Standardowe warunki
wspó pracy
1. Sk adanie zapyta ofertowych.
Klienci zainteresowani naszymi produktami lub zleceniem produkcji innych wyrobów ni
prezentowane w naszym katalogu i na stronie internetowej
Mog z
zapytanie za po rednictwem:
e-maila – biuro@galdrew.com.pl
faxu - +48 14 6518215
telefonu +48 146518340, +48 663606617
Zapytanie powinno zawiera :
oznaczenie, nazw produktu
ilo sztuk produktu
zdj cie, rysunek techniczny, wymiary - dla produktów z poza naszej
oferty
Oferta zostanie przygotowana i przes ana najszybciej jak to jest mo liwe (standardowo
do 2 dni roboczych od z enia zamówienia).
Przes ana oferta produkcyjna lub aktualny cennik stanowi podstaw do z enia
zamówienia

2. Zamawianie produktów.
Sprzeda odbywa si na podstawie przes anego zamówienia, które musi zawiera :
oznaczenie, nazw zamawianego produktu
cen jednostkow - ustalona w ofercie lub z aktualnie obowi zuj cego
cennika
ilo sztuk zamawianego produktu
termin i sposób dostawy - ustalony w ofercie lub standardowy
termin sposób p atno ci - ustalony w ofercie lub standardowy
dane adresowe Zamawiaj cego oraz miejsca dostawy
Zamówienie mo na z
:
w e-hurtowni na stronie www.galdrew.com.pl
e-mailem biuro@galdrew.com.pl
faxem +48 14 6518215
Przyj cie zamówienia zostaje potwierdzone jego zwrotnym przes aniem.

3. Standardowe formy p atno ci.
gotówka przy odbiorze osobistym
przedp ata na konto PKO BP II Oddzia w Tarnowie
Nr rachunku:
PLN 28 1020 4955 0000 7402 0010 3960
Nr rachunku:
EUR 88 1020 4955 0000 7702 0131 5621
p atno przy odbiorze towaru (za pobraniem)
p atno ci z odroczonym terminem – tylko
OTY Klient

4. Sposób oraz koszty dostawy.
Standardowo wszystkie dostawy na terenie Polski realizujemy przez firm kuriersk
UPS. Istnieje te mo liwo przys anie w asnego kuriera lub odbiór osobisty w
siedzibie firmy:
FPH „GALDREW”
Mariusz S omski
urowa 82
38-247 O piny
GPS 49°49’731” 21°09’589”
Koszt dostawy (wed ug aktualnego cennika UPS Polska) jest doliczany do faktury
chyba e zosta on wliczony w cen produktu w przes anej ofercie / z onym
zamówieniu.
Przy przygotowywaniu zamówienia do wysy ki paczki b
optymalizowane w taki
sposób aby koszt przesy ki by jak najmniejszy, wszystkie zamówienia powy ej 100kg
wysy ane na paletach jednorazowych (120x80x180(h)cm). Ze wzgl du na
koszty, przesy ki nie s ubezpieczone. Mo emy przesy
ubezpieczy na wyra ne
yczenie Klienta, za dodatkow op at .

5. Terminy realizacji
dla produktów „w magazynie” – do 5 dni roboczych od daty zamówienia,
wp yni cia na konto przedp aty lub jak ustalono w ofercie zamówieniu
dla produktów „na zamówienia” – jak ustalono w ofercie lub zamówieniu.

6. Z OTY Klient
Klienci którzy b
regularnie dokonywali zakupów oraz terminowo wywi zywali si z
atno ci, mog liczy na atrakcyjne rabaty, promocje, odroczone termin p atno ci,
itp. Wszelkie tego typu sprawy b
ustalane indywidualnie z Klientem w trakcie
trwania wspó pracy.

7. Zwroty i reklamacje
Poniewa towary nabywane przez odbiorc przeznaczone s do dalszej ich
odsprzeda y, strony wy czaj odpowiedzialno dostawcy z tytu u r kojmi za wady
towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).R kojmia za wady fizyczne obejmuje
wy cznie uprawnienie kupuj cego do dania dostarczenia rzeczy wolnych od wad
zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodze mechanicznych). W takim
przypadku towar nale y dostarczy do siedziby naszej firmy w stanie niezmienionym,
w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, w terminie 14 dni od momentu zakupu,
gdzie zostanie on wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku na magazynie
zostanie dokonana korekta i nale no za towar zostanie zwrócona. Pozosta e
uprawnienia wynikaj ce z przepisów o r kojmi za wady fizyczne ulegaj wy czeniu,
stosownie do tre ci art.558 §1 KC. W przypadku odbioru towaru przez klienta od
osób, firm lub instytucji trzecich (firma kurierska, itp.), nabywca zobowi zany jest do
sprawdzenia towaru w obecno ci osoby dor czaj cej, celem unikni cia
nieporozumie w przypadku uszkodze mechanicznych i w razie ich wyst pienia
zobowi zuje si do sporz dzenia odpowiedniej dokumentacji która b dzie jedyn
podstaw do roszcze z tego tytu u.. Ze wzgl du na to e produkcja odbywa si
partiami z drewna i w ró nych warsztatach z du ym udzia em operacji
wykonywanych r cznie, szczególnie przy wyka czaniu niektórych wyrobów
kszta t, kolor oraz wymiary poszczególnych produktów mog w niewielkim
stopniu odbiega od prezentowanych w ofercie, na stronie internetowej,
katalogu i wzorach, dlatego tego typu nie cis ci nie mog stanowi
podstawy do sk adania reklamacji ani zwrotu zakupionego towaru.

8. Ochrona danych osobowych
Uzyskane w trakcie przygotowywania ofert, sk adania i realizacji zamówie ,
wspó pracy dane osobowe gromadzone s w naszej bazie danych Klientów
i wykorzystywane s jedynie w celu przesy ania aktualnych ofert, realizacji bie cego
lub przysz ych zamówie . Nie s one w aden sposób udost pniane osobom trzecim,
firmom czy organizacjom.

9. Postanowienia ko cowe
ciciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszych warunków.
dem w ciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj cych z umowy sprzeda y jest
d w ciwy dla siedziby pozwanego.

Zapraszamy do wspó pracy !

