OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAWY "VELLO" Sp. z o.o.
I. U yte w poni szym tek cie wyrazy Sprzedaj cy lub Kupuj cy oznaczaj : Sprzedaj cy to firma "VELLO" Sp. z
o.o., która sprzedaje swoje towary. Kupuj cy to osoba fizyczna lub prawna zamawiaj ca towary zawarte w ofercie
handlowej Sprzedaj cego.
II.CENA
1. Ceny s cenami netto (nie zawieraj podatku VAT).
2. Podane ceny s cenami jednostkowymi towarów o okre lonych wymiarach, w sztukach, metrach bie cych,
parach lub kompletach.
3. Je eli strony nie ustaliły inaczej, to w cen wliczony jest koszt transportu do miejsca ustalonego przez Strony w
zamówieniu.
4. Ceny wyra one w EURO przeliczane s wg kursów walut NBP. Od podanych cen nale y odj
wcze niej
ustalony indywidualny upust.
III. PŁATNO
I DOSTAWA
1. Miejsce i termin dostawy Kupuj cy podaje w tre ci zamówienia.
2. Czas realizacji zamówie w kolorach i z wyposa eniem okre lonym jako standardowe wynosi 10 dni roboczych
od daty wysłania pisemnego zamówienia. Ewentualnie wcze niejszy lub pó niejszy termin dostawy wyrobów
standardowych oraz termin realizacji wyrobów niestandardowych nale y uzgadnia indywidualnie z
pracownikami działu sprzeda y Sprzedaj cego. W szczególnych przypadkach niezale nych od Sprzedaj cego
termin realizacji mo e by wydłu ony.
3. Zamówienia nale y składa w formie pisemnej (np. przesyłaj c faksem) wył cznie na oryginalnych drukach
zamówie firmy VELLO.
4. Zło enie zamówienia jest równoznaczne z przyj ciem go do realizacji jednak e Sprzedaj cy zastrzega sobie
prawo wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku przekroczenia warto ci udzielonego kredytu kupieckiego
lub do momentu uregulowania wymagalnych nale no ci lub przedpłat.
5. Odwołanie lub zmiana zamówienia przez Kupuj cego mo e by przyj ta przez Sprzedaj cego bez adnych
skutków, tylko wtedy gdy zamówienie nie zostało jeszcze wykonane (wyprodukowane).
6. W razie odwołania przez Kupuj cego zamówienia ju wykonanego, obowi zany jest on do zapłaty całej
nale no ci.
7. Sprzedaj cy w wyj tkowych sytuacjach na pro b Kupuj cego, mo e odkupi wcze niej sprzedany towar za
cz
warto ci, pod warunkiem, i zwracany towar nie jest uszkodzony.
8. Upusty, forma współpracy i termin płatno ci okre lone s szczegółowo i indywidualnie w "warunkach
współpracy" dostarczanych pisemnie Kupuj cemu.
9. Ewentualne zmiany warunków współpracy b d ka dorazowo dostarczane do Kupuj cego równie w formie
pisemnej.
10. Za dzie dokonania płatno ci uwa a si dzie w którym Sprzedaj cy otrzymał gotówk , a w przypadku przelewu
dat wpływu na rachunek Sprzedaj cego.
11. Sprzedaj cy ma prawo zmieni warunki współpracy w trybie natychmiastowym bez powiadamiania
Kupuj cego w nast puj cych przypadkach:
a) nieterminowe dokonywanie wpłat,
b) ra ce naruszanie warunków współpracy,
c) wielokrotne nieuzasadnione reklamowanie zakupionych towarów.
W razie przekroczenia przyznanego terminu płatno ci Sprzedaj cy ma prawo skierowa spraw na drog
post powania s dowego.
12. Kupuj cy zobowi zuje si do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie oraz przeprowadzenia
rozładunku w miejscu dostawy.
13. Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodz na Kupuj cego z chwil rozpocz cia rozładunku.
14. Je eli Kupuj cy odbiera towar własnym transportem, zobowi zany jest do dokonania tego w godzinach pracy
magazynów Sprzedaj cego i po wcze niejszym uzgodnieniu terminu.
15. Na pro b Kupuj cego, Sprzedaj cy mo e wysła towar firm spedycyjn , przy czym koszty przesyłki pokrywa
Kupuj cy, a Sprzedaj cy nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za wysłany towar.
