Ogólne warunki współpracy
Red Rooster Poland Sp. z o.o.
Obowiązują od 24.09.2015 roku
Definicje
§1
1. Odbiorca (klient) – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy składająca(y) pisemne zamówienie lub
zapytanie ofertowe u Dostawcy.
2. Dostawca – Red Rooster Poland Sp. z o.o.; dalej jako Red Rooster,
KRS 0000552395, NIP: 6832085719; REGON: 361257067.
3. Towary – urządzenia i podzespoły znajdujące się w ofercie Red Rooster
4. Usługi – usługi świadczone przez Red Rooster, znajdujące się w ofercie firmy
5. Termin realizacji zamówień – termin, w którym towar zostaje dostarczony do Odbiorcy.
6. Czas realizacji zamówienia – czas liczony od momentu wpłynięcia zamówienia do siedziby Dostawcy do
terminu realizacji zamówienia. W przypadku przedpłaty, czas liczony jest od następnego dnia licząc od daty
zaksięgowania środków na koncie bankowym Dostawcy.
7. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych i ustawowo
wolnych od pracy.
8. Reklamacja ilościowa – towar dostarczony w ilości niezgodnej z ilością ujętą na zamówieniu Odbiorcy lub
dokumencie WZ Dostawcy dołączonym do dostawy.
9. Reklamacja jakościowa – towar dostarczony o parametrach niezgodnych z towarem ujętym na
zamówieniu Odbiorcy.
10. Przewoźnik – firma świadcząca usługi kurierskie.
11. Umowa - oznacza pisemną akceptację dotyczącą ceny, parametrów i dostawy towarów oraz realizacji
usług, zawartą między Dostawcą i Odbiorcą.

Postanowienia ogólne
§2
1. Niniejsze warunki obowiązują w odniesieniu do wszystkich propozycji, ofert i zamówień pomiędzy
Dostawcą OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY a Odbiorcą, co do których zadeklarowano ich
stosowanie.
2. Niniejsze warunki obowiązują również w odniesieniu do wszelkich zawieranych z Odbiorcą umów, do
których realizacji należy zaangażować osoby trzecie.
3. Ewentualne odstępstwa od niniejszych warunków ogólnych są ważne jedynie wówczas, gdy zostały
jednoznacznie uzgodnione na piśmie.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy są dostępne na stronie internetowej Dostawcy
www.redrooster.pl.

Propozycje, wyceny i oferty
§3
1. Oferty (wyceny zapytań ofertowych) sporządzone przez Red Rooster są niezobowiązujące i są ważne
przez 30 dni (o ile nie podano inaczej).
2. Oferta jest wiążąca dla Red Rooster jedynie wówczas, gdy kontrahent potwierdzi akceptację oferty na
piśmie w ciągu 30 dni, chyba że podano inaczej.
3. Akceptacja oferty, w której odstąpiono od postanowień zawartych w wycenie, nie jest wiążąca dla Red
Rooster. W takim przypadku zlecenie nie zostaje zrealizowane zgodnie z taką zawierającą zmiany
akceptacją, chyba że Red Rooster postanowi inaczej.
4. Sporządzona wycena nie zobowiązuje Red Rooster do wykonania części zlecenia za odpowiednią część
podanej ceny.
5. Propozycje lub oferty nie odnoszą się automatycznie do przyszłych zleceń. Są sporządzone na dany dzień,
do realizacji konkretnego projektu i ważne 30 dni lub w okresie ustalonym z Odbiorcą.
6. Zapytania ofertowe powinny być składane na piśmie, w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail)
lub listownej w siedzibie Dostawcy oraz osobiście.
7. Zamówienie winno szczegółowo określać przedmiot zamówienia (tj. np. wymiary, budowa, model, ilość,
kolor, udźwig).
8. Zamówienie jest realizowane od następnego dnia po wpłynięciu należności na konto bankowe Red
Rooster i od tej daty liczony jest termin realizacji zamówienia.

