Formularz wniosku o konto

Nazwa Firmy
(Pełny podmiot handlowy): ___________________________________________________________________________________
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer VAT: _______________________________________

Jeśli partner lub jednoosobowy przedsiębiorca / Imie właściciela i adres
Imie: ________________________________________________________________________________________________________
Nazwa firmy: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

NIP: _______________________________________________

Nazwa firmy: _______________________________________

Numer telefonu: ____________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

Numer faksu: _______________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

Adres email: _______________________________________

NIP: _______________________________________________

Osoba do kontaktu w dziale zakupów: ________________________________________________________________________
Adres email: ________________________________________________________________________________________________
Osoba do kontaktu w księgowości: ___________________________________________________________________________
Adres email: ________________________________________________________________________________________________

Deklaracja:
Przeczytaliśmy i zgadzamy się z załączonymi warunkami i zgadzamy się na przeprowadzenie odpowiedniej
kontroli kredytowej, jeśli wymagają tego warunki kredytowania. My, niżej podpisani, przeczytaliśmy i akceptujemy
politykę prywatności Rapidrop Global Limited.
Podpis osoby upoważnionej:_________________________

Pozycja: ____________________________________________

Imie: _______________________________________________

Data: _____________________________________________

Warunki muszą być podpisane i podstemplowane przez firmę
Rapidrop Global Ltd
Rutland Business Park, Newark Road, Peterborough, PE1 5WA
T: +44 (0) 1733 847 510 F: +44 (0) 1733 553 958
e: rapidrop@rapidrop.com
w: www.rapidrop.com
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1. PODSTAWA SPRZEDAŻY
1.1. Rapidrop Global Ltd („Sprzedawca”) prowadzi działalność jako Sprzedawca wyłącznie na podstawie i zgodnie z poniższymi warunkami, które uznaje się za
integralną część dowolnego zamówienia otrzymanego i przyjętego, z wyłączeniem wszelkich warunków, chyba że Sprzedawca w sposób wyraźny zgodzi się na piśmie
na inne warunki, które same w sobie nie będą sprzeczne z poniższymi warunkami. Ceny podane w cennikach lub inny sposób służą jedynie dla celów informacyjnych i
nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedawcy.
1.2. Żadne zamówienie nie może być anulowane lub zmienione bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. DOSTAWA
2.1. Daty dostaw podawane przez Sprzedawcę stanowią najbardziej optymalne przewidywania przedstawiane w dobrej wierze i Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za szkody lub inne straty powstałe wskutek opóźnionej dostawy.
2.2. Dostawę uznaje się za zrealizowaną kiedy Sprzedawca dostarczy towary do lokalu nabywcy lub innego miejsca uzgodnionego na piśmie.
2.3. W przypadku niedostarczenia towarów przez Sprzedawcę z przyczyn innych niż leżących poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy lub z winy nabywcy, wskutek czego
Sprzedawca będzie ponosił stosowną odpowiedzialność wobec nabywcy, odpowiedzialność ta będzie ograniczona do nadwyżki (jeśli taka wystąpi) poniesionych przez
nabywcę (na najtańszym z możliwych rynków) kosztów zakupu podobnych towarów w miejsce towarów niedostarczonych.
2.4. W przypadku gdy nabywca dostarczył Sprzedawcy dane techniczne, rysunki lub wzorce, nabywca zgadza się zabezpieczyć Sprzedawcę od odpowiedzialności z
tytułu jakichkolwiek strat wynikających z postępowania administracyjnego wszczętego z powodu naruszenia praw autorskich, patentów lub zarejestrowanych znaków
handlowych, czy też jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej.
2.5. Jeżeli nabywca nie odbierze dostarczonych towarów lub nie poda Sprzedawcy stosownych instrukcji dotyczących dostawy w czasie wyznaczonym na dostawę
(z wykluczeniem przyczyn leżących poza racjonalną kontrolą nabywcy lub z winy Sprzedawcy), wówczas, bez uszczerbku dla innych praw lub środków naprawczych
przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca może:
2.6.1. przechować towary do czasu faktycznej dostawy i obciążyć nabywcę uzasadnionymi kosztami składowania (w tym ubezpieczenia); lub
2.6.2. sprzedać towary po najlepszej dostępnej cenie i (po odjęciu wszystkich uzasadnionych wydatków na składowanie i poniesionych w związku ze sprzedażą )
obciążyć nabywcę z tytułu brakującej kwoty w stosunku do pełnej ceny.
3. ZMIANA SPECYFIKACJI
Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania dowolnych zmian w specyfikacji towarów, koniecznych w celu spełnienia wymogów ustawowych lub unijnych lub w
przypadku kiedy towary mają być dostarczone według specyfikacji Sprzedawcy, które nie wpływają w sposób istotny na ich jakość lub działanie.
4. RYZYKO I PRAWO WŁASNOŚCI
4.1. Ryzyko dotyczące towarów przechodzi na nabywcę z chwilą ich dostarczenia.
4.2. Prawa własności towarów nie przechodzą na nabywcę do czasu:
4.2.1. zapłacenia w całości ceny zakupu towarów; i
4.2.2. zapłacenia w całości wszystkich pozostałych sum należnych Sprzedawcy w dniu, kiedy płatność za zakup towarów staje się wymagalna.
4.3. Do czasu przeniesienia praw własności towarów na nabywcę, nabywca uzyska towary z mocy powierzenia i będzie przechowywać je oddzielnie od innych towarów
w sposób, który pozwoli na ich natychmiastową identyfikację jako towarów należących do Sprzedawcy, a także dokona w swoich księgach wpisu potwierdzającego tytuł
własności Sprzedawcy w odniesieniu do takich towarów.
4.4. Jeśli nabywca sprzeda towary stronie trzeciej przed dokonaniem zapłaty na rzecz Sprzedawcy, wszystkie wpływy z takiej sprzedaży powinny zostać przyjęte i
zatrzymane na oddzielnym koncie przez nabywcę, który występuje jako przedstawiciel Sprzedawcy.
4.5. Sprzedawcy przysługiwać będzie roszczenie z tytułu zapłaty ceny towarów niezależnie od faktu, że prawa własności do towarów nie zostały jeszcze przeniesione.
4.6. Do czasu przeniesienia praw własności do towarów na nabywcę (i pod warunkiem, że towary nadal istnieją i nie zostały odsprzedane), Sprzedawca może w
dowolnym momencie zażądać od nabywcy dostarczenia towarów Sprzedawcy, a jeżeli nabywca nie wykona tego polecenia, Sprzedawca lub jego przedstawiciele będą
uprawnieni do wejścia na teren należący do nabywcy lub dowolnej strony trzeciej, gdzie towary są przechowywane lub istnieje zasadne przypuszczenie, że są tam
przechowywane i odebrać je.
4.7. Nabywca nie może zastawić lub w dowolny sposób obciążyć jako zabezpieczenie z tytułu zadłużenia jakichkolwiek towarów, które pozostają wąasnością
Sprzedawcy, niemniej jednak jeśli nabywca tak uczyni, wszystkie środki pieniężne należne przez nabywcę na rzecz Sprzedawcy (bez uszczerbku dla jakichkolwiek
innych praw lub środków naprawczych przysługujących Sprzedającemu) staną się niezwłocznie należne i płatne.
5. CENA
5.1. Ceną za towar jest cena podana przez Sprzedawcę lub - jeśli żadna cena nie została podana (lub podana cena jest nieaktualna) - cena wymieniona w
publikowanym przez Sprzedawcę cenniku, obowiązującym w dniu zamówienia.
5.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, za powiadomieniem nabywcy w dowolnym momencie przed dostawą, do podniesienia ceny towarów w celu uwzględnienia
wzrostu kosztów Sprzedawcy z dowolnej przyczyny poza kontrolą Sprzedawcy (jak między innymi wahania kursów walutowych, zmiany przepisów walutowych, zmiany
ceł, znaczący wzrost kosztów pracy, materiałów lub innych kosztów produkcji), do zmiany terminu dostawy, ilości lub specyfikacji towarów na prośbę nabywcy lub
opóżnienia spowodowanego poleceniem nabywcy lub niemożnością podania przez nabywcą właściwych informacji lub instrukcji Sprzedającemu.
5.3. Cena nie obejmuje należnego podatku VAT, który nabywca dodatkowo zapłaci na rzecz Sprzedawcy.
6. PŁATNOŚĆ
6.1 Płatność bez odliczeń nastąpi na koniec lub przed końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypada data faktury, chyba że Sprzedawca wyrazi
pisemną zgodę na inne warunki płatności. Sprzedawca ma prawo wystawić fakturę nabywcy w momencie dostawy lub w dowolnym czasie po niej, chyba że nabywca
bezprawnie odmówi odbioru dostawy towarów, w którym to przypadku Sprzedawca będzie uprawniony do wystawienia nabywcy faktury na ceną towarów w dowolnym
momencie po wyznaczeniu czasu dostawy.
