WARUNKI OGÓLNE
1. Poniższe warunki sprzedaży odnoszą się do ofert i zamówień dotyczących
produktów oferowanych przez firmę Weekend.
2. Zawarte w prospektach, reklamach, cennikach lub w ofertach, szkice, rysunki, dane
techniczne, wagi i pomiary są jedynie przybliżone i nie mają charakteru wiążącego.
3. Firma Weekend zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji i deformacji przed
dostawą.
4. Oferta przedstawiona przez firmę Weekend obowiązuje przez okres 14 dni
liczonych od dnia dostarczenia oferty Kupującemu.
5. Weekend dopuszcza składanie zamówienia drogą mailową - wówczas umowa
zostaje zawarta, jeżeli Weekend w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia
potwierdzi możliwość jego wykonania mailowo lub na piśmie.
6. Weekend zastrzega sobie prawa autorskie do ilustracji, rysunków, obliczeń oraz
innej dokumentacji, związanej z umowa.
WARUNKI AKCEPTOWANIA UMOWY
1. Weekend po sporządzeniu ostatecznego zamrowienia na wykonanie przyczepy,
przed przystąpieniem do produkcji towaru ma prawo żądać od Kupującego
uiszczenia opłaty w wysokości 20% ceny netto produktu, która stanowi zaliczkę.
2. W sytuacji nie wpłacenia zaliczki, Weekend w ciągu 14 dni od dnia zaakceptowania
oferty przez którąkolwiek ze stron jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Weekend ma prawo do żądania kary umownej
w wysokości 20% ceny netto towaru.
WYDANIE ZAMÓWIONEGO TOWARU
1. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją prawną i
stanem technicznym sprzedawanego towaru oraz dokonania sprawdzenia jego
wyposażenia, a także sprawdzenia nadanego numeru identyfikacyjnego z
dowodem rejestracyjnym lub innym dokumentem. Po odbiorze towaru widoczne
mankamenty nie będą podlegały reklamacji (pęknięcia kloszy, wgniecenia,
zarysowania itp)
2. Wydanie towaru następuje po uregulowaniu przez Kupującego całości
wynagrodzenia oraz kosztów wydania/wysłania towaru. Odbiór następuje w dziale
handlowym Weekend ul. Poznańska 7a, 62-080 Rumianek

3. Dopóki istnieje zastrzeżenie własności, Kupujący nie może dysponować
przedmiotem zakupu.
4. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo
przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia oraz wszelkie ryzyka koszty i
odpowiedzialność związana z jego posiadaniem. Sprzedawane przez Weekend
towary wolne są od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
5. Fabrycznie nowy towar objęty jest gwarancją producenta. Weekend nie udziela
gwarancji na towary używane
6. Wysyłka towaru odbywa się na żądanie Kupującego i na jego koszt, po ustaleniu tej
dodatkowej usługi z Kupującym w zawieranej z nim umowie. Ryzyko w przypadku
uszkodzenia, niedostarczenia towaru ponosi Kupujący.. Kupujący ponosi
odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu, jeżeli
realizuje on transport we własnym zakresie.
7. W razie nie wywiązania się przez Kupującego z terminowego odbioru
zamówionego towaru (w terminie 14 dni od poinformowania przez Weekend o
możliwości odbioru) Weekend uprawniony jest, po uprzednim powiadomieniu
Kupującego i upływie dodatkowych 7 dni do sprzedaży tego towaru. Powyższe nie
ogranicza prawa do dochodzenia w stosunku do Kupującego dalej idących
roszczeń.
TERMIN REALIZACJI I DOSTAWY TOWARÓW
1. Czas i termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym nie ma
on charakteru wiążącego. chyba że Weekend wydał pisemną obietnicę
dotrzymania konkretnego terminu dostawy.
2. Rozpoczęcie biegu terminu dostawy rozpoczyna się wraz z potwierdzeniem
zamówienia oraz po wyjaśnieniu wszystkich spraw technicznych, handlowych i
finansowych, po przekazaniu przez Kupującego odpowiedniej dokumentacji, jak i
po wpłynięciu ustalonej kwoty zaliczki.
3. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych przeszkód niezależnie od tego, czy wystąpiły one w firmie
Weekend, czy u poddostawców.
4. Jeśli po upływie miesiąca od zgłoszenia gotowości do wysłania towaru termin
wysyłki opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, to za każdorazowe
przechowanie towaru przez okres 14 dni (tzw. okres przechowania), Kupujący

