1 . Ofe r ta.
Niniejszy cennik stanowi ofert´ sprzeda˝y w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przyj´cie oferty nast´puje wy∏àcznie przez z∏o˝enie pisemnego zamówienia.
2 . Fak tu r a.
Przyj´cie zamówienia zostanie potwierdzone wystawieniem faktury pro forma. Realizacja zamówienia nastàpi po udokumentowaniu zap∏aty wynikajàcej z faktury pro forma.
Faktura VAT dotyczàca zaliczki zostanie wystawiona po wp∏acie zaliczki. Faktura VAT dotyczàca II raty zostanie wystawiona w dniu wysy∏ki lub osobistego odbioru towaru.
Z∏o˝enie przez podatnika VAT pisemnego zamówienia stanowi oÊwiadczenie potwierdzajàce jego uprawnienie do otrzymywania faktur VAT oraz upowa˝nienie do wystawienia
na rzecz Zamawiajàcego faktury VAT bez jego podpisu.
3. P ∏atnoÊ ç.
Gotówkà (zaliczka 50% do 7 dni od daty podpisania zamówienia, II rata 50% w dniu
odbioru towaru), przelewem (zaliczka 50% do 7 dni od daty podpisana zamówienia,
II rata 50% przed otrzymaniem towaru - potwierdzenie przelewu jest warunkiem otrzymania towaru) lub za pobraniem (100% w dniu odbioru towaru).
Przy d∏u˝szej wspó∏pracy - warunki ustalane indywidualnie.
Przy zamówieniach typu pre-paid obowiàzujà warunki p∏atnoÊci oraz dostawy towaru
zgodne z Regulaminem Promocji Pakietów Pre-paid.

4 . Do stawa towa rów.
W razie braku odmiennego zastrze˝enia na zamówieniu, zamówiony towar zostanie
wys∏any pocztà kurierskà na koszt Zamawiajàcego. Istnieje mo˝liwoÊç odbioru towaru z siedziby CRUX. W takim przypadku Zamawiajàcy nie zostanie obcià˝ony kosztami transportu.
5 . Pr oj e kt n ad ru ku .
Projekt nadruku wykonywany jest przez CRUX nieodp∏atnie, ÊciÊle wed∏ug wskazówek i na podstawie materia∏ów dostarczonych przez Zamawiajàcego. Po wykonaniu
projektu CRUX wysy∏a go Zamawiajàcemu do akceptacji. Dopiero odes∏anie projektu z adnotacjà „AKCEPTUJ¢”, podpisem i piecz´cià firmowà spowoduje przystàpienie CRUX do realizacji zamówienia. Od tego dnia liczony jest czas realizacji zamówienia, nie wczeÊniej jednak ni˝ od daty wp∏aty zaliczki.
6. Re kl ama c je .
Reklamacje przyjmowane b´dà w ciàgu 7 dni od daty otrzymania towaru, wy∏àcznie
w formie pisemnej. Niezale˝nie od trybu rozpatrywania reklamacji Zamawiajàcego
obowiàzuje termin p∏atnoÊci wskazany na fakturze. Po rozpatrzeniu reklamacji CRUX
zwróci Zamawiajàcemu kwot´ za reklamowany towar lub wykona zlecenie powtórnie.
7 . Ro zt r z yg an i e s po r ów .
Wszelkie spory wynik∏e z realizacji umowy rozstrzyga w∏aÊciwy rzeczowo sàd dla
siedziby CRUX.

