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1.Oferowane przez nas urządzenia oraz systemy zostały wyspecyfikowane wyłącznie na
podstawie dostarczonych nam przez Państwa informacji. Prosimy jednak o uważne
prześledzenie czy nasza propozycja w pełni odpowiada Państwa wymaganiom i jest zgodna z
przeznaczeniem, dla którego chcą Państwo wykorzystać oferowane Towary. Dotyczy to w
szczególności odporności na korozje oferowanych przez nas materiałów.
2. Gwarancja: 12 miesięcy od daty wystawienia faktury VAT, nie wcześniej jednak niż od dnia
wydania Towaru Kupującemu. Gwarancją jakości, poza dalszymi postanowieniami, nie są objęte
materiały eksploatacyjne oraz elementy zużywające się podczas pracy urządzeń.
3. Podane ceny są cenami netto. Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT w stawce zgodnej z
obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towaru i usług.
4. W przypadku akceptacji naszej oferty prosimy o przesłanie formalnego zamówienia. W
zamówieniu prosimy o podanie wytłuszczonych kodów przyrządów i powołanie się na numer
oferty.
5. Zastrzegamy sobie możliwość częściowych dostaw.
6. Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez fakturę VAT na całość, w przypadku maszyn i urządzeń
obowiązuje następujący system regulowania należności: 50% zaliczka na przedpłatę, 40% FAT
(testy i odbiór na miejscu u wykonawcy), 10% SAT (testy i odbiór końcowy na miejscu u klienta).
7. W zamówieniu powinny być wskazane osoby uprawnione po stronie Kupującego do odbioru
Towarów oraz uprawnione do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją
umowy.
8. Wszelka korespondencja Stron, niewymagająca formy dokumentu podpisanego przez Stronę
lub Strony bądź innej formy wskazanej w Umowie, będzie dokonywana w formie elektronicznej
na adres poczty e-mail Sprzedawcy:
8.1.Maszyny i urządzenia AUTOJET Sp. zo.o.
Dyrektor Handlowy: przemyslaw.pluskota@autojet.com.pl; mobile (+48) 504 324 824;
Tel. (+48) 61 847 35 48; fax (+48) 61 847 39 60; ul. Tatrzańska 20 60-413 Poznań
Koordynator Projektów Technicznych: bartosz.grzybowski@autojet.com.pl;
mobile (+48) 608 650 411; Tel. (+48) 61 847 35 48; fax (+48) 61 847 39 60; ul. Tatrzańska 20
60-413 Poznań
8.2. Materiały eksploatacyjne do drukarek
Doradca Techniczno-Handlowy: bogumil.pulawski@autojet.com.pl; mobile (+48) 515 047 251;
Tel. (+48) 61 847 35 48; fax (+48) 61 847 39 60; ul. Tatrzańska 20 60-413 Poznań
Inżynier ds. sprzedaży: jakub.kujawa@autojet.com.pl; mobile (+48) 509 370 375;
Tel. (+48) 61 847 35 48; fax (+48) 61 847 39 60; ul. Tatrzańska 20 60-413 Poznań
9. Na pisemny wniosek Kupującego Sprzedawca wyda posiadane przez siebie certyfikaty, atesty
i deklaracje zgodności CE maszyn i urządzeń w postaci elektronicznej/papierowej.
10. Kary umowne
a. 20% ceny sprzedaży netto Towarów z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych
po stronie Kupującego
Autojet Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 20 60-413 Poznań
Tel. (+48) 61 8473 538; tel/fax (+48) 61 8473 960
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10.1. Jeżeli kara umowna przysługująca Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od
Umowy z przyczyn zawinionych po stronie Kupującego, nie pokryje wszystkich kosztów
poniesionych przez Sprzedawcę w związku z przystąpieniem do wykonania Umowy,
Sprzedawca może żądać od Kupującego zwrotu tych kosztów w kwocie przewyższającej
wysokość kary umownej.
10.2. W przypadku zmiany warunków Umowy dokonywanej na wniosek Kupującego
skutkującej dodatkowymi kosztami po stronie Sprzedawcy, w szczególności zmiany dotyczącej
zamówionego Towaru, warunków dostawy Towaru, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu tych
kosztów Sprzedawcy
Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Kupującego o zamiarze zmiany
warunków Umowy, wstrzyma się z wykonaniem Umowy oraz przedstawi Kupującemu
kalkulację dodatkowych kosztów związanych ze zmianą warunków Umowy. Kupujący
zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie zmianę warunków Umowy wraz z
pisemną akceptacją dodatkowych kosztów z tym związanych.
11. Umowa dochodzi do skutku i obowiązuje od dnia doręczenia prawidłowego zamówienia
Sprzedawcy i potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Czas realizacji określany
każdorazowo w ofercie dla maszyn i urządzeń produkcji AUTOJET Sp. z o.o. zostaje liczony od
momentu wpłaty zaliczki 50% na rozpoczęcie zlecenia.
12. Niniejsza oferta winna być przyjęta bez zastrzeżeń – jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia
wskazane w zamówieniu nie wiążą Sprzedawcy (chyba, że wyrazi zgodę na piśmie w
potwierdzeniu zamówienia pod rygorem nieważności) i umowa dochodzi do skutku według
treści niniejszej oferty (chyba, że Kupujący odmówi na piśmie zawarcia umowy według treści
oferty)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanego towaru oraz uruchomienia, szkolenia,
kalibrację i obsługę urządzeń w ramach kontraktów serwisowych, prowadzi nasze biuro
znajdujące się w siedzibie firmy Autojet Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 20 60-413 Poznań.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących uruchomień zakupionej aparatury,
szkoleń, kalibracji, wizyt serwisowych maszyn i urządzeń, prosimy o kontakt:
Dyrektor Handlowy: przemyslaw.pluskota@autojet.com.pl; mobile (+48) 504 324 824;
Tel. (+48) 61 847 35 48; fax (+48) 61 847 39 60; ul. Tatrzańska 20 60-413 Poznań
Koordynator Projektów Technicznych: bartosz.grzybowski@autojet.com.pl;
mobile (+48) 608 650 411; Tel. (+48) 61 847 35 48; fax (+48) 61 847 39 60; ul. Tatrzańska 20
60-413 Poznań
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących uruchomień, szkoleń, kalibracji, wizyt
serwisowych drukarek, prosimy o kontakt:
Kierownik serwisu drukarek: jakub.krzyzanowski@autojet.com.pl; mobile (+48) 502 612 003
Tel. (+48) 61 847 35 48; fax (+48) 61 847 39 60; ul. Tatrzańska 20 60-413 Poznań
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