Ceny i rabaty
§4
1. Ceny podane w omawianych propozycjach i ofertach nie zawierają podatku VAT.
2. Koszt transportu produktu jest ustalany indywidualnie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
3. Ceny zawarte w ofertach (wycenach) mogą ulec zmianie, co spowodowane jest zmianą kursu walut
zagranicznych.
4. Kursy walut zagranicznych są aktualizowane przez Red Rooster w dniu składania oferty.
4. Rabaty zakupowe są ustalane indywidualnie pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

Warunki płatności
§5
1. Za podstawową formę płatności respektowaną przez Red Rooster uznaje się przedpłatę należności na
konto bankowe (o ile nie ustalono inaczej).

2. Płatności będą dokonywane na podstawie faktury proforma wystawianej przez Red Rooster.
3. Za termin zapłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Red Rooster.
Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Odbiorca.
4. Odbiorca składając zamówienie zobowiązany jest podać dokładne dane niezbędne do wystawienia
prawidłowej faktury VAT.
5. W przypadku nie wywiązywania się przez Odbiorcę z warunków określonych przy zamówieniu, w
szczególności warunków finansowych, Red Rooster jest uprawiony do cofnięcia wszelkiego rodzaju
przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem o ile takie zostały
wcześniej ustalone) oraz do wstrzymania się z wydaniem towaru.
6. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez podpisu ze swej strony.

Zastrzeżenie własności
§6
1. Do czasu całkowitej zapłaty, towar pozostaje własnością Dostawcy.
2. Do momentu zapłaty przez Odbiorcę całości ceny, nie może on :
– dokonać żadnych obciążeń ani ustanowić ograniczonych praw rzeczowych na towarze,
– oddać towaru do używania osobie trzeciej na podstawie jakiejkolwiek umowy,
– przenieść posiadania towaru na osobę trzecią.

Dostarczanie towarów do Odbiorcy
§7
1. Zamówienie uważa się za wykonane przez Dostawcę z chwilą dostarczenia towaru na miejsce wskazane
przez Odbiorcę.
2. Dostawca dołoży należytej staranności, aby zachować potwierdzone przez siebie terminy dostawy.
3. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich.
4. Odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu fizycznego urządzenia i jego opakowania
transportowego w obecności kuriera.
5. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu, braki w dostawie oraz
rozbieżności powinny być zgłaszane kurierowi podczas dostawy a następnie powinien być sporządzony
protokół reklamacyjny.

6. Red Rooster nie ponosi odpowiedzialności za przedłużający się termin dostawy z winy przewoźnika lub
przy wystąpieniu nieprzewidzianych okoliczności.

Reklamacje i gwarancja
§8
1. Red Rooster udziela na swoje produkty 12 lub 24 miesięcznej gwarancji.
2. Reklamacje ilościowe i jakościowe przyjmowane są przez Red Rooster w formie pisemnej, w ciągu 3 dni
roboczych od daty otrzymania towaru. Niedotrzymanie terminu może spowodować odrzucenie reklamacji.
3. Do reklamacji przesłanej do Red Rooster Odbiorca powinien dołączyć protokół reklamacyjny sporządzony
w obecności kuriera. Brak tego dokumentu może skutkować odrzuceniem reklamacji.
4. Reklamacje będą rozstrzygane w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia ich do Red Rooster.

Rozstrzyganie sporów
§9
1. Dostawca i Odbiorca dołożą wszelkich starań aby rozwiązać między sobą w drodze negocjacji wszelkie
spory powstałe podczas realizacji zamówień, bez poddania sprawy do sądu.
2. Ewentualne spory których nie uda się rozwiązać w drodze negocjacji strony poddają pod rozstrzygniecie
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Red Rooster.

Postanowienia końcowe
§ 10
1. Poprzez akceptacje Ogólnych Warunków Współpracy Odbiorca oświadcza, iż zapoznał się z ich treścią
i akceptuje warunki nimi określone.
2. Akceptacja Ogólnych Warunków Współpracy stanowi warunek konieczny dla przyjęcia zamówienia przez
Red Rooster.
3. Przyjmuje się, że Odbiorca składając zamówienie zapoznał się i zaakceptował Ogólne Warunki
Współpracy.

