Zásady spolupráce
Strany vyhlasujú, že vedú profesionálnu podnikateľskú činnosti, v súvislosti s tým vyhlasujú zámer navzájom
spolupracovať so zachovaním štandardov dobrých kupeckých postupov.
Nadväzujúc spoluprácu, na základe ktorej INTER PARTS bude realizovať dodávky tovarov v rámci spoločenstva
Kupujúcemu na základe dohodnutých objednávok zložených Kupujúcim.
Vzhľadom k tomu, že strany dohody realizujú transakcie v rámci spoločenstva:
Kupujúci vyhlasuje, že je aktívnym platcom dane z pridanej hodnoty na potreby nadobúdania tovarov v rámci
spoločenstva. INTER PARTS vyhlasuje, že je aktívnym platcom dane z pridanej hodnoty na potreby dodávania
tovarov v rámci spoločenstva, a má priradené IČ DPH PL7393853268.
Strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú registrácie na potreby
transakcií v rámci spoločenstva.
Vzhľadom na to, že INTER PARTS bude dodávať tovary v rámci spoločenstva Kupujúcemu, u ktorého to bude
dodanie tovarov v rámci spoločenstva, Strany sa zaväzujú, že sa budú snažiť s najvyššou dôslednosťou náležite
dokumentovať transakcie, a predovšetkým činnosti súvisiace s vývozom tovarov mimo územia Poľskej
republiky. Kupujúci sa súčasne zaväzuje, že bude predkladať nevyhnutné vyhlásenia INTER PARTS, tak ako to
vyplýva z výkonného nariadenia Rady (EÚ) 2018/1912 zo 4. decembra 2018, ktorým sa mení výkonné
nariadenie (EÚ) 282/2011 týkajúce sa niektorých oslobodení v súvislosti s transakciami v rámci spoločenstva.
Kupujúci súhlasí so zasielaním faktúr, dobropisov a ťarchopisov elektronickou formou. INTER PARTS vyhlasuje,
že elektronické faktúry budú zasielané z e-mailovej adresy info@interparts.pl

Zásady zúčtovaní
Záväznou formou platby je preddavok za objednané tovary.
Preddavok bude uhrádzaný na základe faktúry alebo predfaktúry, so splatnosťou od 7 do 14 dní. V prípade
nadviazania stálej spolupráce, lehota splatnosti bude dohodnutá individuálne, a bude od 7 do 21 dní, počítajúc
od dňa doručenia danej faktúry.
Preddavky budú uhrádzané na bankový účet uvedený na danej faktúre alebo predfaktúre.
Základnou menou platieb je EUR, okrem tuzemských mien, ktoré platia v štáte daného Kupujúceho.
Strany pripúšťajú, že sa dohodnú (prípustná je elektronická forma), že dodanie bude realizované na základe
preddavku v menšej výške než 100 % alebo s odloženou splatnosťou.
V prípade nového Kupujúceho, tzn. Kupujúceho, ktorý predtým nespolupracoval s INTER PARTS, minimálne 3
prvé dodania budú realizované na základe preddavku. O lehotách splatnosti rozhoduje individuálne INTER
PARTS, po posúdení finančných možností Kupujúceho. Tovar bude zaslaný po zaúčtovaní platby na bankovom
účte INTER PARTS.

Zásady zadávania objednávok
objednávky môžu byť zadávané prostredníctvom:
a) webovej stránky – WEBTERMINAL
b) objednávacieho programu – TERMINAL FALCON,
c) elektronickej pošty.
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3.

Realizácia objednávky sa určuje individuálne. Potvrdením objednávky sa určuje predovšetkým čas dodania,
forma zásielky (špedície, vlastná preprava, odber STAWIGUDA).
Miesto dodania zásielky musí Kupujúci uviesť písomnou formou, vždy keď je iné než sídlo firmy.
Kupujúci je povinný akékoľvek nezrovnalosti alebo nedostatky nahlásiť spoločnosti INTER PARTS do 48
hodín od prijatia dodávky tovaru. V prípade, že v stanovenej lehote nenahlási nezrovnalosti alebo
nedostatok tovaru, jedná sa o potvrdenie o prijatí kompletného tovaru doložené danou elektronickou
faktúrou

Zásady reklamovania a vracania tovarov
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Vrátenia sú prijímané do 14 dní od dňa dodania tovaru.
Podmienkou prijatia vrátenia tovaru je ideálny stav (bez stôp montáže) tak tovaru ako aj obalu.
Cena nadobudnutia bude vrátená v priebehu 14 dní od dňa prijatia vrátenia tovaru, výhradne na bankový
účet Kupujúceho.
Záruka sa udeľuje na obdobie 2 rokov počítajúc od dňa vydania tovaru.
Reklamácia musí byť nahlásená bezodkladne – do 7 dní po zistení chyby.
Kupujúci je povinný nahlásiť reklamácii na aktuálnom reklamačnom formulári INTER PARTS, ktorý je
dostupný na oficiálnom sídle www.interparts.pl
Vrátenie elektrických dielov, kvapalín, olejov a automobilovej drogérie nie je možné.

