OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY WYROBÓW STACO POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
1.

Przez umowę sprzedaży Staco Polska zobowiązuje się
przenieść na Kupującego własność wyrobów i wydać mu
wyroby, a Kupujący zobowiązuje się wyroby odebrać i zapłacić Staco Polska cenę.

2.

Staco Polska jest zobowiązana do wydania wyrobów Kupującemu w swoim magazynie w Niepołomicach przy ul.
Fabrycznej 8 w terminie uzgodnionym z Kupującym albo
nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia realizacji zlecenia.

3.

Staco Polska zapewnia odpowiednie opakowanie sprzedawanych wyrobów poprzez spięcie ich taśmą oraz załadunek przy pomocy wózka widłowego na środek transportu Kupującego.

4.

Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionych wyrobów z magazynu Staco Polska własnym środkiem transportu w uzgodnionym terminie albo nie później niż 10
dni roboczych od daty zakończenia realizacji zlecenia.

5.

Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane z
chwilą dostarczenia wyrobów Kupującemu, jego przedstawicielowi lub upoważnionemu przez niego przewoźnikowi w magazynie Staco Polska.

6.

Z chwilą wydania wyrobów na Kupującego przechodzi
niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

7.

W przypadku gdy opóźnienie odbioru sprzedanych wyrobów przekracza 1 tydzień od daty uzgodnionego odbioru
albo po upływie 10 dni roboczych od daty zakończenia
realizacji zlecenia, kosztami ich składowania zostanie obciążony Kupujący, ponadto za każdy dzień opóźnienia
Kupujący zapłaci Staco Polska karę umowną w wysokości
0,1% ceny netto/brutto nieodebranych wyrobów.

8.

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu sprzedanych
wyrobów niezwłocznie po ich otrzymaniu.

9.

Przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży następuje
w chwili uiszczenia całości ceny przez Kupującego.

10.

W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności Staco Polska może zażądać od Kupującego potwierdzenia na piśmie istniejącego zobowiązania do zapłaty,
wynikającego ze złożonego i przyjętego do realizacji w
Staco Polska zlecenia.

11.

Staco Polska zastrzega również, że w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności wydanie towaru
może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Staco Polska
od Kupującego potwierdzenia zobowiązania do zapłaty.

12.

Staco Polska udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji na swoje wyroby, licząc od dnia, w którym sprzedane
wyroby zostały wydane.

13.

14.

Staco Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji
tylko wtedy, gdy wady powstały z przyczyn tkwiących w
sprzedanych wyrobach.
Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji wyrobów,
b) uszkodzenia powłoki cynkowej spowodowane nadmiernym obciążeniem korozyjnym, zgodnie z normą
EN ISO 14713 pkt. 6.2, 6.3 oraz 6.4,
c) uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego magazynowania,
d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego
przeładunku, montażu oraz przeróbek.

15.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad sprzedanych wyrobów Kupujący wyśle Staco Polska pisemną reklamację
w formie papierowej lub elektronicznej, a Staco Polska
zobowiązana jest do poinformowania Kupującego o
uznaniu, odmowie jej uznania lub rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego w ciągu 10 dni roboczych, od dnia
otrzymania pisemnej reklamacji.

16.

Staco Polska po uznaniu zasadności reklamacji usunie
wadę, dostarczy wyrób wolny od wad lub obniży cenę
wyrobu w stosunku, w jakim wartość wyrobu uległa obniżeniu z powodu uznanych wad.

17.

Kupujący dostarcza reklamowane wyroby na własny
koszt do Staco Polska.

18.

Staco Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży wyrobów dla celów związanych z działalnością gospodarczą lub poprzez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, odpowiada natomiast
z tytułu udzielonej gwarancji.

19.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z
zawartej umowy jest sąd właściwy według miejsca siedziby Staco Polska.

20.

Do momentu zapłaty Klienta za zlecenie, wykonany przez
Staco Polska wyrób jest jego własnością.

21.

Jeżeli postanowienia niniejszych “Ogólnych Warunków...”
regulują odmiennie kwestie zawarte w umowie między
Staco Polska a Kupującym to pierwszeństwo mają postanowienia wynikające z umowy.

