Ogólne warunki sprzedaży i dostaw do Klienta przez WIMECH
§1. Ogólne warunki
1.

„Ogólne warunki sprzedaży i dostaw do Klienta przez WIMECH” określają szczegółowe zasady
zawierania umów sprzedaży i dostaw towarów wytwarzanych przez firmę WIMECH

2.

„Ogólne warunki sprzedaży i dostaw do Klienta przez WIMECH” stanowią integralną część
umów sprzedaży i dostawy zawieranych z WIMECH i mają do nich zastosowanie przez cały czas
trwania umowy, chyba że strony wyraźnie wyłączyły stosowanie niektórych ich postanowień w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§2. Oferty i zamówienia
1.

Wszelkie oferty cenowe mają ważność 30 dni od dnia przedstawienia Klientowi.

2.

Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez WIMECH przyjęcia
zamówienia do realizacji.

3.

Każda zmiana musi być potwierdzona pisemnie przez Klienta i WIMECH.

4.

Po zaakceptowaniu oferty przez Klienta i złożeniu zamówienia Klient może się wycofać, tylko po
uiszczeniu kosztów poniesionych przez WIMECH do czasu wycofania zamówienia.

5.

WIMECH zobowiązuje się do komunikowania Klientowi ryzyka oraz zagrożeń związanych z
realizacją Zamówienia

6.

WIMECH zapewnia wsparcie techniczne do momentu odbioru produktu przez odbiorcę
końcowego lub/i do końca okresu gwarancyjnego/rękojmi.

§3. Płatności i zabezpieczenia
1.

Faktury wystawione przez WIMECH są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym
na fakturze licząc od daty ich wystawienia.

2.

W przypadku opóźnienia płatności przez Klienta, WIMECH ma prawo naliczyć odsetki za
opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dania, w którym upłynął termin płatności
określony na fakturze.

3.

W przypadku opóźnienia płatności ze strony Klienta lub innych jego działań na szkodę
WIMECH, WIMECH zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do chwili usunięcia
zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

§4. Dostawa Towaru
1.

Strony w umowie uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru. Klient zobowiązany
jest do podania WIMECH wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji
zamówienia.

2.

Uzgodnione terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu przez
WIMECH, uprawnia Klienta do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy,
gdy WIMECH pomimo pisemnego uzgodnionego z Klientem dodatkowego terminu nadal –
mimo pisemnego wezwania – nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 3.
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3.

Jeżeli WIMECH nie dostarczy towaru Klientowi w umówionym terminie na skutek przeszkody
powstałej z przyczyn od niego niezależnych, WIMECH jest obowiązany poinformować Klienta o
nowym terminie dostawy.

4.

WIMECH ma prawo do dostaw częściowych. Jeśli dostawa jest w częściach każda część stanowi
odrębną transakcję, a WIMECH ma prawo ją oddzielnie fakturować.

§5. Odpowiedzialność za wady
1.

Klient jest zobowiązany do odebrania towaru pod kątem ilościowym i jakościowym natychmiast
po jego otrzymaniu i podpisania stosownych dokumentów (maksymalnie do 72h od odebrania
towaru).

2.

W przypadku niezgodności Klient powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie
WIMECH w celu podjęcia odpowiednich kroków.

3.

Klient powinien najpóźniej w ciągu 3 dni poinformować WIMECH o ewentualnych
niezgodnościach jakościowych.

§6. Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz w „Ogólnych warunkach sprzedaży i dostaw do
WIMECH” mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

