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Zasady sprzedazy
Zmieniony 05.11.2008.

1. ZamÃ³wienia

- Â zamÃ³wienie powinno byÄ‡ nadesÅ‚ane faxem, pocztÄ… elektronicznÄ… lub pocztÄ… i powinno zawieraÄ‡ wszystkie dane
potrzebne do wystawienia faktury VAT i byÄ‡ czytelnie podpisane przez osobÄ™ upowaÅ¼nionÄ… do podpisywania
dokumentÃ³w firmy.
- Â firma dokonujÄ…ca zakupu w Goramo â€“ Janusz GÃ³recki po raz pierwszy powinna doÅ‚Ä…czyÄ‡ zamÃ³wienia nastÄ™pu
aktualne dokumenty: NIP, Regon, wypis z rejestru handlowego (Krajowego Rejestru Sadowego) lub wpis do ewidencji
dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej
- Â zamÃ³wienie powinno zawieraÄ‡
- Â specyfikacjÄ™ zamawianego sprzÄ™tu,
- Â poÅ¼Ä…dany termin realizacji
- Â kontakt telefoniczny do osoby mogÄ…cej , w razie potrzeby, dokonaÄ‡ dodatkowych uzgodnieÅ„ technicznych,
- Â kontakt faxowy i mailowy oraz osobÄ™ kontaktowÄ…
- Â zamÃ³wienie dotyczÄ…ce kabli powinno specyfikowaÄ‡ je w sposÃ³b nastÄ™pujÄ…cy
- Â numer kabla wedÅ‚ug katalogu Goramo
- Â lub rodzaje zÅ‚Ä…czy, tabelÄ™ poÅ‚Ä…czeÅ„ i dÅ‚ugoÅ›Ä‡ kabla
- Â lub typy Å‚Ä…czonych urzÄ…dzeÅ„ i portÃ³w (styk: V.35, RS449, X.21, RS232, RS530), rodzaj zÅ‚Ä…cza, DTE czy DCE i d
kabla. Po sporzÄ…dzeniu dokumentacji zamawianego kabla wysyÅ‚ana jest ona do ZamawiajÄ…cego celem akceptacji.
- Â jeÅ›li w zamÃ³wieniu nie okreÅ›lono sposobu wysyÅ‚ki, to sprzÄ™t zostanie wysÅ‚any za poÅ›rednictwem firmy kurierskiej
Servisco, na koszt Klienta.
2. PÅ‚atnoÅ›ci
- Â przelew do 30 dni - dla staÅ‚ych KlientÃ³w, gdy wartoÅ›Ä‡ zakupu nie przekracza 5000,-zÅ‚, a wszystkie poprzednie
zobowiÄ…zania zostaÅ‚y uregulowane,
- Â przedpÅ‚ata czÄ™Å›ciowa - gdy wartoÅ›Ä‡ zakupu przekracza 5 000,-zÅ‚,
- Â przedpÅ‚ata na podstawie faktury proforma, gotÃ³wka lub pobranie kurierskie - dla nowych KlientÃ³w,
- Â zgodne z indywidualnÄ… umowÄ…, jeÅ›li taka umowa zostanie podpisana lub uzgodniona np. w ofercie,
- Â w przypadku sprzedaÅ¼y eksportowej, zasady pÅ‚atnoÅ›ci, inne niÅ¼ przedpÅ‚ata np. akredytywa dokumentowa, sÄ…
ustalane indywidualnie, w drodze umowy.
3. WysyÅ‚ki
Standardowo zamÃ³wiony sprzÄ™t jest wysyÅ‚any w ciÄ…gu trzech dni roboczych od daty otrzymania zamÃ³wienia.
4. PrzesyÅ‚ki krajowe

WysyÅ‚ka zamÃ³wionego sprzÄ™tu poza WarszawÄ™ odbywa siÄ™ za poÅ›rednictwem firmy spedycyjnej Arrows, na terenie
Warszawy za poÅ›rednictwem firmy Arrows, chyba Å¼e ZamawiajÄ…cy zastrzeÅ¼e inaczej. PrzesyÅ‚ka odbywa siÄ™ na koszt
Klienta. Koszty przesyÅ‚ki sÄ… dopisywane do faktury za zamÃ³wiony sprzÄ™t, jeÅ›li zapÅ‚ata odbywa siÄ™ przelewem. Przes
sÄ… dostarczane w ciÄ…gu 24 godzin przy przesyÅ‚kach zamiejscowych i kilku godzin przy przesyÅ‚kach na terenie Warszawy.
Koszt standardowej, 5cio kg przesyÅ‚ki wynosiÂ 24 zÅ‚ netto przy przesyÅ‚kach zamiejscowych i nieco taniej (zaleÅ¼nie od
odlegÅ‚oÅ›ci) przy przesyÅ‚kach na terenie Warszawy (zgodnie z cennikiemÂ Arrows). Na Å¼yczenie ZamawiajÄ…cego
przesyÅ‚ka moÅ¼e byÄ‡ ubezpieczona. Koszty ubezpieczenia pokrywa ZamawiajÄ…cy. WysyÅ‚ka towarÃ³w nadesÅ‚anych do
naprawy odbywa siÄ™ pocztÄ… zwykÅ‚Ä… na koszt Goramo â€“ Janusz GÃ³recki lub pocztÄ… kurierskÄ… na koszt Klienta.

5. Rabaty
Dla firm, ktÃ³re kupujÄ… sprzÄ™t produkcji Goramo â€“ Janusz GÃ³recki w celu dalszej odsprzedaÅ¼y bÄ…dÅº instalacji u swo
klientÃ³w, ma zastosowanie system rabatÃ³w 5%-10%-15%. Goramo â€“ Janusz GÃ³recki udziela rabatu w wysokoÅ›ci od 5%
przy dokonaniu zakupÃ³w powyÅ¼ej 4.000,-zÅ‚. Firma, ktÃ³ra dokonaÅ‚a zakupÃ³w na Å‚Ä…cznÄ… sumÄ™ ponad 8.000,-zÅ‚ n
uzyskuje rabat w wysokoÅ›ci od 10%. Firma, ktÃ³ra dokonaÅ‚a zakupÃ³w na Å‚Ä…cznÄ… sumÄ™ ponad 15.000,-zÅ‚ netto uzys
rabat wysokoÅ›ci od 15%.
Firma Goramo â€“ Janusz GÃ³recki respektuje prawo do rabatÃ³w uzyskane w przeszÅ‚oÅ›ci w firmie Goramo sp.j.
6. Warunki gwarancji
- Â standardowa - 36 miesiÄ™cy,
- Â niestandardowa - zgodnie z umowÄ….
7. Serwis

- Â czas naprawy - nie dÅ‚uÅ¼szy niÅ¼ 7 dni, zwykle w ciÄ…gu 1 dnia,
- Â moÅ¼liwoÅ›Ä‡ wypoÅ¼yczenie sprzÄ™tu zastÄ™pczego na czas naprawy,
- Â przy wiÄ™kszych zamÃ³wieniach moÅ¼liwoÅ›Ä‡ stworzenia u uÅ¼ytkownika "gorÄ…cego" depozytu sprzÄ™tu zamienneg
pozostajÄ…cego wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Goramo â€“ Janusz GÃ³recki.
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