Ogólne Warunki Sprzedaży
1. Zakup towaru oznacza wyrażenie zgody na postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych
Warunkach Sprzedaży.
2. Przyjęcie faktury za zakupiony towar przez Nabywcę jest równoznaczne z tym, że
Nabywcy wydano towar ilościowo
i jakościowo zgodny z fakturą.
3. Wydanie towaru Nabywcy następuje w siedzibie spółki Firma Handlowa MZ TRADE
spółka cywilna.
4. W razie wskazania innego miejsca wydania towaru, niż określony w punkcie 3, wszelkie
koszty wynikające z dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia obciążają Nabywcę.
Koszty te dotyczą również opakowania towaru, jego załadunku
i rozładunku.
5. Towar zostanie wydany tylko takiej osobie, która będzie posiadała pełnomocnictwo w
formie pisemnej do odbioru towaru w imieniu Nabywcy.
6. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru Nabywca będzie ponosił koszty wynoszące
0,1 % wartości nieodebranego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
7. Nabywca wyraża zgodę na to, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
zostają wyłączone.
8. Korzystanie z przedmiotu sprzedaży w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
wytycznymi producenta, wymogami eksploatacyjnymi lub wiedzą techniczną powoduje, że
spółka Firma Handlowa MZ TRADE spółka cywilna zwolniona jest
z odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.
9. Odpowiedzialność MZ TRADE ograniczona jest do zakupionego przez Nabywcę towaru.
10. Wszelkie niniejsze postanowienia mają zastosowanie do wszystkich transakcji
zawieranych przez spółkę Firma Handlowa MZ TRADE spółka cywilna.
11. Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu gwarancji za zakupiony towar ogranicza się do
możliwości żądania przez kupującego naprawy rzeczy mającej wady nadające się
obiektywnie do usunięcia w chwili zawarcia umowy.
12. Okres gwarancyjny wynosi 6 m-cy od dnia wydania kupującemu rzeczy sprzedanej (jeśli
w umowie gwarancyjnej nie będzie żadnego postanowienia na ten temat to zastosowanie mają
przepisy prawa, które wskazują, że okres gwarancyjny wynosi 1 rok od dnia wydania
kupującemu rzeczy sprzedanej).
13. Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji kupujący musi zgłosić reklamację
sprzedającemu nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili wykrycia wady. Zgłoszenie
następuje w siedzibie sprzedającego. Koszt dostarczenia i odbioru zareklamowanych towarów
ponosi kupujący.
14. Reklamacja z tytułu gwarancji jest możliwa jedynie po przedstawieniu dowodu zakupu
towaru.
15. Towary sprzedane nie podlegają zwrotowi.

