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  Warunki odbioru towaru we własnym zakresie w przedsiębiorstwie ELMONTER OŚWIETLENIE  

z  siedzibą w Zagórowie  62-410, ul. Przemysłowa 1, NIP 667-000-03-30.  

 

 

Adres magazynu głównego : Michalinów Oleśnicki 34, 62-410 Zagórów  

 

 

P.P.U.H. Elmonter Oświetlenie zwany dalej Sprzedawcą poinformuje Kupującego o możliwym terminie odbioru towaru w 

Potwierdzeniu Zamówienia lub poprzez osobny e-mail.  

Wskazany termin „dni robocze” należy rozumieć: dni liczone od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem powszechnie 

obowiązujących przepisów o dniach ustawowo wolnych od pracy.  

Strony ustalą dokładną datę odbioru towaru (obejmującą dni robocze) co najmniej na dwa dni robocze przed planowanym 

odbiorem. Co najmniej jeden dzień roboczy przed załadunkiem Kupujący zobowiązany jest podać Sprzedawcy dane 

odbierającego tj. dane kierowcy i pojazdu. 

Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sposobu przewozu towaru tj. tak by towar nie uległ uszkodzeniu. 

Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. 

Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają 

Kupującego do żądania ponownego dostarczenia towaru wolnego od wad lub do żądania zapłaty odszkodowania. 

Zamawiający, odbierając towar własnym transportem, odpowiada za sposób jego ułożenia i zamocowanie na pojeździe. 

Niedopuszczalnym jest załadunek produktów Sprzedawcy na inne towary znajdujące się na pojeździe. 

Pojazdy własne lub wynajęte  przeznaczone przez  Zamawiającego  do odbioru towaru powinny spełniać następujące warunki 

załadunkowe: 

 - odbiór słupów, masztów oświetleniowych - tylko autami przystosowanymi do załadunku górą (załadunek suwnicą) 

 - odbiór fundamentów i drobnych elementów -  autami przystosowanymi do załadunku górą lub autami z załadunkiem 

 bocznym (załadunek suwnicą lub wózkiem widłowym). 

W przypadku odbioru realizowanego firmą kurierską (DHL, RABEN, SCHENKER itp.), Kupujący, po ustaleniu ze 

Sprzedającym  szczegółów odbioru (m.in. wymiary, waga, sposób zapakowania odbieranych produktów), zobowiązany jest 

dostarczyć Sprzedającemu minimum na jeden dzień roboczy przed planowanym odbiorem list przewozowy lub w przypadku 

braku takiej możliwości nr zlecenia oraz nazwę spedycji. 

Sprzedawca ma prawo odmówić załadunku zamówionych towarów na środek transportu podstawiony przez Kupującego, który 

nie odpowiada wytycznym podanym powyżej. 

Sprzedawca ma prawo do zmiany terminu wydania towaru z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności: siła wyższa, 

zachowanie osób trzecich (dostawców, przewoźników itp.), klęski żywiołowe, warunki pogodowe. 

Ewentualne koszty powstałe w związku z podstawieniem niewłaściwego środka transportowego obciążają Kupującego. 