16. Przekazanie towarów Kupuj cemu odbywa si zawsze na podstawie dokumentu dostawy (WZ). Podpisanie
dokumentu przez obie strony bez zastrze e oznacza, e towar przekazany został w ilo ci uj tej w dokumencie
WZ i nie posiada wad jawnych.
IV. REKLAMACJE WAD JAWNYCH I ILO CIOWYCH
1. Sprawdzenie stanu ilo ciowego nale y do Kupuj cego i powinno odbywa si w momencie odbioru towaru.
Niezgodno ci powinny by natychmiast zgłoszone kierowcy lub magazynierowi i zaznaczone w protokole
zdawczo odbiorczym pod rygorem utraty wszelkich roszcze z tego tytułu.
2. W przypadku braków ilo ciowych Sprzedaj cy jest zobowi zany niezwłocznie dostarczy brakuj cy towar,
natomiast Kupuj cy winien zapłaci w ustalonym terminie za towar faktycznie dostarczony.
3. Stwierdzenie wad jawnych takich jak: np. uszkodzenia mechaniczne, gł bokie zarysowania, p kni cia i stłuczenia
powinny by zgłoszone w momencie odbioru i zaznaczone w protokole zdawczo odbiorczym pod rygorem utraty
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wszelkich roszcze z tego tytułu.
4. Towar, który posiadał wady jawne i został zwrócony Sprzedaj cemu, b dzie niezwłocznie naprawiony lub
wymieniony i ponownie dostarczony Kupuj cemu
5. Kupuj cy ma prawo odmówi płatno ci za wadliwy towar, ale jest równie zobowi zany zapłaci za dostarczony
towar nie podlegaj cy reklamacji.
6. Wady nieistotne produktu, które pozostaj niewidoczne po zamontowaniu jak np. zarysowanie strony skrzynki
aluminiowej przylegaj cej do muru, - nie podlegaj reklamacji i nie s obj te gwarancj .
7. Reklamacji nie podlegaj zamówienia, które zostały zło one w innej formie ni na oryginalnym druku zamówie
Sprzedaj cego.
8. Reklamacje dotycz ce porysowanych, wgniecionych lub uszkodzonych elementów nie b d uwzgl dniane po
zamontowaniu rolety, musz by zgłoszone przed monta em.
V. GWARANCJA
1. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat ( aluzje) oraz 5 lat ( Nap dy ) od daty odbioru towaru przez Kupuj cego.
2. Wady ukryte tj. wady niemo liwe do wykrycia w momencie odbioru towaru, Kupuj cy zobowi zany jest zgłosi w
formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu jednak nie pó niej ni 14 dni od daty otrzymania towaru.
3. Uprawnienia gwarancyjne powstaj w momencie uregulowania wszelkich płatno ci za dostarczony towar, a
ewentualne wady ukryte nie zwalniaj Kupuj cego od obowi zku terminowego uregulowania płatno ci.
4. Gwarancja nie obejmuje skutków wynikaj cych z nieprawidłowego monta u (podł czenia) zakupionych towarów,
niewła ciwej eksploatacji, naturalnego zu ycia materiałów.
5. W przypadku rolet nadstawnych zewn trzna cz
skrzynki powinna by zabudowana w 70% od górnej kraw dzi
rolety.
6. Sprzedaj cy jest zobowi zany da odpowied na zgłoszenie reklamacyjne Kupuj cego w terminie nie dłu szym
ni dwa tygodnie od daty zgłoszenia.
7. Zobowi zania gwarancyjne Sprzedaj cy powinien wypełni mo liwie szybko, jednak nie dłu ej ni w przeci gu 21
dni od daty zgłoszenia, chyba e strony ustaliły inny termin usuni cia wad.
8. Foli ochronn nale y usun w ci gu 3 miesi cy od daty zakupu towaru.
9. Firma VELLO nie uwzgl dnia reklamacji dotycz cych ró nic odcieni pancerzy tych samych kolorów w
szczególno ci złoty d b, orzech, maho , a tak e ró nic uwarunkowanych wzorami strukturalnymi koloru.
Rozbie no ci zale ne s od ta m dostarczanych przez producentów w ró nych odst pach czasu.
10. wiadczymy usługi serwisowe tylko na terenie Polski, w innym przypadku elementy dostarczamy do siedziby
kupuj cego.
