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Ogólne Warunki Handlowe
Szanowny Kliencie,
Decydując się na współpracę z firmą ZWIKAM Mariusz Matkowski otrzymujesz:

1. Profesjonalne wsparcie techniczne przy doborze interesującego Cię produktu oraz podczas późniejszej
eksploatacji.
2. Gwarancję, iż produkt ten jest wykonany z nowych, oryginalnych i przetestowanych komponentów, które od wielu
lat pracują na terenie Unii Europejskiej.
3. Obsługę posprzedażową.
4. Możliwość zakupu części zamiennych.
5. Kompletną dokumentację.

Jednocześnie zobowiązujesz się do:

1. Odbioru zamówionego towaru zgodnie z Twoim zamówieniem na podstawie otrzymanej oferty handlowej.
2. Zapłaty za otrzymany towar na podstawie faktury VAT, wg Twojego zamówienia, w którym przywołujesz
otrzymaną ofertą handlową.
3. W przypadku anulowania lub korekty zamówienia, do poniesienia kosztów jego realizacji, proporcjonalnie do
stopnia jego zaawansowania na podstawie przedstawionej kalkulacji.
4. W przypadku roszczeń w ramach gwarancji do pełnej współpracy w celu udokumentowania i rozliczenia
powstałego uszkodzenia zakupionego towaru.

W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Z poważaniem
ZWIKAM Mariusz Matkowski
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General Buisness Conditions
Dear Customer,
If you decided to cooperate with ZWIKAM Mariusz Matkowski, you will receive:

1. A professional technical support by a selection of a product, which is interesting for you,
2. Warranty, that this product was manufactured from original and tested components, which are available on
EU market,
3. After – Sale Service,
4. Possibility to purchase of original spare parts,
5. Completely documentation.

At the same time you commit yourself to:
1. Pick up the goods, which were produced, according to your order, based on the received trading offer,
2. Payment for received goods, based on the VAT invoice, according to your order, based on the received trading
offer,
3. Participation in additional costs, in case of a cancel or correction open order, based on a manufacturing progress
and actual and presented calculation,
4. Fully cooperation in case of complain, for assembly a completely documentation and costs calculation of
damages in delivered products.

In unregulated matters apply regulations of Civil Code.

Yours sincerely

ZWIKAM Mariusz Matkowski

