WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
Zawarcie umowy
§1
1. Umowa
sprzedaży
maszyny
zwana
dalej
Umową,
jest
skutecznie
zawarta
zawartą
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spółką
GRAUSCH i GRAUSCH Maszyny Budowlane sp. z o.o. zwaną dalej Sprzedającym, a Klientem – zwanym dalej Kupującym, w chwili
podpisania zamówienia przez obydwie strony i dokonania wpłaty zaliczki przez Kupującego na podstawie faktury proforma najpóźniej
w terminie 7 dni od daty podpisania zamówienia.
2. Wysokość zaliczki ustalonej przez strony Umowy nie może być niższa niż 10% wartości przedmiotu zamówienia brutto.
3. Wpłata zaliczki określonej w pkt. 1 jest uznana za dokonaną w terminie jeżeli wpłynie na konto Sprzedającego najpóźniej w ostatnim
dniu umówionego terminu płatności, lub jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności Kupujący przedstawi Sprzedającemu
dowód wpłaty potwierdzony przez bank Kupującego.
§2
Sprzedający zobowiązuje się do działania w celu przeniesienia własności przedmiotu umowy na Kupującego i wydania go w terminie
przewidzianym w zamówieniu.
§3
Kupujący zobowiązuje się, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o możliwości odbioru zamówionej maszyny, do zapłaty umówionej ceny
sprzedaży w ustalonym terminie płatności i odebrania przedmiotu zamówienia.
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Cena i warunki płatności
§4
Cena sprzedaży podana w zamówieniu nie zawiera podatku VAT.
Ostateczna cena zostanie powiększona o podatek VAT wg. stawki obowiązującego w dniu wystawienia faktury przez Sprzedającego.
W przypadku gdy cena sprzedaży w zamówieniu została wyrażona w EURO, jej przeliczenie na złote polskie nastąpi zgodnie z kursem
sprzedaży walut obcych NBP z dnia wystawienia faktury sprzedaży.
§5
Zapłata ceny sprzedaży dokonywana jest w następujący sposób:
a) z chwilą podpisania zamówienia Kupujący wpłaca zaliczkę w złotych polskich, której wysokość jest ustalana zgodnie
z porozumieniem stron przy uwzględnieniu postanowienia § 1 pkt. 2 WARUNKÓW DOSTAWY I SPRZEDAŻY; po dokonaniu wpłaty
Sprzedający wystawi fakturę zaliczkową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b) przed wydaniem maszyny Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży; wydanie maszyny nastąpi pod
warunkiem wpłynięcia na konto Sprzedającego kwoty ceny sprzedaży wynikającej z faktury wystawionej przez Sprzedającego.
c) zaliczka, o której mowa w pkt. 1 a, będzie zaliczona na poczet ceny sprzedaży.

Dostarczenie maszyny
§6
1. Kupujący odbierze zamówioną maszynę na własny koszt w siedzibie Sprzedającego, chyba że strony postanowią inaczej.
2. Wydanie maszyny nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony.
3. W przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu umowy poza termin określony w zamówieniu, Kupujący wezwie Sprzedającego, za
pośrednictwem listu poleconego, do wydania maszyny zgodnie w warunkami dostawy wskazanymi w zamówieniu wyznaczając
dodatkowy, 15-dniowy termin dostawy, liczony od dnia otrzymania listu przez Sprzedającego. Nowa data ustalona w ten sposób
będzie ostatecznym terminem dostawy maszyny.
4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostarczenie maszyny w dniu oznaczonym w zamówieniu,
termin ten zostanie przedłużony o czas jej trwania.
Inne postanowienia
§7
Jeżeli Kupujący, pomimo wezwania nie odbierze zamówionej maszyny i nie zapłaci całkowitej ceny sprzedaży, Sprzedający może, po
bezskutecznym upływie 15 dni od daty otrzymania przez Kupującego wezwania do odbioru, odstąpić od umowy z przyczyn leżących po
stronie Kupującego. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości
stanowiącej 10% ceny brutto przedmiotu umowy. Sprzedający może dokonać potrącenia naliczonej kary umownej z zaliczki wpłaconej
przez Kupującego, na co Kupujący wraża zgodę.
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Gwarancja, rękojmia
§8
Fabrycznie nowe maszyny objęte są gwarancją producenta na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji stanowiących
załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego.
W przypadku sprzedaży maszyn używanych strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
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