Warunki dostaw towarów przez MAROL Sp. z o.o. (NIP: 7822374569, Sprzedający) do przedsiębiorców
detalicznych i hurtowych (Kupujących), stosowane od 1 stycznia 2014 r.
Warunki dostaw towarów
1.

Warunki dostaw towarów MAROL Sp. z o.o. (ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań, Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, numer KRS: 0000268101, Regon: 300446614, NIP:
7822374569, kapitał zakładowy: 4.860.000 złotych) zwanej Sprzedającym, regulują sprawy związane
z dostawami do przedsiębiorców detalicznych i hurtowych (Kupujących), stosowane od 1.01.2014 r.

2.

Dostawa towarów wykonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika przez ich
powierzenie firmie przewozowej, albo przez ich postawienie do dyspozycji i osobistego odbioru przez
Kupującego na boku magazynu wynajmowanego przez Sprzedającego. Sposób dostawy wybiera
Kupujący.

3.

W przypadku przewoźnika, wydanie towaru przewoźnikowi następuje w dacie sprzedaży wskazanej
na fakturze. W przypadku odbioru własnego, postawienie towaru do dyspozycji Kupującego następuje
w dacie sprzedaży wskazanej na fakturze. Sprzedający przechowuje towar Kupującego w ramach
ceny sprzedaży przez okres do 7 dni.

4.

Dostawa następuje w dniu sprzedaży wskazanym na fakturze. Dostawa następuje w dniu sprzedaży
wskazanym na fakturze. Z tym dniem prawo własności towarów przechodzi na Kupującego i od tego
momentu może on rozporządzać towarem według własnego uznania.

5.

W przypadku przewoźnika, firma przewozowa realizuje dyspozycje Kupującego co do miejsca i czasu
przekazania towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący chce wskazać inne miejsce, niż adres jego punktu
handlowego, to powinien to zrobić na piśmie (mailem, faksem). Kupujący upoważnia Sprzedającego
do wskazywania w imieniu Kupującego tych informacji w/w firmie przewozowej. Strony ustalają, że
każda firma przewozowa powinna posiadać ubezpieczenie przewożonego towaru, aby zmniejszyć
ryzyko Kupującego szkody w dostawie.

6.

W przypadku odbioru własnego, Sprzedający realizuje dyspozycje co do dalszych losów sprzedanego
towaru, na podstawie pisemnych (mailem, faksem) dyspozycji.

7.

Z chwilą wydania towaru Kupujący musi opieczętować swoją pieczęcią oraz podpisać zarówno
fakturę VAT jak też dowód wydania towaru (jeżeli jest dostarczony).

8.

Kupujący bada towar jak też opakowania zwrotne (palety, kontenery, skrzynki, butelki i inne, które
mogą być ponownie wykorzystane) przy odbiorze. Zwrot opakowań zwrotnych powinien nastąpić przy
dostawie.

9.

W przypadku dostawy przy pomocy firmy przewozowej, przewoźnik musi pisemnie kwitować odbiór
pieniędzy wpłacanych przez Kupującego oraz odbiór towarów i opakowań zwrotnych. W przypadku
odbioru własnego, Kupujący uzyskuje pokwitowanie od przechowawcy towaru.

10.

W razie zgłaszania wad lub braków w ładunku lub dokumentach, niezgodności asortymentowych lub
innych zastrzeżeń, Kupujący niezwłocznie sporządza reklamację na piśmie (mailem, faksem). W
przypadku dostawy przy pomocy firmy przewozowej, reklamacja musi zostać podpisana przez
przewoźnika, który wykonał dostawę. W przypadku odbioru własnego, reklamacja musi zostać
podpisana przez przechowawcę towaru. W celu umożliwienia rozpatrzenia zasadności reklamacji,
Kupujący umożliwi Sprzedającemu oraz przedstawicielom dostawcy Sprzedającego zbadanie towaru
oraz pobranie jego próbek. Reklamacja z powodu wad niezależnych od Sprzedającego może zostać
uznana pod warunkiem jej zaakceptowania przez producenta lub dostawcę Sprzedającego.

11.

Kupujący nie może zwrócić towarów bez uzgodnienia ze Sprzedającym.

12.

Koszty dostawy ponosi Sprzedający, a ryzyko Kupujący.

13.

Spory w związku ze sprzedażą i dostawą towarów (dokonanym przed lub po 1 stycznia 2014 r.)
rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

14.

Warunki dostaw obowiązują od 1 stycznia 2014 r. do ich zmiany lub odwołania przez Sprzedającego.

15.
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portalu
http://www.marol.com.pl/warunki_dostaw_towarow/. Sprzedający ma prawo do zmiany i
aktualizowania warunków, o czym będzie na bieżąco informować poprzez publikację na w/w stronie
internetowej.
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