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Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j.

1. Uwagi wstępne
1.1 Stronami stosunku handlowego są: Sukces Technology Group – Dziemiańczuk sp.j. zwany
dalej STG oraz osoba ﬁzyczna bądź prawna prowadząca działalność gospodarczą zwana dalej
Kupującym.
1.2 Poniższe warunki zaczynają obowiązywać z chwilą zarejestrowania Kupującego w bazie klientów Sprzedającego. Odbywa się to poprzez przesłanie odpowiednich dokumentów w określonej
formie.
1.3 W przypadku osób ﬁzycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych
należy przesłać:
a) wydruk z CEIDG (forma elektroniczna),
b) potwierdzenie nadania numeru NIP (forma elektroniczna),
c) upoważnienie do wystawiana faktur bez podpisu (forma pisemna).
1.4 W przypadku pozostałych spółek należy przesłać:
a) wydruk z KRS (forma elektroniczna),
b) potwierdzenie nadania numeru NIP (forma elektroniczna),
c) upoważnienie do wystawiana faktur bez podpisu (forma pisemna).

2. Ceny
2.1 Wszystkie podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
2.2 Ceny zakupu towarów są określane na podstawie indywidualnego cennika Kupującego,
obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
2.3 Jakakolwiek aktualizacja cennika unieważnia jego poprzednie wydania.
2.4 Podane ceny są cenami jednostek towarów: metrów bieżących, kompletów, par lub opakowań
– zgodnie ze specyﬁkacją oferty handlowej.
2.5 Do ustalonych cen netto doliczany jest podatek VAT, w stawce obowiązującej dla kupowanych
towarów w dniu wystawienia faktury.
2.6 Rabaty dystrybucyjne mogą być udzielane na poszczególne grupy asortymentowe, jak również na
konkretne produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego.

3. Zamówienia i dostawa
3.1 Zamówienia należy składać do Biura Obsługi Klienta STG lub odpowiedniego Przedstawiciela
Regionalnego.
3.2 Zamówienia mogą być przekazywane w formie:
a) pisemnej,
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b) ustnej,
c) elektronicznej.
3.3 Zamówienia składane za pośrednictwem platformy sprzedażowej podlegają warunkom
określonym w niniejszym dokumencie, natomiast w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie
mają postanowienia Regulaminu korzystania z platformy sprzedażowej STG.
3.4 Przyjęcie zamówienia oraz termin jego realizacji jest każdorazowo potwierdzany przez Biuro
Obsługi Klienta STG.
3.5 Zamówienie jest przyjmowane do realizacji z chwilą akceptacji przez Kupującego faktury
pro forma.
3.6 Dostawy realizowane są w następujący sposób:
a) odbiór własny,
b) transport Sprzedającego,
c) przesyłka kurierska DPD,
d) przesyłka kurierska na zlecenie Kupującego.
3.7 Odbiór własny towaru powinien odbywać się w czasie pracy magazynu, jednak nie później niż
na godzinę przed jego zamknięciem.
3.8 Zamówienia dostarczane transportem własnym STG powinny być przesyłane w formie
określonej w pkt.3.2 do czwartku do godziny 16:00.
3.9 Zamówienia dostarczane przesyłką kurierską złożone w formie określonej w pkt. 3.2. i spełniające
warunek przyjęcia do realizacji z pkt. 3.5. przed godziną 13:00 będą nadane tego samego dnia.
Wszystkie zamówienia złożone po godzinie 13.00 przyjmowane są do realizacji w dniu następnym.
3.10 Na pisemne zlecenie Kupującego zamówiony towar może zostać wysłany wskazaną ﬁrmą
kurierską. Odbiór z magazynu STG może nastąpić w godzinach od 14.00 do 16.00 w dniu złożenia
zamówienia, jeżeli zostało przyjęte do realizacji przed 13.00 lub od 8.00 do 16.00 dnia następnego.
3.11 STG zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący:
a) przekroczył poziom przyznanego kredytu kupieckiego,
b) przekroczył termin płatności za zamówienia już zrealizowane.
3.12 Sposób, adres i termin dostawy Kupujący podaje w treści zamówienia.
3.13 Sposób i termin dostawy wyrobów niestandardowych ustalany jest indywidualnie.
3.14 Czas dostawy zamówień wysyłanych transportem własnym STG wynosi 5 dni roboczych,
liczonych od poniedziałku włącznie.
3.15 Czas dostawy zamówień przesyłką kurierską wynosi 2 dni robocze, liczone od daty przyjęcia
zamówienia do realizacji.
3.16 W szczególnych, niezależnych od dostawcy przypadkach, termin dostawy może być wydłużony.
3.17 Kupujący zobowiązany jest do odbioru dostawy w umówionym terminie i miejscu oraz
przeprowadzenia rozładunku.
3.18 Kupujący odbiera towar na podstawie dokumentu WZ lub protokołu odbioru przesyłki
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i każdorazowo przed złożeniem podpisu zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy pod względem
ilościowym i jakościowym (wady jawne).
3.19 Data i podpis złożony na dokumencie WZ lub protokole odbioru przesyłki potwierdza, iż
dostarczony towar nie posiada jawnych wad jakościowych i/lub ilościowych.
3.20 Faktury wystawiane są z datą widniejącą na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru.
3.21 Za moment odbioru towaru w przypadku przesyłki kurierskiej uznaje się datę, jaka widnieje na
protokole odbioru przesyłki.
3.22 Za moment odbioru towaru w przypadku transportu własnego STG lub odbioru osobistego
uznaje się datę, jaka widnieje na dokumencie WZ.
3.23 Koszt transportu pokrywa Kupujący.
3.24 W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwotę indywidualnie ustaloną
z klientem (minimum logistyczne) koszt transportu pokrywa STG.

4. Płatności
4.1 Płatności należy dokonywać gotówką, przelewem w formie przedpłaty lub z odroczonym terminem,
jednak nie później niż w terminie wskazanym na fakturze.
4.2 STG może przyznać dodatkowy rabat na wybrane pozycje zamówienia lub jego całość w przypadku gdy Kupujący spełni indywidualnie określone warunki płatności.
4.3 Wszystkie towary objęte zamówieniem i dostarczone Kupującemu pozostają własnością STG
do momentu zapłaty pełnej należności, na którą składają się wartość zamówienia oraz koszt
transportu.
4.4 STG zastrzega sobie prawo do bezzwłocznej zmiany warunków współpracy w przypadku
niewywiązania się Kupującego z terminów płatności.
4.5 STG zastrzega sobie prawo do skierowania sprawy na drogę sądową w przypadku nie
wywiązywania się Kupującego ze zobowiązań dotyczących płatności.
4.6 Wszystkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla
siedziby STG.

5. Postanowienia końcowe
5.1 STG zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższych warunków współpracy, oferty
handlowej oraz parametrów technicznych produktów znajdujących się w ofercie po uprzednim poinformowaniu Kupującego.
5.2 Warunki zwrotów, gwarancji oraz tryb ich rozpatrywania określone są w odrębnych dokumentach.
5.3 Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków.
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5.4 W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23.04.1964 r. Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

