Ogólne warunki sprzedaży mebli kuchennych FPHU STOLARZ
Niniejsze warunki dotyczą sprzedaży kuchni do wbudowania produkowanych przez FPHU STOLARZ
1. Zamówienia na kuchnie FPHU STOLARZ wraz z urządzeniami składane są na podstawie wzorów
i kolorystyki dobieranej z oferty bieżącej firmy, ustalanej z odbiorcą zamówienia indywidualnie, spisanych na
druku zamówienia.
2. Po podpisaniu umowy przez zamawiającego, wszelkie zmiany w specyfikacji zamówienia są możliwe tylko za
zgodą wykonawcy.
3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą podpisania zamówienia.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest uprzednie dokonanie przez zamawiającego wpłaty zadatku w wysokości 50%
ceny podanej na zamówieniu.
5. Realizacja dostawy zamówionych mebli kuchennych następuje w oparciu o czas potrzebny
do ich skompletowania w specyfikacji zamówienia. Termin realizacji podawany jest na druku zamówienia.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wywiązanie się z terminu realizacji zamówienia,
w wyniku zdarzeń losowych.
7. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić do montażu pomieszczenie kuchenne przygotowane zgodnie z
dołączonymi do zamówienia Warunkami technicznymi dla pomieszczeń do montażu mebli kuchennych.
8. Montaż wykonywany przez wykonawcę obejmuje wyłącznie elementy będące przedmiotem zamówienia.
Pozostałe elementy dostarczane poza zamówieniem przez zamawiającego lub osoby trzecie, są dodatkowo płatne.
A Montaż sprzętu AGD zakupionego przez klienta indywidualnie podlega opłacie montażowej wysokości 500 zł
za wszystkie urządzenia AGD przedstawione przez klienta do zamontowania. Opłata montażowa wliczana jest
w cenę zamówienia na meble kuchenne.
B Sprzęt AGD zamówiony za pośrednictwem FPHU STOLARZ nie podlega opłacie montażowej.
C W przypadku rezygnacji przez klienta z zamówienia na sprzęt AGD za pośrednictwem FPHU STOLARZ w
terminie ustawowym, opłata montażowa wysokości 500 zł zostanie ponownie doliczona do wartości
zamówienia na meble kuchenne.
D Montaż sprzętu AGD odbywa się zgodnie z aneksem dołączonym do niniejszej umowy - Warunkami
technicznymi dla pomieszczeń do montażu mebli kuchennych.
9. Zwroty mebli i sprzętu wykonanych zgodnie z zamówieniem lub ich wymiana jest niemożliwa.
10. Obowiązuje cena z dnia zawarcia umowy.
11. Cena podana na specyfikacjach jest ceną wyjściową do ustalenia zadatku na poczet rozpoczęcia realizacji
zamówienia.
12. Warunkiem wydania towaru (rozpoczęcia montażu) jest dokonanie do dnia realizacji zapłaty
za zamówiony towar.
13. Pozostałą należność zamawiający zobowiązany jest wpłacić przed rozpoczęciem montażu. W przypadku nie
uiszczenia należności dostawa i montaż nie będą realizowane. Prawo własności zamontowanych elementów
Klient nabywa w momencie uregulowania całej należności wynikającej z zamówienia.
14. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie FPHU STOLARZ zamawiającemu
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od kwoty przedpłaty, za okres zwłoki.
15. W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy w ciągu 7 dni od jej zawarcia, wykonawca ma prawo
potrącić 15% wartości zamówienia. Odstąpienie w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością zapłaty
umówionego wynagrodzenia.
16. W przypadku nie dotrzymania przez zamawiającego terminu przygotowania pomieszczenia kuchni do

