WARUNKI SPRZEDAŻY TEMPO SP.J. W. FISZERA
OFERTY
1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Tempo Sp. J. W. Fiszera mają
charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Tempo Sp. J. W. Fiszera mają
wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia lub zmiany cen na
stronie przez Tempo Sp. J. W. Fiszera.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub
według uzgodnionych warunków płatności.
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar. Jeżeli Kupujący
nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Tempo Sp. J. W. Fiszera ma prawo zażądać od
Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych, może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został
zużyty lub uszkodzony.
3. Datą zapłaty za otrzymany towar przez Kupującego jest data wpływu należności na konto Tempo Sp.
J. W. Fiszera.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Tempo Sp. J. W. Fiszera jest uprawnione, bez dodatkowych
wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w zapłacie. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Tempo Sp. J. W. Fiszera jest uprawniona do
dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych,
egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Tempo Sp. J. W. Fiszera jest uprawnione do
dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności.
5. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego
chociażby z jednej faktury, Tempo Sp. J. W. Fiszera ma prawo postawić w stan natychmiastowej
wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar,
w całości lub w części.

WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie złożonego
zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę internetową
„https://www.tempo-spj.pl”, czy też za pośrednictwem, poczty e-mail, lub w formie pisemnej.
Zamówienie powinno określać: dokładną nazwę i adres Kupującego, nazwę towaru jego ilość, termin i
miejsce dostawy.
3.Tempo Sp. J. W. Fiszera może przyjąć zamówienie w całości lub w części.
4. Tempo Sp. J. W. Fiszera jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy
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go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym
terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Tempo Sp. J. W. Fiszera dołoży wszelkich
wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
5. Jeżeli nastąpił brak realizacji zamówienia przez Tempo Sp. J. W. Fiszera wskutek siły wyższej,
Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania,
niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Tempo Sp.J. W.Fiszera ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową
niemożność lub nieterminowość
realizacji umowy.
6. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności,
posiadania względem Tempo Sp. J. W. Fiszera innych zaległych zobowiązań,
lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień
może zostać przez Tempo Sp. J. W. Fiszera wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub
uregulowania innych zobowiązań.

WYSYŁKA TOWARU

1. Z chwilą wydania rzeczy przez Tempo Sp. J. W. Fiszera na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary
związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez Tempo Sp. J. W. Fiszera, a zatem miejscem wydania rzeczy,
jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje
środkami transportu zapewnionymi przez Tempo Sp. J. W. Fiszera, wówczas miejscem wykonania
świadczenia przez Tempo Sp. J. W. Fiszera jest magazyn pozostający w dyspozycji Tempo.
4. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem niezwłocznie od chwili
przyjazdu samochodu.
5. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i
ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. W przypadku
stwierdzenia braków lub uszkodzeń Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście
przewozowym adnotacji o szkodzie lub
zażądać przy odbiorze sporządzenia kolejowego protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on
roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika.

OPAKOWANIA

1. Tempo Sp. J. W. Fiszera dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety jednorazowe.
3. Koszt palet jednorazowych jest wliczony w cenę towaru. Kupujący nie jest zobowiązany do zwrotu
palet jednorazowych.

REKLAMACJA
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Tempo Sp. J. W. Fiszera niezwłocznie za pośrednictwem
strony internetowej „https://www.tempo-spj.pl”, pocztą e-mail, lub też
na piśmie.
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2. W przypadku reklamacji ilościowych lub wynikających ze szkód
powstałych w czasie transportu towaru – w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na
liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia).
Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
4. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego
prawa do reklamacji.
5. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Tempo Sp. J. W. Fiszera jest
sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez Kupującego.
6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać
reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie
braków.
7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Tempo Sp. J. W. Fiszera stosownie do treści żądania
zgłoszonego w ramach reklamacji bądź – w razie braku takiego żądania według swego uznania, może
wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w
reklamowanym
towarze Tempo Sp .J. W. Fiszera. Kupujący i Tempo Sp .J. W. Fiszera mogą też uzgodnić inny sposób
załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania
się przez Kupującego dalszych rekompensat.
8. Tempo Sp. J. W. Fiszera nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku
towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ELEKTRONICZNA INFORMACJA HANDLOWA
1. Akceptując niniejsze warunki sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Tempo Sp. J. W. Fiszera
w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Tempo Sp. J. W. Fiszera działalnością
gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.), w szczególności
ma on prawo wglądu we własne dane.
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jedn. – Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.)
Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Tempo Sp. J. W. Fiszera drogą elektroniczną na podany
przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach
określonych przepisami niniejszej ustawy.

Chabielice, 22 października 2015 r.
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