6.2. Nabywca nie ma prawa odliczać od ceny zakupu jakichkolwiek kwot należnych przez Sprzedawcę na rzecz nabywcy. Nie naruszajac wszelkich innych praw
Sprzedawcy, jeżeli Nabywca nie zapłaci faktury w podanym terminie, nie jest on uprawniony do żadnych upustow, mimo, iż na fakturze lub w inny sposób zostaly
uzgodnione i jest on zobowiązany zapłacić odsetki od zaległej kwoty od daty kiedy zapłata powinna zostać uiszczona do daty kiedy zapłata faktycznie wpłyneła, w
wysokosci 8% dziennie w skali roku oraz pokrycia wszystkich kosztow i wydatkow (w tym kosztow prawnych) powstałych w wyniku egzekucji zaleglych należnosci.
6.3. Płatność uznaje się za dokonaną po przekazaniu Sprzedawcy pełnej należnej kwoty w gotówce lub po uznaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej należnej
kwoty rozliczonej przez nabywcę.
6.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności, do przesunięcia w czasie dowolnej dostawy, anulowania jej lub odmówienia
przyjęcia dowolnego zamówienia, do czasu całkowitej zapłaty wszystkich zaległych i niezapłaconych faktur.
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7. NIEWYPŁACALNOŚĆ NABYWCY
7.1. Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie gdy:
7.1.1. nabywca zawrze dobrowolne porozumienie ze swoimi wierzycielami lub (będąc osobą fizyczną lub firmą) zbankrutuje lub (bądąc spółką) przejdzie pod zarząd
administracyjny lub przejdzie w stan likwidacji (innej niż w celu fuzji lub restrukturyzacji); lub
7.1.2. posiadacz hipoteki na majątku nabywcy przejmie go lub zostanie ustanowiony syndyk masy upadłościowej dla dowolnej części majątku lub aktywów nabywcy; lub
7.1.3. nabywca wstrzyma lub zagrozi wstrzymaniem prowadzenia działalności; lub
7.1.4. Sprzedawca zasadnie uzna, że dowolne z powyższych zdarzeń może nastąpić w stosunku do nabywcy i stosownie powiadomi o tym nabywcę.
7.2. Jeśli postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie, Sprzedawca będzie miał prawo, bez uszczerbku dla innych praw i środków naprawczych
przysługujących Sprzedawcy, anulować dowolne zamówienie lub zawiesić dalsze dostawy w ramach dowolnego zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec nabywcy, a jeśli towary zostały wysłane i nabywca nie zapłacił za nie, płatność stanie się natychmiast wymagana, niezależnie od jakichkolwiek
uprzednich porozumień lub ustaleń stanowiących inaczej.
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1. Z zastrzeżeniem do pozostałej części pkt.8 Sprzedawca gwarantuje, że towary będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez okres 12 miesięcy od daty
odbioru towaru.
8.2. Sprzedawca udziela powyższej gwarancji pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
8.2.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad towarów wynikających z rysunków, projektów lub specyfikacji, które zostały dostarczone przez nabywcę.
8.2.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad towarów wynikających ze zwyczajnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, nieprawidłowych
warunków pracy, wskutek nieprzestrzegania instrukcji Sprzedawcy (ustnych oraz pisemnych), niewłaściwego użytkowania lub też zmian lub napraw towarów bez zgody
Sprzedawcy;
8.2.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie powyższej gwarancji (lub jakiejkolwiek innej gwarancji, warunków lub rękojmi), jeśli całkowita kwota ceny
za towary nie została zapłacona do dnia jej należności;
8.2.4. Powyższa gwarancja nie obejmuje części, materiałów lub sprzętu, które nie zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę i w takim przypadku nabywca będzie
uprawniony do korzystania tylko z gwarancji lub rękojmi udzielonej Sprzedawcy przez producenta.
8.3. Pod warunkiem zachowania jednoznacznych postanowień zawartych w punkcie 8 i z wyjątkiem sprzedały towarów osobie występującej jako konsument (w
rozumieniu Ustawy o niesłusznych warunkach umów [Unfair Contract Terms Act] z roku 1977)
wszystkie gwarancje i warunki ustanowione ustawowo i powszechnie obowiązujące są wykluczone w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
8.4. Z wyjątkiem śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniem Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy na mocy jakichkolwiek
