ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
AKCJI PROMOCYJNYCH – PUH KUNSZT
PoniŜsze warunki określają SZCZEGÓŁOWE zasady realizacji zamówień składanych w PUH KUNSZT
w ramach AKCJI PROMOCYJNYCH.
1.Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i obowiązują po pisemnym
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez PUH Kunszt. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia
wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem niewaŜności.
2.Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upowaŜnioną do reprezentowania
Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, numeru faksu, adresu
mailowego oraz nazwiska osoby składającej zamówienie.
3.Uruchomienie realizacji zamówienia Akcji Promocyjnych rozpoczynamy:
a) po odnotowaniu naleŜności na naszym koncie, jeŜeli nie poczyniono odrębnych
pisemnych ustaleń
b) pisemnej akceptacji zdobienia, jeŜeli takowe jest uwzględnione w Akcji Promocyjnej.
4.Ceny proponowane w Akcjach Promocyjnych są:
a) opracowane dla towaru pełnowartościowego, a ich szczególnie atrakcyjna cena wynika z
indywidualnego zatowarowania magazynu w ilości pozwalającej na przeprowadzenie
promocji oraz gotówkowym rozliczeniu zakupu.
b) cenami kontraktowymi towaru, czyli nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu, cenami
netto do których naleŜy doliczyć podatek VAT 23%
c) cenami które nie uwzględniają kosztów wykonania narzędzi do zdobienia (nadruk,
tłoczenie, grawer) oraz wykonania opracowania graficznego projektu zdobienia, jeŜeli
zdobienie jest ujęte w ofercie Akcji Promocyjnej.
d) Akcja Promocyjna obowiązuje wyłącznie do wyczerpania ilości produktów w magazynie
lub zakończeniu czasu trwania promocji.
e) oferta z Akcji Promocyjnej nie podlega rezerwacjom magazynowym.
f) Ceny Akcji Promocyjnej ustalone są na bazie EXW Kraków, biuro/pracownia PUH Kunszt.
Zamawiający moŜe odebrać towar osobiście z magazynu PUH Kunszt w Krakowie, ul.
Ułanów 21B
5.Rozliczenie zamówień Akcji Promocyjnej realizowane są na podstawie faktury pro forma,
wystawionej Kupującemu po przesłaniu zamówienia przed uruchomieniem realizacji. Faktura
zaliczkowa i końcowa jest przesyłana Zamawiającemu razem z towarem.
6.JeŜeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania
finansowe w stosunku do PUH KUNSZT, PUH KUNSZT zastrzega sobie prawo niezrealizowania
zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.
7.PUH Kunszt nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem
podczas transportu, a takŜe za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy
przewoźnika.
8.Reklamacje przyjmowane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpływu
reklamacji do PUH Kunszt) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty
pisemnego zgłoszenia reklamacji. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec PUH Kunszt z
tytułu rękojmi są wyłączone.
9.Integralna częścią ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ AKCJI PROMOCYJNYCH – PUH KUNSZT SĄ
Warunki Realizacji Zamówień PUH KUNSZT
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