1.

Zamówienia mogą być składane listownie, faxem, maiłem lub osobiście z podaniem liczby sadzonek,
określeniem odmian i terminu realizacji.

2.

Sprzedający potwierdza pisemnie przyjęcie zamówienia.

3.

Przyjęcie potwierdzenia zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży.

4.

Zamawiający, po otrzymaniu potwierdzenia, zobowiązany jest w ciągu 14 dni do wpłacenia zaliczki
w wysokości 20 % wartości zamówienia na konto sprzedającego lub przekazem pocztowym na
jego adres.

5.

W przypadku rezygnacji kupującego z zamówionego towaru, w terminie krótszym niż na 5 tygodni
od daty odbioru, sprzedający zatrzymuje zaliczkę.

6.

Kupujący zobowiązany jest odebrać sadzonki w terminie określonym w zamówieniu z tolerancją
do +/- 1 tydzień. Ze względu na specyfikę towaru, zamówienie uważa się za terminowo zrealizowane,
jeśli rośliny zostaną wydane z zakładu sprzedawcy nie wcześniej niż 7 dni przed, a nie później niż
7 dni po uzgodnionym terminie realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji
zamówienia partiami.

7.

Dostawy realizuje się z zakładu sprzedającego własnym środkiem transportu kupującego lub firmą
spedycyjną w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Za szkody wynikłe z winy przewożącego,
sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

8.

Wszystkie ceny są cenami netto, nie obejmują podatku VAT (8%) oraz kosztu transportu. Minimalna
ilość zamówienia z odmiany - 50 sztuk i wielokrotność, natomiast minimalna ilość całego zamówienia
w przypadku wysyłki kurierem - 400 szt. Płatność wyłącznie gotówką przy odbiorze sadzonek.

9.

Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości zakupionych sadzonek winny być składane do 2 dni
osobiście, pisemnie lub telefonicznie.

10.

Wszelkie porady udzielane przez sprzedającego wynikają z jego dobrej woli i troski o dobro klienta.
Sprzedający zastrzega sobie jednak, że ze względu na brak kontroli, nie przejmuje odpowiedzialności
za ich wykonanie i skutki.

11.

Za wszelkie uzasadnione i złożone w terminie reklamacje, sprzedający ponosi odpowiedzialność
finansową wyłącznie do wysokości wartości sadzonek.

12.

Odmiany chronione - jeśli zamówienie obejmuje odmiany podlegające ochronie prawnej, czyli
wpisane lub zgłoszone do księgi ochrony wyłącznego prawa prowadzonej przez COBORU
w Słupi Wielkiej k/Poznania - oznacza to, że zakupione sadzonki tych odmian służyć mogą wyłącznie
do produkcji roślin handlowych i jako takie sprzedane. Dalsze rozmnażanie zakupionych roślin
jest prawnie zabronione. Uprawiający zezwala przedstawicielom hodowcy do przeprowadzenia
lustracji uprawy w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

13.

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania
rachunku. To zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście.
W przypadku opóźnienia w zapłacie rachunku, sprzedający może wyegzekwować należność
na drodze sądowej w Sądzie Cywilnym w Gryfinie.

