WIDLAKI EUROPE
Regulamin sprzedaŜy produktów Widlaki Europe
Strony transakcji
Nabywcą moŜe być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
Stroną dokonującą sprzedaŜy jest Widlaki Europe S.C. Ul. Krakowska 36 27-600 Sandomierz,
Oferta
Wszystkie podane ceny wyraŜone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
Zawartość strony internetowej Widlaki Europe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
KaŜdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, firma zastrzega sobie prawo
uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.
Wszystkie towary są objęte gwarancją Widlaki Europe.
Warunkiem gwarancji jest stały nadzór firmy Widlaki Europe nad maszyną objętą gwarancją poprzez ustalone w karcie gwarancyjnej płatne
przeglądy.
Gwarancja obejmuje tylko uŜytkownika końcowego.
Nie udzielamy gwarancji w przypadku zakupu do dalszej odsprzedaŜy.
Nie udzielamy gwarancji w przypadku kiedy uŜytkownik wynajmuje maszynę osobom trzecim.
Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
Naprawy gwarancyjne realizowane są na terenie całego kraju na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej.
Na sprzęty zakupione w Widlaki Europe wystawione zostaną dowody zakupu w postaci faktury VAT- faktura zostanie dołączona do
maszyny/urządzenia
ZłoŜenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upowaŜnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu
.
Mimo dołoŜenia wszystkich starań ze strony Widlaki Europe opis, obrazek, i dołączone akcesoria niektórych produktów mogą się róŜnic od
stanu faktycznego produktu.
Widlaki Europe zastrzega sobie moŜliwości wystawienia produktu do realizacji indywidualnej. Maszyna taka moŜe nie być dostępna od
zaraz.Oznacza to iŜ ewentualny nabywca musi liczyć się z koniecznością czekania n produkt przez ustalany indywidualnie czas.
Zamówienia
Zamówienia w Widlaki Europe składać moŜna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Zamówienia składać moŜna korzystając z formularza zamówienia, email-em oraz telefoniczne.
Z chwilą akceptacji warunków cenowych i gwarancyjnych przez nabywcę oraz sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaŜy.
Dowodem zawarcia transakcji jest faktura VAT. Datą zawarcia umowy kupna -sprzedaŜy jest data wystawienia faktury dla klienta. Widlaki
Europe zastrzega sobie prawo: - odmowy zrealizowania zamówienia na kaŜdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności
zamówionego towaru u na składzie firmy.W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek oczywistej omyłki pisarskiej lub
usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i raŜąca niezgodność ceny. W razie wybrania płatności w formie przelewu, anulowania
zamówienia jeŜeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 5 dni od daty złoŜenia zamówienia. - Ŝądania wpłaty
zaliczki na towary zamawiane specjalnie pod klienta. Termin rezerwacji towaru w Ŝadnym wypadku nie moŜe przekroczyć 5 dni roboczych.
Zamówienia które będą miał taki charakter będą anulowane automatycznie.
Dostawa
Zakupione towary dostarczamy na terenie całej Unii Europejskiej. Warunki dostawy oraz cena usługi uzgadniane są za kaŜdym razem
indywidualnie.
Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zawartości z zamówieniem, w Przy odbiorze przesyłki, Kupujący kwitując odbiór,
potwierdza zgodność zawartości z zamówieniem, tym samym na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka
związane z posiadaniem i uŜytkowaniem sprzętu.
Widlaki Europe zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych mojego adresu e - mail oraz moich danych osobowych zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
Uwaga! Dane techniczne, opisy produktów i zdjęcia urządzeń sprzedawanych przez Widlaki Europe są własnością Widlaki Europe . Firma
dokłada najwyŜszej staranności, aby wszelkie opisy produktów, ich dane techniczne i inne informacje publikowane na jej stronie
internetowej odpowiadały rzeczywistości. MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe wskutek rozwoju produktu, czy błędu producenta, aktualna
specyfikacja techniczna sprzętu lub inne informacje nie są zgodne z opisem produktu zawartym na stronie internetowej Widlaki Europe Za
wszelkie tego typu niezgodności danych z rzeczywistością Widlaki Europe nie ponosi odpowiedzialności. Przed dokonaniem zakupu, w
razie wątpliwości, prosimy o zadanie pytania handlowcowi o podanie aktualnych danych technicznych czy opisu.
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