montażu mebli, jak i uniemożliwienie wykonawcy wykonania prac w wyznaczonym terminie,
zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za zamówione meble w wysokości 95% wartości w
terminie 3 dni po upływie wyznaczonego terminu montażu. Wówczas ustala się także inny termin
montażu. Zamawiający zobowiązany jest ponieść koszty dodatkowego dojazdu grupy montażowej
wynikłe z obciążającego go braku opróżnienia, przygotowania i dostępnienia pomieszczenia grupie
montażowej w umówionym terminie.
17. W przypadku braku odbioru przez zamawiającego mebli w terminie 14 dni od wyznaczonego w umowie terminu
montażu mebli kuchennych, zamawiający obowiązany jest do zapłaty na rzecz wykonująego wynagrodzenia za

przechowanie zakupionych przez siebie mebli w wysokości 20 zł za każdy dzień.
18. Wizualizacja projektu kuchni wykonana na komputerze ze względów technicznych nie uwzględnia wszystkich
cech własnych frontów a kolorystyka przedstawianych próbek nie jest identyczna z rzeczywistą paletą oferty.
19. Bryły szafek kuchennych zostaną wykonane uwzględniając z tyłu szafek kuchennych tzw. „tunel powietrzny”
(głębokość max do 10cm) służący to ukrycia przyłączy instalacji mediów oraz ukrycia ewentualnych krzywizn
ścian pomieszczenia. Wykonawca mebli dołoży wszelkich starań projektowych aby w/w „tunel powietrzny” w
minimalnym stopniu wpływał na głębokość użytkową mebla. Zmniejszona w tym celu głębokość użytkowa mebli
nie może wobec tego podlegać reklamacji.
20. Klient potwierdza własnym podpisem, iż wykonawca udzielił mu jasnych, zrozumiałych
i nie wprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania
z towaru. W miejscu sprzedaży wykonawca zapewnił odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne
umożliwiające dokonanie wyboru towaru, sprawdzenie jakości, funkcjonalności głównych
i podstawowych podzespołów.
21. Klient został poinformowany, iż wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
lub zniszczenia wyrobu wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. W szczególności wykonawca nie
odpowiada za mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe z winy klienta, na skutek
nieprzestrzegania wymogów w trakcie użytkowania towaru (także tych opisanych w dołączonej Karcie
Gwarancyjnej):

W meblach z frontami z drewna litego występuje zróżnicowanie kolorów i rysunku drewna charakterystyczne
dla danego materiału. Występujące elementy budowy morfologicznej
tj. promienie rdzeniowe, słoje przyrostów, drobne sęki jak również różnorodność rysunku i barwy nie
stanowią wady produkcyjnej, lecz są naturalną cecha tego materiału, które wyróżniają drewno od tworzyw
otrzymywanych sztucznie (np. laminat na płycie mdf) Przebarwienia powstałe na skutek pęcznienia drewna,
podyktowane nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniu są naturalna cechą tego materiału. Różnice
te nie mogą stanowić podstawy do stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umowa sprzedaży.


Podstawą do stwierdzenia niezgodności z zamówieniem nie może być również różnorodność w
odcieniach powłoki lakierniczej podyktowane różnorodnością budowy drewna i działania światła.

Wadliwe funkcjonowanie wyrobu na skutek samowolnego demontażu i montażu mebli,
oraz uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od wykonawcy
i warunków eksploatacji (zalanie, powódź, pożar, włamanie).
20. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w formie polubownej, a w
przypadku nieskuteczności tej formy, przez właściwe sądy.
21. W zakresie nie unormowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie
zmiany w umowie i zamówieniu wymagają formy pisemnej. Zamówienie zostaje sporządzane w dwóch
jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
22. Zamawiający podpisując umowę oświadcza, że zapoznał i zgadza się z w/w warunkami.
23. Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez wykonawcę, obecnie i w przyszłości,
swoich danych osobowych wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a także
wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych osobom trzecim współpracującym z wykonawcą, w
związku z wykonaniem niniejszej umowy.


ZAMAWIAJĄCY

Oświadczam, że zapoznałem się i zaakceptowałem w/w warunki:
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