Warunki dostawy i warunki płatności
Firmy KOMSA Polska Sp. z o.o.
1. Podstawy
Ogólne warunki handlowe (w wersji aktualnie obowiązującej), szczególne warunki firmy KOMSA Polska Sp. z o.o. dot. wprowadzania na rynek
towarów poprzez sieć (w wersji aktualnie obowiązującej) jak również ogólne warunki handlowe firmy KOMSA Polska Sp. z o.o. dot. usług serwisowych i naprawczych (w wersji aktualnie obowiązującej).
2. Zamówienia
• pisemnie na formularzu firmowym firmy KOMSA „zamówienie faksem“, lub
• w sklepie internetowym na stronie www.ekomsa.pl, lub
• inną drogą przy akceptacji naszych ogólnych warunków handlowych
3. Dostawa
• przy wpłynięciu zamówienia do godz. 15:00 dostawa z reguły następnego dnia z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
• towary nie dostarczone w danym dniu zostaną zarejestrowane jako oczekujące i mogą być dostarczone zgodnie z poczynionym uzgodnieniem.
• dostawa z reguły następuje poprzez firmy UPS, Schenker, DHL.
• dostawa na warunkach FCA – dostarczono przewoźnikowi we Wrocławiu włącznie z opakowaniem
• przy wysyłkach za granicę obowiązują odrębne stawki.
• dla klientów bioroących udział w programie partnerskim aetka koszt paczki wynosi:
   - 7 zł (dla przesyłek o wartości równej lub niższej niż 2000 zł netto)
   - 2,5 zł (dla przesyłek o wartości powyżej 2000 zł netto)
• dla klientów pozostałych:
   - 14 zł (dla przesyłek o wartości równej lub niższej niż 2000 zł netto)
   - 5 zł (dla przesyłek o wartości powyżej 2000 zł netto)
5. Ceny
• do wszystkich cen należy dodać obowiązujący podatek VAT.
• opłata ryczałtowa za wysyłkę będzie wykazana na fakturze dla każdego zamówienia
6. Płatności kupującego
Za pobraniem:
		
		
		
Przelewem:

• Płatność gotówką
• W przypadku przesyłek za pobraniem będzie pobrana dodatkowa opłata w wys. 8,40 zł od zamówienia.
• W przypadku firm nowo założonych lub przy złożeniu pierwszego lub drugiego zamówienia przez nowego klienta możliwa
jest jedynie dostawa za pobraniem gotówką.
• Na rachunek bankowy wsazany przez KOMSA po uprzedniej pisemnej decyzji KOMSA.

7. Zwłoka w płatności przez kupującego
Zwłoka w płatności:
		
		
		
		
Przekroczenie
terminu płatności:

• Z chwilą przekroczenia terminu płatności kupujący popada w zwłokę w płatności.
W czasie zwłoki będą naliczone odsetki w wysokości ustawowej. KOMSA zastrzega sobie prawo wykazania poniesienia
wyższych szkód i dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
• KOMSA zastrzega sobie prawo zlecenia ściągnięcia należnych kwot przez kancelarię adwokacką lub firmę windykacyjną.
Koszty adwokackie i windykacyjne ponosi kupujący.
• W przypadku zwłoki w płatności, limit kredytowy może być jednostronnie anulowany.

8. Zastrzeżenie prawa własności
KOMSA zastrzega sobie prawo własności w stosunku do towaru, do chwili uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z bieżących kontaktów handlowych z kupującym. Kupujący ma prawo sprzedać zastrzeżony przez KOMSA towar, gdy kontakty handlowe powrócą do stanu przed
powstaniem zwłoki - do poprawnych. Kupujący, o ile popadnie w zwłokę sceduje w przyszłości wszystkie roszczenia w stosunku do osób trzecich
powstałe w wyniku sprzedaży towaru zastrzeżonego na KOMSA każdorazowo w wysokości wartości faktury netto. KOMSA przyjmie cesję.
Kupujący nie bacząc na cesję jest w dalszym ciągu uprawniony do ściągnięcia roszczeń.
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