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* rozliczenia w EUR – dokumenty sprzedaży za realizowane dostawy towarów
(z katalogu Świnki Skarbonki) i usług (fakturowanie fotochemiczne form) będą
w walucie EUR a płatności będą dokonywane na nasze rachunek prowadzony w
walucie EUR.
* rozliczenia w złotych – ceny w EUR zakupionych towarów lub usług są przeliczane na dokumentach sprzedaży po kursie dewizy-sprzedaż obowiązującym w
banku sprzedawcy w dniu wystawienia faktury VAT.
W przypadku wzrostu kursów dewizy-sprzedaż dla EUR o więcej jak ± 2%
między kursem z dnia wystawienia
faktury a kursem z dnia wpłynięcia
zapłaty na konto, Sprzedawca ma
prawo, do niniejszej faktury wystawić
korektę faktury VAT z tytułu zmiany
ceny uwzględniającej te różnice kursowe.

W przypadku nieterminowej zapłaty zastrzegamy sobie prawo naliczenia umownych odsetek w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych.
Typowo termin zapłaty przelewem to 14 dni.
Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty.
Miejscem właściwości sądowych jest Poznań.
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Rozliczenia i płatności
Zgodnie ze zmianami do prawa dewizowego, obowiązującymi od 24.01.2009r.,
faktury sprzedaży i rozliczenia za zakupione towary pomiędzy podmiotami krajowymi mogą być realizowane w walucie EUR.
W przypadku zamówień > 500 € zakładamy 2 formy rozliczeń za zamawiane
przez Państwo produkty z naszego katalogu:
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Ceny
Wszystkie ceny w tym katalogu są cenami netto za sztukę, ewentualnie za opakowanie, z magazynu w Poznaniu (ExW Poznań), nie zawierają kosztów wysyłki
oraz podatku VAT.
Z reguły dostarczamy zamówiony towar na fakturę przelewową. W nielicznych
przypadkach zastrzegamy sobie prawo do ustalenia innych szczególnych warunków płatności.
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Wysyłka i koszty wysyłki
Wysyłka zamówionych towarów następuje standardowo za pośrednictwem DPD,
abyście Państwo otrzymali swoje zamówienie szybko i bezpiecznie.
Ze względu na bardzo duży zakres asortymentu zdarzają się sytuację, że nie
jesteśmy w stanie zrealizować w jednym szybkim terminie całości zamówienia. W takich przypadkach, za zgodą zamawiającego wysyłamy na powyższych
warunkach większą cześć zamówionych towarów, a brakujące towary dosyłamy
w późniejszym terminie na koszt zamawiającego (DPD lub poczta) lub bezpatnie
w ramach realizacji kolejnego zamówienia.
Wysyłamy towar bez dopłaty z tytułu zbyt małej wartości / ilości, prosimy
jednak, w Państwa i naszym interesie, zadbać aby minimalna wartość zamówienia była większa niż 100,00 €.
Koszty opakowania i wysyłki doliczamy do faktury VAT.
Zwroty
Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z jakiegoś artykułu, możecie Państwo
go zwrócić w ciągu 10 dni. Wcześniej prosimy jednak do nas zadzwonić , aby
porozmawiać o ewent. produkcie alternatywnym , o sposobie wysyłki zwrotnej
itd. Produkty naturalnie muszą być nieuszkodzone i bez śladów użytkowania, i w
swoim oryginalnym opakowaniu.
Zmiany
Nasze ceny są ważne do momentu wydania kolejnego katalogu. Zastrzegamy
sobie ewent. pomyłki przy opisie i cenach.

