
                                                                           
 
 
 
 

 
 

  
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, technika wykonania oraz ws
może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe,
autorskim i należą do ich właścicieli. 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI

1.  Zapłata za przedmiot zamówienia możliwa jest w gotówce lub przelewem 
bankowym. W przypa
jest możliwy tylko po zaksięgowaniu na koncie bankowym Producenta 
całości wynagrodzenia

2. Producent ma prawo żądać 
zamówienia na każdym etapie produkcji

3. Producent zastrzega sobie prawo ż
co  najmniej 30 dni 
zapłata nie zostanie zrealizowana przez Zamawiającego, Producent ma prawo 
opóźnić realizację zamó

4. Odbiory możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach 
5.  Dokładna data i termin odbioru p

indywidualnie z Pracownikiem Producenta.
skontaktować się z pracownikiem Producenta w celu ustalenia terminu odbioru.

6. Nie jest możliwe wydanie p
terminu odbioru. 

7. Zamawiający osobiście dokon
8. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie odebrać p

i wynajmuje osobę trzecią do odbioru p
tylko na podstawie upoważnienia
dane Producenta oraz Zamawi
odbioru oraz dane osoby upoważnionej do odbioru (
dokumentu tożsamości). Osoba odbierająca p
jest do okazania dokume
Skan upoważnienia Zamawiający obowiązany jest wysł
pracownika Producenta 
zamówieniu), a oryginał dostarczyć Producentowi 
odbioru Przedmiotu zamówienia. 
do odbioru przedmiotu zamówienia.
z udzieleniem pełnomocnictwa Odbierającemu
oraz podpisania i odbioru dokument
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. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, technika wykonania oraz wszelkie inne dane) prezentowane przez firmę 
może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem 

PŁATNOŚCI I ODBIORU ZAMÓWIENIA

rzedmiot zamówienia możliwa jest w gotówce lub przelewem 
bankowym. W przypadku płatności przelewem odbiór przedmiotu zamówienia 

tylko po zaksięgowaniu na koncie bankowym Producenta 
całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 
Producent ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty części lub całości 

na każdym etapie produkcji.  
Producent zastrzega sobie prawo żądania zapłaty za przedmiot 

30 dni przed terminem odbioru przedmiotu zamówienia. Jeżeli 
zapłata nie zostanie zrealizowana przez Zamawiającego, Producent ma prawo 
opóźnić realizację zamówienia. 
Odbiory możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Dokładna data i termin odbioru przedmiotu zamówienia ustalana jest 

racownikiem Producenta. Zamawiający
skontaktować się z pracownikiem Producenta w celu ustalenia terminu odbioru.

wydanie przedmiotu zamówienia bez wcześniejszego ustalenia 

Zamawiający osobiście dokonuje odbioru przedmiotu zamówienia.
jący nie jest w stanie odebrać przedmiotu za
sobę trzecią do odbioru przedmiotu zamówienia 

upoważnienia do odbioru. Upoważnienie takie musi
Producenta oraz Zamawiającego, przedmiot zamówienia (

odbioru oraz dane osoby upoważnionej do odbioru (imię, nazwisko, numer 
tożsamości). Osoba odbierająca przedmiot zamówienia zobowiązana 

jest do okazania dokumentu tożsamości pracownikowi Producenta przy odbiorze. 
Skan upoważnienia Zamawiający obowiązany jest wysł

Producenta (koniecznie z adresu e-mail, kt
oryginał dostarczyć Producentowi nie później

odbioru Przedmiotu zamówienia. Jest to konieczny i bezdyskusyjny
rzedmiotu zamówienia. Upoważnienie jest 

pełnomocnictwa Odbierającemu do odbioru, oględzin, sprawdzenia 
oraz podpisania i odbioru dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia
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zelkie inne dane) prezentowane przez firmę AP TRAILERS nie 
znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem 

ZAMÓWIENIA 

rzedmiot zamówienia możliwa jest w gotówce lub przelewem 
rzedmiotu zamówienia 

tylko po zaksięgowaniu na koncie bankowym Producenta 100% 

zapłaty części lub całości 

ądania zapłaty za przedmiot zamówienia na 
przedmiotu zamówienia. Jeżeli 

zapłata nie zostanie zrealizowana przez Zamawiającego, Producent ma prawo 

od 8.00 do 14.00. 
rzedmiotu zamówienia ustalana jest 

Zamawiający zobowiązany jest 
skontaktować się z pracownikiem Producenta w celu ustalenia terminu odbioru. 

rzedmiotu zamówienia bez wcześniejszego ustalenia 

rzedmiotu zamówienia. 
rzedmiotu zamówienia osobiście 

rzedmiotu zamówienia -  jest to możliwe 
do odbioru. Upoważnienie takie musi zawierać: 

ającego, przedmiot zamówienia (z nr VIN), datę 
imię, nazwisko, numer 

rzedmiot zamówienia zobowiązana 
ntu tożsamości pracownikowi Producenta przy odbiorze. 

Skan upoważnienia Zamawiający obowiązany jest wysłać na adres e-mail 
mail, który jest wpisany na 
nie później niż w momencie 

konieczny i bezdyskusyjny warunek 
Upoważnienie jest jednoznaczne 

, oględzin, sprawdzenia 
rzedmiotem zamówienia. 