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ ОТ STACO ПОЛША SPÓŁKA Z O.O.
1.

Съгласно търговския договор, STACO Полша прехвърля собствеността над стоките и доставя стоките на Купувача, а Купувачът приема стоките и заплаща стойността им на STACO Полша.

2.

STACO Полша доставя стоките на Купувача от склада
си в Niepołomice, ul. Fabryczna 8, съгласно срока, договорен с Купувача, или не по-късно от 10 работни дни
след датата на приключване на производството по поръчката.

3.

STACO Полша гарантира, че продадените стоки сa подходящо опаковани (прикрепени с метална лента) и натоварени върху транспортното средство на Купувача
чрез мотокар.

4.

Купувачът приема стоките, придобити от склада на
STACO Полша чрез транспортното средство, в договорения срок или не по-късно от 10 работни дни след
датата на приключване на производството по поръчката.

5.

Предметът на продажбата следва да бъде доставен
след като стоките са предадени на Купувача, на негов
представител или на превозвач, оторизиран от Купувача, от склада на STACO Полша.

6.

След като стоките бъдат доставени, Купувачът поема
риска от неочаквана загуба или повреда.

www.staco.pl

7.

Ако продадените стоки не са приети до една седмица
след датата на договорената доставка, или до 10 работни дни след датата на приключване на производството по поръчката, Купувачът поема разходите по
съхранението на стоките и в допълнение заплаща
такса по договор в размер на 0,1% от нетната/брутната
цена на неприетите стоки за всеки ден закъснение.

8.

Купувачът следва да провери състоянието на стоките,
предвидени за непосредствена продажба след покупката им.

9.

Собствеността върху предмета на продажбата се прехвърля веднага след заплащането на пълната му стойност от Купувача.

10.

В случай на продажба с отложен срок за плащане,
STACO Полша може да изиска от Купувача писмено да
потвърди задължението си за плащане, възникнало по
реда, представен и одобрен от STACO Полша.

11.

В допълнение, STACO Полша си запазва правото при
случай на продажба с отложено плащане, да достави
стоките веднага след получаването на потвърждение
за задължение за плащане от Купувача.

12.

STACO Полша предоставя на Купувача 12-месечна гаранция за стоките си, считана от деня на доставяне на
стоките.

13.

STACO Полша поема отговорност само по отношение
на гаранция за скрити дефекти в продадените продукти.

14.

Изброените по-долу точки не са предмет на гаранция:
a) механични дефекти в резултат на неправилно използване на продуктите;
b) повреда на цинковото покритие, причинена от интензивна корозия съгласно стандарт EN ISO 14713,
точки 6.2, 6.3 и 6.4;
c) дефект в резултат на неправилно съхранение;
d) дефект в резултат на неправилно разтоварване,
монтиране и приспособяване.

15.

16.

При откриване на дефект в продадените стоки, Купувачът трябва да изпрати писмена жалба до STACO
Полша върху хартиен или електронен носител, а
STACO Полша следва да уведоми Купувача дали жалбата му се приема, отхвърля или сa започнали изяснителни процедури, в срок от 10 работни дни, считани от
получаването на писмената жалба.
При потвърждение, че жалбата е оправдана, STACO
Полша следва да отстрани дефекта, да достави стоки
без дефекти или да намали цената на стоките, във
връзка с които стойността на стоките е била понижена
поради установените дефекти.

17. Купувачът трябва да достави стоките, предмет на рекламaция, до STACO Полша за своя сметка.
18.

STACO Полша не може да бъде държана под отговорност, ако стоките са продадени за цели, свързани с
бизнес дейности или от лице, извършващо бизнес
дейност, но е отговорна по отношение на гаранцията
им.

19.

Съдът с юрисдикцията над регистрирания офис на
STACO Полша притежава юрисдикция за целите на
разрешаването на всякакви спорове по отношение на
споразумението.

20.

STACO Полша притежава собствеността над произведените стоки до момента, в който Купувачът не заплати за доставката им.

21.

При въпроси, изложени в споразумението между
STACO Полша и Купувача по различен начин от този в
Общите условия, предимство имат разпоредбите в
споразумението.

