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WARUNKI ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI 

 

1. Orientacyjne terminy dostaw: 

- wciągarki do 30 dni* 

- podnośniki próżniowe do 45 dni* 

- żurawie do 60 dni* 

- podnośniki montażowe do 14 dni* 

- szczypce do szkła do 14 dni* 

- wiertarki do szkła do 14 dni* 

2. Ostateczne terminy dostaw podawane  są na ofercie. 

3. Po przekroczeniu terminu dostawy sprzedawca  zobowiązuje się do zapłaty nabywcy odszkodowania w 0,5% wartości 

zamówienia za każdy kolejny dzień* zwłoki. 

4. Po przekroczeniu 20 dni* od ostatecznego terminu dostawy nabywca ma prawo odstąpić od umowy oraz zażądać zwrotu 

zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi, przy czym pkt 2. traci ważność . 

5. Powyższe terminy liczone są od dnia zaksięgowania kwoty zaliczki na koncie sprzedawcy. 

6. Powyższe terminy nie obowiązują w okresie wakacyjnym oraz okresach świątecznych. O terminach dostawy w ww. 

okresach sprzedawca poinformuje nabywcę przed finalizacją zamówienia oraz przed wpłatą zaliczki. 

7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za naruszenie warunków dostawy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia 

jest działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, 

niezależnych od sprzedawcy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań, a których 

sprzedawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej 

staranności. 

8. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy do 48 godzin od momentu otrzymania zaliczki od Kupującego i jest 

wtedy zobowiązany do natychmiastowego zwrotu zaliczki. 

9. Kupujący ma prawo odstąpić od zakupu do 12 godzin od momentu wpłaty zaliczki, która wynosi 30% wartości 

zamówienia brutto lub płatności całkowitej. Po przekroczeniu tego czasu zaliczka nie podlega zwrotowi. 

10. W momencie informacji o gotowości towaru do wysyłki Kupujący zobowiązany jest uiścić zapłatę za pozostałą część 

zamówienia w terminie do 3 dni* po otrzymaniu tej informacji, przy czym każdy dzień opóźnienia w zapłacie wiąże się z 

opóźnieniem w dostawie towaru. Jeżeli zwłoka w zapłacie przekroczy 14 dni* zostaną naliczone odsetki za każdy dzień 

zwłoki. Przekroczenie terminu 40 dni* od dnia otrzymania informacji o gotowości towaru do wysyłki będzie traktowane 

jako odstąpienie od zakupu i będzie się wiązało  utratą zaliczki przez Kupującego. 

11. Towar jest wysyłany lu przygotowywany do odbioru z magazynów: 

AE Koremba, 30-722 Kraków, ul. Rybitwy 15 lub Superlifter, 57-300 Kłodzko, ul. Półwiejska 16 

tylko po wcześniejszym umówieniu się na odbiór. 

12. W przypadku realizacji transportu przez Sprzedającego termin wysyłki wynosi do 7 dni. 

13. Towar przeznaczony do odbioru własnego Kupujący powinien odebrać do 20 dni* od momentu otrzymania informacji o 

gotowości do odbioru. Przekroczenie tego terminu będzie skutkowało naliczeniem opłaty za składowanie towaru. Towar 

nieodebrany po upływie 6 miesięcy staje się własnością sprzedawcy chyba, że pomiędzy stronami  zostaną zawarte inne 

ustalenia w formie pisemnej. 

14. Dostępne formy płatności to: 

 

a) przedpłata + płatność końcowa przelewem bankowym 

- zapłata 30% wartości przy zamówieniu towaru (wpłata powoduje uruchomienie zamówienia) 

- zapłata 70% wartości gdy towar został wyprodukowany u naszego dostawcy 

b) przedpłata + płatność końcowa przy odbiorze 

- zapłata 30% wartości przy zamówieniu towaru (wpłata powoduje uruchomienie zamówienia) 

- zapłata 60% wartości gdy towar został wyprodukowany u naszego dostawcy 

- zapłata 10% wartości przy odbiorze zamówienia w magazynie wskazanym przez Sprzedającego w Krakowie lub 

Kłodzku gotówką do kwoty 15 000,00 zł brutto.  lub przelewem natychmiastowym w obecności Sprzedającego. 

 

15. Kupujący może wybrać walutę zapłaty: PLN lub Euro. O ile nie zostanie określone w wyraźny sposób inaczej, ceny 

podawanie w ofertach są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. 

16. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zakupu towaru bezpośrednio u dostawcy Sprzedającego. 

17. Możliwość zakupu towaru przez aukcje internetowe typu Allegro. Cena towaru zostaje powiększona o prowizję 

organizatora aukcji. 

18. W przypadku gdy transport jest organizowany przez Sprzedawcę, zapłata za transport następuje przed wysyłką towaru. 

19. Zapłata zaliczki następuje na podstawie faktury proforma wystawionej przez Sprzedającego. Po wpłynięciu kwoty 

zaliczki na konto Sprzedającego zostaje wystawiona faktura zaliczkowa. W momencie gdy towar znajdzie się na 

terytorium Polski, a Kupujący uiści zapłatę Sprzedawca wystawia fakturę końcową. 

 

* dni robocze 

 


