OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy stolarki otworowej są realizowane w oparciu o uzgodnienia pisemne
przesyłane pocztą, faxem lub internetem. Wszystkie ewentualne uzgodnienia ustne
muszą być potwierdzone pisemnie w ciągu 24 godzin – w innym przypadku uważa się
je za niebyłe.
2. Podstawą przyjęcia zlecenia do realizacji jest zaakceptowana przez odbiorcę oferta
producenta. Dopuszcza się wprowadzanie korekt asortymentowych i wymiarowych do
czasu wystawienia faktury proforma przez producenta.
3. Na podstawie określonych w pkt 2 dokumentów producent wystawia odbiorcy fakturę
proforma, która określa : odniesienie do oferty, wartość dostawy, wysokość zaliczki
oraz planowany tydzień dostawy liczony od dnia otrzymania zaliczki (DOZ).
4. Wartość dostawy ustala się w oparciu o obowiązujące cenniki A i B oraz ustalone
stałe rabaty.
5. Wartość zaliczki stanowi równowartość zapłaty za materiały niezbędne do realizacji
danej dostawy.
6. Dzień otrzymania zaliczki (DOZ) – pierwszy poniedziałek następujący po dniu
wpływu zaliczki na konto bankowe lub do kasy producenta.
7. Planowany tydzień dostawy ustala się w oparciu o załączone czasy realizacji
zamówień SCHUCO INTERNATIONAL wydłużone o czas niezbędny na
wyprodukowanie zlecenia :
a/ dla PCW – minimum 2 tygodnie,
b/ dla ALU – minimum 3 tygodnie.
8. W związku z pkt 7 minimalne terminy dostaw wynoszą :
a/ PCW
- produkty standardowe w kolorze białym określone w cenniku A
4 tygodnie,
- produkty niestandardowe w kolorze białym, produkty standardowe
w palecie RENOLIT – Schuco
5 –6 tygodni,
- produkty niestandardowe w palecie RENOLIT – poza wykazem
Schuco
6 – 8 tygodni,
b/ aluminium
6 tygodni,
- produkty standardowe określone w cenniku A
- produkty niestandardowe
8 tygodni.
9. Przy ustalaniu tygodnia dostawy nie uwzględnia się tygodnia w którym wystąpił dzień
otrzymania zaliczki określony zgodnie z pkt 6.
10. Za datę dostawy uważa się datę odprawy celnej w Polsce lub datę załadunku - w przypadku dostaw w ramach Unii Europejskiej.
11. Odstępstwa od podanych wyżej zasad dotyczące konkretnych dostaw muszą być
potwierdzone na fakturze proforma.