deklaracji (z wyjątkiem nielegalnych) lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji, warunków i obowiązków na mocy prawa powszechnego, za wszystkie szczególne
pośrednie lub wynikowe straty lub szkody (również utratą dochodów i inne straty), koszty, wydatki lub inne roszczenia odszkodowawcze (również spowodowane
przez zaniedbania Sprzedawcy, jego pracowników, przedstawicieli lub inne), które powstały z powodu lub w związku z dostawą towarów lub też ich używaniem lub
odsprzedażą przez nabywcę i cała odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu lub w związku z jakimkolwiek zamówieniem zostaje ograniczona do kosztów towarów, chyba
że wyrażnie postanowiono inaczej na mocy niniejszych warunków.
8.5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia towarów w wyniku wykonywania lub zaniedbania dowolnych procedur składowania
towarów po ich dostarczeniu. Ponadto warunkiem przeprowadzenia procedur kontroli jakości Sprzedawcy jest zachowanie pełnej identyfikowalności towarów. W związku
z tym każda reklamacja dotycząca jakości wymaga zachowania produktu w jego oryginalnym opakowaniu lub podania oznaczeń serii.
8.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych podczas transportu lub braków w dostawie, chyba że nabywca powiadomi Sprzedawcę w
przeciągu trzech dni od dostawy, a w przypadku reklamacji z powodu niedostarczenia towarów w przeciągu 14 dni od otrzymania faktury Sprzedawcy.
8.7. Jeśli w przeciągu 3 miesięcy od dostawy Sprzedawca otrzyma uzasadnioną reklamację dotyczącą dowolnych towarów, wynikające z wad jakościowych, stanu
towarów lub też ich niezgodności ze specyfikacją, Sprzedawca będzie miał prawo wymienić nieodpłatnie te towary (lub też daną część) lub na podstawie wyłącznego
uznania Sprzedawcy zwrócić nabywcy kwotę ceny towarów (lub właściwą część tej kwoty), niemniej jednak Sprzedawca nie poniesie żadnej dalszej odpowiedzialności
względem nabywcy.
8.8. Jeśli nabywca nie powiadomi Sprzedawcy o wadach towarów i nie zwróci ich w przeciągu okresu ustanowionego w punkcie 8., nabywca nie będzie uprawniony
do odmówienia przyjęcia towarów, a Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad lub usterek. Ponadto nabywca będzie zobowiązany
zapłacić cenę tak, jakby towary zostały dostarczone w zgodności z umową.
9. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nabywca zabezpieczy Sprzedawcę od wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od tego, w jaki sposób powstałej, i wynikającej ze szkód względem towarów, majątku
Sprzedawcy, pracowników lub sprzętu Sprzedawcy, czy też szkód odniesionych przez stronę trzecią w związku z wyładunkiem towarów na terenie nabywcy, z wyjątkiem
zakresu, w jakim szkody te wynikły z zaniedbania Sprzedawcy lub jego pracowników.
10. SIŁA WYŻSZA
10.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy i nie zostanie uznanym winnym naruszenia umowy z powodu opóżnienia lub niewykonania
jakichkolwiek zobowiązań Sprzedawcy w stosunku do towarów, jeśli opóżnienie lub niewykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyny poza racjonalną kontrolą
Sprzedawcy. Bez uszczerbku dla ogółu powyższych postanowień, uznaje się, że poniższe zdarzenia występują poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy:
10.1.1. działań sił natury, eksplozja, powódz, burza, pożar lub wypadek;
10.1.2. wojna lub grożba wojny, sabotaż, powstanie, cywilne rozruchy lub zarekwirowanie mienia;
10.1.3. ustawy, restrykcje, rozporzędzenia władz lokalnych, zakazy lub dowolne środki prawne podjęte przez rząd, parlament lub władze lokalne.
10.1.4. przepisy lub embarga importowe lub eksportowe;
10.1.5. strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne lub spory związkowe (angażujące pracowników Sprzedawcy lub strony trzeciej);
10.1.6. trudności w pozyskaniu surowców, siły roboczej, paliwa, części maszyn;
10.1.7. przerwy dostaw energii lub awarie maszyn.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze warunki będą interpretowane jako umowa angielska zawarta zgodnie z prawem angielskim i nabywca zgadza się na niewyłączną jurysdykcję angielskich
sądów. Wszelkie powiadomienia na mocy niniejszej umowy muszą być sporządzone w postaci pisemnej i zostaną wysłane listem poleconym na adres miejsca
działalności drugiej strony.
28.11.11.V3
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