów
sk³adowania powsta³ych w wyniku nieterminowego odebrania przez
Kupuj¹cego potwierdzonych do odbioru, zamówionych towarów.

Do momentu otrzymania pe³nej zap³aty za towar ³¹cznie z kosztami
dodatkowymi towar pozostaje nasz¹ w³asnoœci¹.
Kupuj¹cy nie ma prawa zastawiaæ towaru u osób trzecich lub
dokonywaæ cesji praw do momentu pe³nej zap³aty za towar.
W przypadku zw³oki w zap³acie powy¿ej 30 dni Sprzedaj¹cy ma
prawo do odst¹pienia od umowy i ¿¹dania zwrotu towaru, ¿¹dania
zap³aty kosztów manipulacyjnych w wysokoœci 10% wartoœci
towaru.

Widoczne, jawne reklamacje iloœciowo-jakoœciowe musz¹ zostaæ
zg³oszone pisemnie najpóŸniej w ci¹gu 8 dni od daty otrzymania
towaru.
W przypadku uznania reklamacji Sprzedaj¹cy przeœle w miarê
mo¿liwoœci, zgodnie z ustaleniami towar wolny od wad lub
zamienniki. Istnieje mo¿liwoœæ wystawienia faktury koryguj¹cej.
Przy istniej¹cych roszczeniach odszkodowawczych wobec
producenta, wype³nienie przez nas warunków gwarancji nastêpuje
przez cesjê naszych praw do odszkodowania od producenta na
rzecz Kupuj¹cego. Jeœli odszkodowanie od producenta jest
nieœci¹galne nastêpuje przywrócenia wa¿noœci naszej gwarancji.
Za zu¿ycie powsta³e w wyniku normalnego u¿ytkowania , szkody
powsta³e w wyniku niew³aœciwej obs³ugi, szkody wynikaj¹ce z
u¿ytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie
zaleceñ producenta i instrukcji obs³ugi nie ponosimy
odpowiedzialnoœci.

Ewentualne spory powsta³e przy wykonywaniu umowy na zasadach
niniejszych OWSD strony poddaj¹ pod rozstrzygniêcie,
w³aœciwemu ze wzglêdu na siedzibê Sprzedaj¹cego s¹dowi
powszechnemu.

Terminy dostaw

Zakres dostaw i wysy³ki

Zastrze¿enie w³asnoœci rzeczy sprzedanej do chwili uiszczenia
zap³aty.

Reklamacje iloœciowo-jakoœciowe i gwarancja

Miejsce wykonania i w³aœciwoœæ terytorialna s¹du.
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Regulowana siła otwierania 

Max. 75 mm 

F7

L 400 500 600 700 800 900 1000 1100  1200 1300
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Ponadto w naszej ofercie:

- kompletna oferta okuæ i akcesoriów
do œlusarki aluminiowej i stalowej

- maszyny i oprzyrz¹dowanie
do produkcji i monta¿u

œlusarki aluminiowej

- systemy wentylacji RENSON

- systemy oddymiaj¹ce RWA

- systemy profili stalowych FERRO-WIC

- automatyka do drzwi i okien

- kontrola dostêpu

i stalowej

Szczegó³owe informacje techniczno-cenowe
uzyskaj¹ Pañstwo od naszych przedstawicieli
handlowych.

esco-Polska Sp. z o.o.
Grupa VBH

ul. Sterdyñska 1
03-797 Warszawa
tel. 022/679 25 22
fax 022/678 56 67
www.esco.com.pl

e-mail: esco@esco.com.pl