11. Sposób rozwi zywania reklamacji i podział czynno ci mi dzy Sprzedaj cym a Kupuj cym jest nast puj cy:
Sprzedaj cy:
Sprzedaj cy zobowi zuje si dostarczy Kupuj cemu reklamowane elementy produktów na wymian ,
z dostarczonych na wymian (napraw ) elementów, wydanych na podstawie dokumentu WZ, nale y si rozliczy
odsyłaj c transportem VELLO uszkodzone.
W przypadku nie rozliczenia si w ci gu 30 dni wysłane elementy zostan zafakturowane na podstawie
podpisanego wcze niej dokumentu WZ, w uzasadnionych przypadkach serwis gwarancyjny Sprzedaj cego
dokona bezpłatnej naprawy gwarancyjnej.
Kupuj cy:
zobowi zuje si do wymiany we własnym zakresie reklamowanych elementów z jednoczesnym pokryciem
kosztów ich wymiany (naprawy) oraz kosztów dojazdu do naprawy gwarancyjnej,
Kupuj cy ma prawo wezwa serwis gwarancyjny Sprzedaj cego je eli naprawa rolet nie przyniesie po danego
efektu ,
Kupuj cy ponosi wył czn odpowiedzialno za nieprawidłowy monta i podł czenie zakupionych produktów,
Kupuj cy zapewnia, i monta produktów dokonywany b dzie przez wykwalifikowane ekipy monterskie, a w
przypadku urz dze elektrycznych podł czenia b d wykonane przez monterów z odpowiednimi uprawnieniami
SEP zgodnie z projektem, instrukcj monta u i zasadami sztuki budowlanej, który w aden sposób nie ogranicza
dost pu do klapy rewizyjnej i prowadnic.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego Sprzedaj cego Kupuj cy zostanie obci ony
kosztami dojazdu do miejsca reklamacji oraz kosztami naprawy.
12.

aluzja zewn trzna zwijana VELLO jest budowlanym elementem otworowym stanowi cym dodatkowe
zabezpieczenie zamkni tego otworu okiennego lub drzwiowego. Zamontowana w innym otworze nie podlega
gwarancji.
13. Podczas mrozów rolety mog przymarza . Nale y wtedy stroni od gwałtownych ci gni i zrezygnowa przy
mocno zamarzni tych roletach z otwierania czy zamykania.
Uszkodzenia powstałe w wyniku nie dostosowania si do wy ej wymienionych zalece nie b d uznawane.
VI. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WSPÓŁPRACY
1. W celu podj cia współpracy konieczne jest przedło enie przez Kupuj cego nast puj cych dokumentów:
Za wiadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalno ci gospodarczej lub wyci g z rejestru handlowego,
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Za wiadczenia o nadaniu nr REGON,
Decyzji w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej (NIP),
O wiadczenia o zgodzie na wystawianie faktur bez podpisu (oryginał), podpisane przez wła ciciela firmy lub
osob pisemnie przez niego upowa nion lub list osób upowa nionych do odbierania i podpisywania faktur VAT.
VII. INNE POSTANOWIENIA
1. Na pro b Kupuj cego, Sprzedaj cy mo e zorganizowa szkolenie w zakresie monta u, obsługi i napraw
oferowanych wyrobów.
2. Sprzedaj cy zobowi zuje si udost pni nieodpłatnie katalog wyrobów gotowych oraz foldery reklamowe.
3. Istnieje mo liwo wykonania rolety w celach reklamowych i wystawienniczych z uwzgl dnieniem cz ciowej
refundacji wystawy w postaci indywidualnie ustalonego upustu.
4. Sprzedaj cy zastrzega sobie mo liwo wprowadzenia zmian technicznych w przedstawionej ofercie katalogowej
o czym powinien powiadomi Kupuj cego.
5. Kupuj cy akceptuje powy sze warunki sprzeda y i dostawy składaj c stosowny podpis w momencie zło enia
zamówienia.
6. W sprawach nieuregulowanych powy szymi postanowieniami maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji powy szych postanowie , rozstrzyga b dzie S d powszechny wła ciwy
dla siedziby Sprzedaj cego.
8. Wszystkie zdj cia oraz rysunki zawarte w katalogu s w wersji pogl dowej.
9. Szczegółowe instrukcje monta u rolet oraz naszych produktów zawarte s na stronie internetowej www.vello.pl
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