KELLER GmbH, NIEMCY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Ogólnie: O ile brak jest ustaleń specjalnych , dla wszystkich dostaw obowiązują poniższe warunki.
Rozbieżne klauzule w formularzach zamówień lub w pismach zamawiających , jak również rozbieżne
uzgodnienia telefoniczne lub faksowe zaczynają obowiązywać dopiero po wyraźnym
i pisemnym potwierdzeniu.
Oferty: Nasze oferty są ważne 60 dni od dnia wystawienia, jeśli brak jest innych pisemnych ustaleń.
Pisma dokumentacji: Dane zawarte w naszych dokumentacjach, prospektach, arkuszach danych i
cennikach, jak dane techniczne, wymiary i ceny, nie są wiążące. Produkty są specyfikowane tymi
danymi, jednakże nie są one przyrzeczone.
Dostawy i usługi: Kontraktowo ustalone są wyraźnie tylko parametry zawarte w uzgodnionych
specyfikacjach. Wyłącznie klient odpowiada za wymagane współdziałanie z innymi komponentami
oraz w przyrządach i urządzeniach. Na własną odpowiedzialność i samodzielnie musi on sprawdzić
przydatność dostawy i usług. Jeśli w próbnej lub pierwszej dostawie specyfikowane parametry są
niższe lub klient nie korzysta ze specyfikowanych właściwości, nie może rościć sobie z tego tytułu
prawa do zawężenia parametrów lub poszerzonej specyfikacji szczególnie dla następnych wysyłek.
Ceny : Cena podana w euro wraz z ustawowym podatkiem VAT. Pod ceną należy rozumieć wartość
towaru od 250,- EUR wewnątrz Wspólnoty Europejskiej z transportem, ubezpieczeniem i
standardowym opakowaniem (lekki karton). Kupujący ponosi wszystkie koszty za żądane specjalne
rodzaje wysyłki i opakowania. Przy towarze o wartości poniżej 250,- EUR może zostać pobrana
ryczałtowa opłata za koszty wysyłki.
Płatności: Bez odrębnego uzgodnienia nasze rachunki płatne są w ciągu 30 dni od daty wystawienia
faktury. 2% skonto zapewniamy przy płatnościach w ciągu 14 dni. W przypadku opóźnienia z
zastrzeżeniem dochodzenia dalszej szkody zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wykazanej
wysokości, nie mniej jednak niż 4% stopy dyskontowej Bundesbank .
Przyjęcie zlecenia: Wszystkie zlecenia w celu ważności wymagają naszego pisemnego potwierdzenia
lub wystawienia przez nas faktury. Ustne wzgl. telefoniczne przyjęcie zlecenia następuje tylko wtedy,
jeśli jednoznacznie my skorzystamy z tego uprawnienia.
Terminy dostaw: Wszystkie dane o przypuszczalnych terminach dostaw nie są wiążące. Podawane są
one zgodnie z wiedzą, tak jak powinny być dotrzymane przy normalnej dostawie potrzebnych
materiałów i ustawionej produkcji. Uwzględnienie terminu dostawy określone jest obowiązkiem
umowy; żądane przez klienta zmiany mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy.
Niedotrzymanie terminów dostaw nie uprawnia zamawiającego, bez pisemnego uzgadniania , ani do
stornowania zlecenia ani do żądania odszkodowania. Przy wystąpieniu opóźnienia w dostawie ponad
30 dni kalendarzowych zamawiający ma prawo do stornowania swojego zamówienia, o ile nie
wystąpiła siła wyższa lub nie zawinił klient, a strony umowy nie mogą uzgodnić nowego terminu
dostawy.

Transport: Transport towaru następuje zawsze na ryzyko klienta. Reklamacje o stracie i opóźnieniu
należy kierować bezpośrednio po ich stwierdzeniu, te o uszkodzeniu towaru po ich otrzymaniu do
właściwej placówki transportowej.
Zastrzeżenie prawa własności: Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu dostawy do
chwili zrealizowania wszystkich jego wierzytelności wynikających z kontaktów handlowych z
kupującym. Kupujący ponosi ryzyko za wszystkie towary i materiały, o ile te po dostawie okażą się
uszkodzone lub zniszczone. Przedłużone prawo własności: Roszczenia zamawiającego ze wszystkimi
prawami ubocznymi z dalszej sprzedaży zastrzeżonego towaru przechodzą na dostawcę.
Gwarancja:
- gwarantujemy, że nasze przyrządy produkowane są bez skazy i zgodnie ze stanem rzeczy.
- Zamawiający sprawdza, czy dany produkt nadaje się do przewidywanego zastosowania.
- Dla czytnika wartości pomiaru, kabla, przyrządów elektronicznych i adaptera okres gwarancji
wynosi 12 miesięcy liczone od daty dostawy.
- Baterie są wykluczone z gwarancji.
- Gwarancja rozciąga się zawsze zgodnie z wyborem dostawcy na naprawę lub wymianę wadliwego
towaru albo też uznanie notą.
- Wymienione części są własnością dostawcy.
- Opisana powyżej gwarancja obowiązuje tylko wtedy, jeśli przestrzegano warunków transportu,
magazynowania i użytkowania.
- W przypadku gwarancji kupujący ponosi wszystkie koszty transportu zwrotnego od pierwotnego
miejsca dostawy ustalonego w umowie. Przy uznaniu gwarancji KELLER GmbH ponosi koszty
ponownej dostawy do pierwotnego miejsca dostawy ustalonego w umowie. Pozostałe koszty
zainstalowania, demontażu i koszty transportu nie będą zwracane.
- Jeśli w okresie gwarancji towar zostanie wysłany do nas jako wadliwy , a wady nie zostanie
stwierdzona, KELLER GmbH zastrzega sobie prawo na doliczenie ryczałtu w wysokości EUR 42,50.
Zastrzega się prawo na doliczenie dalszych wydatków.
Reklamacje: Reklamacje muszą zostać zgłoszone na piśmie sprzedającemu niezwłocznie, najpóźniej 8
dni po otrzymaniu towaru w miejscu przeznaczenia, przy wadach ukrytych w ciągu ośmiu dni od ich
odkrycia. Jeśli stan przyrządów został słusznie reklamowany oraz pod warunkiem, że klient podał
wszystkie niezbędne informacje, zastrzegamy sobie prawo wyboru jej załatwienia poprzez dostawę
zastępczą, naprawę bądź uznanie notą.
Jeśli w dostawie próbnej lub pierwszej określone specyfikacje jak np. linearność czujnika ciśnienia
będą jednoznacznie zaniżone (lepsze) w stosunku do specyfikacji arkuszy danych, nie wynika stąd
prawo do zawężonej (lepszej) specyfikacji.
Ograniczenie odpowiedzialności: Odpowiedzialność KELLER GmbH jest jednoznacznie ograniczona
do należytej funkcji naszej dostawy i usługi zgodnie z pisemnie uzgodnionymi specyfikacjami.
Wyklucza się odpowiedzialność za szkody pośrednie, utratę zysków, następstwa szkód lub inne straty.
Prawo właściwe, miejsce wykonania zobowiązania i właściwość miejscowa sądu:
Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, właściwość miejscowa sądu to Waldshut-Tiengen.
Zakres obowiązywania: Wobec braku sprzeciwu w ciągu trzech dni przyjmuje się, że powyższe
warunki dostaw zostały przyjęte przez zamawiającego.
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