Ogólne zasady sprzedaży .
Poniższe zasady obowiązują jeżeli inne warunki sprzedaży nie zostały inaczej pisemnie
ustalone i potwierdzone stosowną umową dwustronną.
I .Przedmiot sprzedaży.
Opisany na załączonej stronie przedmiot kupna-sprzedaży jest dostarczony zgodnie z
techniczną specyfikacją aktualnego katalogu sprzedaży bądź też pisemnego porozumienia
o specjalnej specyfikacji. Producentem dostarczanych przez nas maszyn jest włoska firma
C.M.L International z siedzibą w Piedimonte S.Germano.
II. Cena sprzedaży.
Wszystkie ceny umowy są cenami netto do podanych cen zostanie doliczony podatek
VAT.
III. Warunki płatności.
1.Płatność za zakupiony towar należy uregulować zgodnie z warunkami umowy i w
terminie przewidzianym umową.
2.W przypadku opóźnienia zapłaty zostaną kupującemu naliczone odsetki w wysokości
10% ponad obowiązujące odsetki ustawowe.
3.Dostarczony towar pozostaje wyłączną własnością firmy HAAD do momentu
całkowitego zapłacenia należności. Dalsza sprzedaż lub zmiany na maszynie czy też
zmiany uniemożliwiające odbiór maszyny przed uzyskaniem prawa własności są możliwe
tylko za pisemną zgodą HAAD.
4.Jeżeli płatności kupującego nie zostaną uiszczone w terminie, firma HAAD ma prawo
odbioru maszyny z miejsca w którym się ona znajduje na koszt kupującego i sprzedaży jej
z zarachowaniem jej na konto otwartej należności. Kupujący gwarantuje jednoznacznie,
że firmie HAAD w takim przypadku umożliwi w każdej chwili , bez robienia
jakichkolwiek przeszkód demontaż i wywóz maszyny.
IV. Dostawa.
1.Firma HAAD na zamówienie klienta dostarcza i instaluje maszyny na terenie Polski
zgodnie z ustaloną stawką obowiązującą aktualnie w firmie HAAD.
2.W przypadku udzielenia zlecenia serwisowego , kupujący gwarantuje firmie HAAD
zapewnienie wszelkich koniecznych do instalacji podłączeń elektrycznych i
pneumatycznych z przedstawieniem protokołu pomiarów elektrycznych i protokołu
badania skuteczności.
3.Kupujący pokryje koszty szkód powstałych w wyniku nie przygotowania lub nie
dostosowania miejsca montażu przy dostawie lub w czasie instalacji maszyny.
4. Kupujący zaświadcza, że został pouczony o wymaganiach do instalacji maszyny a w
szczególności o wymiarach zewnętrznych , ciężarze maszyny i konieczności zapewnienia
wymaganych podłączeń elektrycznych.
5.Terminy dostawy są tylko wtedy obowiązujące, jeżeli są one przez HAAD potwierdzone
pisemnie.Za opóźnienia leżące po stronie producenta maszyn firma HAAD nie ponosi
odpowiedzialności.
6.Reklamację z tytułu rozpoznanych nieprawidłowości przedmiotu dostawy muszą być
zgłoszone listem poleconym w ciągu 7 dni od dostawy. Jeżeli w terminie tym nie wpłynie
zgłoszenie, dostawa ta jest uznana za przyjętą bez usterek.

V. Ponoszenie odpowiedzialności.
Firma HAAD ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub uszkodzenie maszyny do
momentu wydania jej z siedziby firmy HAAD. Od tego momentu wszelką
odpowiedzialność ponosi kupujący. Kupujący ponosi również odpowiedzialność za
wszelkie szkody spowodowane przez osoby trzecie w bezpośrednim lub pośrednim
związku z kupnem lub używalnością maszyny lub jej komponentów.
VI. Obowiązki kupującego.
Tak długo jak maszyna nie przeszła na własność kupującego, zobowiązuje się on
powiadomić firmę HAAD w wypadku gdy;
 Strony trzecie poprzez konfiskatę, zajęcie itp. roszczą sobie prawa do maszyny
sprzedanej przez firmę HAAD.
 Kupujący jest na drodze ogłoszenia bankructwa, upadłości lub wyrównania czy też
jest już powyższe zgłoszone lub otwarte
 Kupujący wstrzymał swoje płatności
VII. Szkolenie personelu
1.Firma HAAD może przejąć szkolenie personelu zgodnie z obowiązującymi aktualnie
warunkami i stawkami.
2.Kupujący gwarantuje, że personel będzie obsługiwał maszynę zgodnie z instrukcją
obsługi dostarczoną przez firmę HAAD i nie będzie wykonywał żadnych robót poza
parametrami maszyny.
VIII Serwis i naprawy.
1.Jeżeli zostanie zawarta umowa między kupującym i firmą HAAD na serwis i
konserwację maszyn, wykonane będzie powyższe zgodnie z zawartą umową.
2.Jeżeli firma HAAD przyjmie zamówienie na serwis i naprawę dla pojedynczego
przypadku, to należności za czas pracy techników i części zamienne liczone będą zgodnie
z aktualnie obowiązującym cennikiem.
IX. Części zużywające się. Materiały eksploatacyjne.
Części eksploatacyjne jak smary do gięcia, kopyta, osprzęt do przewężania, formy itp.
mogą być zamawiane zgodnie z obowiązującym cennikiem.
X. Postanowienia końcowe.
1.Ustne inne porozumienia niż w powyższych warunkach nie mają ważności, wszelkie
zmiany i uzupełnienia powyższych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.Warunki kupna kupującego nie będą honorowane.
3.Powstałe spory rozstrzyga Sad Gospodarczy w Gdańsku

