OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
W ŚLĄSKIEJ HURTOWNI KOMANDOR
1.

Przedmiot ogólnych warunków sprzedaży

Przedmiotem Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie zasad współpracy pomiędzy
Sprzedającym i Kupującym w zakresie obrotu towarowego.

2. Definicje
Na potrzeby Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się definicje następujących pojęć w nich
użytych:
„Sprzedawca” Komandor Śląsk S.A- ŚLĄSKA HK
„Kupujący” każdorazowy kontrahent Sprzedawcy nabywający od niego Produkty.
„Produkty” wyroby i towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy

3. Warunki dostaw, transport
Dostawy realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu transportu, w godzinach pracy
ŚLĄSKIEJ HK.
Termin dostawy Produktów wynosi do 5 dni roboczych w przypadku pełnej dostępności Produktów w
magazynie Sprzedającego.
W przypadku braku dostępności Produktów, Sprzedający uzgadnia z Kupującym indywidualny termin
dostawy.
Koszty transportu ponosi Kupujący na uzgodnionych między stronami warunkach potwierdzonych
odpowiednią umową.

4. Zamówienia
Przed dokonaniem pierwszej transakcji Kupujący przedkłada Sprzedawcy dokumenty rejestrowe tj.
KRS lub zaświadczenie z CEIDG w tym NIP, REGON, lub w przypadku osoby fizycznej podaje
dokładny adres zamieszkania oraz wykaz osób do składania oświadczeń woli w imieniu kupującego.
Zamówienia powinny być składane wyłącznie w formie pisemnej (np. fax, e-mail), oraz zawierać:
asortyment, ilość towaru, jednostkę miary, termin, miejsce i adres dostawy, dokładna nazwę, adres i
telefon zamawiającego, być opatrzone pieczątka firmowa i czytelnym podpisem osób do tego
upoważnionych. Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym
lub organizowanym przez firmę Komandor Śląsk S.A.
Za błędy w zamówieniach ŚLĄSKA HK nie odpowiada.
Przy zamawianiu Produktów Niestandardowych, których ŚLĄSKA HK nie posiada na stanie
magazynowym, obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości co najmniej 30% wartości zamawianego
towaru, na podstawie faktury proforma. Wpłata zaliczki jest warunkiem przesłania zamówienia do
realizacji.

4. Oferta cenowa i warunki płatności
ŚLĄSKA HK sprzedaje towar nabywcy po cenach wg aktualnego cennika zawierającego ceny netto
Produktów.
Zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania klientów, o ile nie zostało to
wcześniej ustalone indywidualnie.
Poniższe warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążąca część każdej zawartej z nami
ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są
jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.
Przedstawiciel Sprzedawcy udostępni cennik Produktów będących w ofercie Sprzedającego.
Dokumentacją rozliczeniową między stronami jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
W przypadku konieczności skorygowania wartości lub ilości sprzedanych Kupującemu Produktów
Sprzedawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą.
Zapłata należności Sprzedawcy będzie dokonywana przez Kupującego na uzgodnionych między
stronami warunkach potwierdzonych odpowiednią umową.

5. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi sprzedaży mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego
Złożenie zamówienia u Sprzedawcy przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych
Warunków Sprzedaży.