obciążony zostanie kosztami przechowania towaru. Koszt przechowania towaru za
jeden okres przechowania wynosi 3% ceny netto obciążać będzie Kupującego.
5. Do obowiązku Kupującego należy transport na własny koszt.
6. Wszelkie dostawy i świadczenia dokonywane są z zastrzeżeniem prawa własności.
7. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego dopiero wówczas, gdy
ureguluje on wszelkie należności wobec firmy Weekend
8. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności są
dozwolone tylko po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony Weekend, pod rygorem
odpowiedzialności odszkodowawczej.
9. W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej Kupujący ma
obowiązek utrzymania towaru w należytym stanie i ponosi odpowiedzialność wobec
Weekend za jego uszkodzenie lub utratę.
OGÓLNE WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena zawarta jest w umowie, ewentualne zniżki lub rabaty wymagają pisemnego
potwierdzenia przez firmę Weekend.
2. Ceny odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru, nie
uwzględniają kosztów wysyłki, opakowań, dostawy, kosztów transportu które to
koszty ponosi w całości Kupujący oraz nie zawierają podatku VAT.
3. Weekend zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jeżeli do chwili realizacji umowy
nastąpią istotne zmiany kosztów. ( np. wahania kursów walut, zmiany wysokości
ceł i opłat oraz innych poniesionych kosztów)
4. Płatności należy dokonywać bezpośrednio. na rachunek bankowy Weekend lub
kasie firmy. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na
rachunek bankowy lub w kasie firmy.
5. Za wszystkie opłaty na rzecz agentów, pośredników, odpowiedzialność ponosi
wpłacający.
WARUNKI GWARANCJI
1. Kupujący otrzymuje dla nowych produktów gwarancję na okres jednego roku.
2. Weekend nie udziela gwarancji dla towarów używanych.
3. Termin gwarancji rozpoczyna się wraz z datą wystawienia rachunku. Weekend
udziela gwarancji na ilość towaru ustaloną w dokumencie sprzedaży.

4. Za wady nie są uznawane nieznaczne, nie wpływające na cel zastosowania różnice
w dostawie, np. w odniesieniu do ciężaru, jakości, koloru itd. Ponadto Weekend
wyraźnie zastrzega prawo do wprowadzania zmian lub poprawek w wyrobach.
5. Reklamacje z tytułu wad będą uwzględnione tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone
pisemnie, bądź drogą mailową Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłosić zaraz po
otrzymaniu lub przekazaniu towaru, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. Termin
rozpatrzenia reklamacji to 14 dni, licząc od daty dostarczenia towaru do siedziby
Weekend przez Kupującego na jego koszt.
6. Reklamacja z tytułu wad jest wykluczona, gdy stan towaru lub usługi zmienił się po
wniesieniu zmian, przeróbek przez kupującego
7. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu wad, wyłączając prawo wyboru
Kupującego, Weekend ma prawo do:
a. przyjęcia zwrotu uszkodzonego towaru i wydaniu towaru bez wad,
b. odstąpienia od umowy i do zwrotu ceny zakupu,
c. naprawy bądź wymiany uszkodzenia w terminie 30 dni od dnia wydania
towaru
d. przy zachowaniu ważności umowy do wypłacenia minimalnej wartości
towaru; wyklucza się inne, dalej idące roszczenia klienta.
8. Wniesienie reklamacji z tytułu wad nie zwalnia Kupującego z obowiązku uiszczenia
zapłaty. W przypadku nie dokonania opłaty bądź niedotrzymania przez Kupującego
innych zobowiązań wygasają obowiązki gwarancyjne. Kupujący akceptuje
wszystkie stawki taryfowe gwarancji Weekend.
9. Gwarancję Weekend może uznać za nieważną w sytuacji zastosowania
nieoryginalnych części zamiennych do towaru, w przypadku nie przestrzegania
zaleceń producenta co do ładowności przyczepy bądź jej przeznaczenia. Odmowa
gwarancji może nastąpić również w sytuacji samodzielnych modyfikacji instalacji
elektrycznej oraz podzespołów przyczepy
10. Kupujący chcący skorzystać z warunków gwarancji jest zobowiązany do
dostarczenia towaru do siedziby firmy Weekend na własny koszt
11. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest oryginalny dokument sprzedaży Jego
brak wyłącza objęcie towaru gwarancją.
12. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym
jest rzeczowo właściwy sąd miejsca naszej siedziby.

