Warunki Sprzedaży Hurtowej
dla przedsiębiorców i instytucji
Sprzedaż hurtowa prowadzona jest na terenie Kwiaciarskiego Zakładu
Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Nowy Dwór Spółka z o.o. w Nowym Dworze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:15 w okresie od marca do
listopada. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest obsługa Klienta w innych
godzinach.
Ceny hurtowe dotyczą sprzedaży roślin do przedsiębiorców lub instytucji, w tym w
szczególności sklepów i hurtowni ogrodniczych, firm urządzających ogrody i tereny
zieleni, odbiorców instytucjonalnych i szkółek roślin ozdobnych przy zakupie min. 20
sztuk z danej odmiany.
Ceny w ofercie są cenami hurtowymi netto. Do podanych cen należy doliczyć
podatek VAT wg aktualnych stawek.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
Zamówienia
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Preferowaną formą składania zamówień jest poczta elektroniczna kierowana
bezpośrednio do specjalistów odpowiedzialnych za sprzedaż krajową lub
zagraniczną lub na adres ogólny Spółki kzd@kzd.com.pl
Rezerwacji materiału dokonujemy według kolejności nadsyłanych zamówień.
Zamówienia na rośliny z gruntu realizujemy od 1 września do 1 maja.
Zamówienia na rośliny z gruntu należy składać na minimum 7 dni przed
planowanym odbiorem.
Jeśli Klient nie odbierze zamówionego i przygotowanego materiału roślinnego w
ciągu 3 dni od ustalonego terminu odbioru, zamówienie może zostać anulowane.
W przypadku zamówień potwierdzonych zaliczką nieodebranie zamówionych
roślin w terminie 14 dni od obustronnie uzgodnionej daty ich odbioru skutkuje
przepadkiem zaliczki.

Warunki płatności
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Należność za zakupiony materiał roślinny płatna jest gotówką lub kartą płatniczą.
Stali Klienci mają możliwość uzyskania kredytu kupieckiego w ramach limitu
ustalanego indywidualnie, według jednostronnej decyzji Spółki.
Kolejne zakupy na kredyt kupiecki są możliwe o ile limit kredytu kupieckiego nie
został wyczerpany i w granicach niewykorzystanego kredytu kupieckiego.
Opóźnienie płatności o 3 dni robocze skutkuje obniżeniem limitu kredytu
kupieckiego.
W przypadku płatności przelewem za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień
wpływu środków na konto Spółki.
Przedstawiciele odbiorców krajowych, o ile nie są uwidocznieni we wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym
Rejestrze Sądowym, nabywający materiał z odroczonym terminem płatności
zobowiązani są przed odbiorem towaru przedłożyć oryginał upoważnienia

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w
CEIDG lub KRS.
6. Strony mogą ustalić inne warunki umowy.
Bonifikaty
Stosujemy następujący system bonifikat:
przy płatności gotówką, przedpłacie i jednorazowym zakupie o wartości netto:
 powyżej 3.000zł do 5.000zł - w wysokości 3%
 powyżej 5.000zł do 10.000zł - w wysokości 5%
 powyżej 10.000zł
- w wysokości 7%
Bonifikaty nie dotyczą oferty promocyjnej,
szkółkarskiego.

specjalnej i młodego materiału

Bonifikaty nie sumują się!
Transport
Istnieje możliwość odpłatnej dostawy roślin do odbiorcy na warunkach
uzgodnionych indywidualnie.
2. W przypadku określonym w pkt 1. powyżej możliwy jest dowóz roślin do dowolnej
miejscowości na terenie kraju.
1.

Reklamacje
Zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące jakości zakupionego materiału roślinnego
przyjmowane są w formie pisemnej, tzn. przesłane na piśmie na adres Spółki lub
elektronicznie na adres poczty elektronicznej Spółki, tj. kzd@kzd.com.pl , w
terminach:
- materiał roślinny z uprawy pojemnikowej do 14 dni od daty wydania,
- materiał roślinny z bryłą lub gołym korzeniem:
zakupiony jesienią - do 15 kwietnia następnego roku kalendarzowego,
zakupiony wiosną - do 15 maja bieżącego roku kalendarzowego.
- rośliny z oferty specjalnej - w innych terminach ustalonych indywidualnie z
Klientem.
Niezachowanie powyższych terminów powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi za
wady fizyczne.
Do reklamacji należy załączyć odpowiednie zdjęcia, które umożliwią ocenę
zasadności zgłoszonych zastrzeżeń lub uwag.
Po wydaniu materiału roślinnego reklamacji ilościowych nie uznaje się.
Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują od 01.02.2017 roku.

