
 

Ogóle warunki sprzedaży Hempel Special Metals Sp. z o. o. 

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 K.C. i są stosowane 

przez Hempel Special Metals Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu, KRS 0000289555, zwaną dalej „Hempel Special 

Metals”. Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie strony, 

chyba że obie strony pisemnie postanowiły inaczej. 

 

Wszelkie informacje zawarte w katalogach reklamowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią 

oferty w rozumieniu przepisów K. C. 

 

Termin dostawy ma charakter informacyjny i ulega przedłużeniu w momencie zaistnienia przeszkód nie 

wynikających z winy Hempel Special Metals. Jeżeli opóźnienie dotyczy materiału dostarczonego na specjalne 

zamówienie, którego Hempel Special Metals nie ma zwykle na magazynie a kupujący o tym wiedział. Kupujący 

nie może zrezygnować z zamówienia  

 

Faktura jest dokumentem sprzedaży. Faktura stanowi jednocześnie ostateczne wezwanie do zapłaty w 

rozumieniu art. 481 KC. Do dnia zapłaty pełnej wartości faktury towar w/w stanowi własność sprzedawcy. Po 

upływie terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe. Za termin płatności obie strony przyjmują datę 

wpływu środków pieniężnych na konto HMS. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenie ewentualnych roszczeń z 

tytułu opóźnienia w dostawie nie później niż do 30 dni po pierwotnym terminie dostawy. 

 

Jeżeli towar jest oznaczony jako drugi gatunek nie podlega reklamacji. 

 

Ceny wskazane w ofercie są wiążące na czas jej obowiązywania. Ceny towarów są cenami netto. Należy do nich 

doliczyć podatek VAT. Koszty dostawy oraz innych usług są ustalane w momencie przyjęcia zamówienia. 

 

Kupujący ma obowiązek sprawdzić w chwili dostawy zgodność ilościową i jakościową i ewentualne uwagi 

umieścić na dokumencie zwrotnym dostarczonym wraz z towarem. Jeżeli Kupujący nie zgłosi pisemnych 

zastrzeżeń do 2 dni od daty dostawy, towar uznaje się za zaakceptowany przez Kupującego. Po upływie tego 

terminu odpowiedzialność za wady możliwe do wykrycia w wyniku oględzin, oparta na dowolnej podstawie 

prawnej jest wyłączona. Towar sprzedawany jest wg wagi rzeczywistej, wg jednostek sprzedaży (mb, kg, ark, szt, 

zwoje). HMS zastrzega sobie ze względu na specyfikę towarów odchylenia od ilości zamówionej ok. plus/minus 5 

% w przypadku zwoji plus/minus 10%. 

 

Hempel Special Metals dołoży wszelkich starań, by towar właściwie zapakować. Palety jako opakowania 

podlegają zwrotowi do 30 dni po otrzymanej dostawie. Po upływie tego terminy Hempel Special Metals ma prawo 

obciążyć Kupującego kosztami opakowania. 

 

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pisemna zgoda Hempel Special Metals. 


