Pruszków, .09.2021
Sprzedaż używanych urządzeń i pojazdów
Szanowni Państwo!
Celem umożliwienia zarówno Państwu, jak i nam możliwie bezproblemowej realizacji transakcji kupnasprzedaży, prosimy o stosowanie się do następujących wytycznych:
1.) Urządzenia i pojazdy, przeznaczone do sprzedaży, znajdują się w podanych Regionach
Strabag BMTI.
2.) Oglądanie urządzeń i pojazdów jest możliwe tylko od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. Odbiór
urządzeń i pojazdów jest możliwy od poniedziałku do czwartku. W każdym przypadku niezbędne jest
wcześniejsze umówienie się.
W tym celu prosimy kontaktować się z podanymi osobami kontaktowymi, przyporządkowanymi do
danych Regionów.
3.) Państwa oferta jest oczywiście całkowicie niewiążąca - zarówno dla Państwa, jak i dla nas - i nie
wynikają z niej żadne wzajemne zobowiązania. Transakcja kupna-sprzedaży ma miejsce wyłącznie
poprzez osobne uzgodnienie między Państwem a naszą firmą. Wykluczone są prawnie wiążące
oświadczenia
Uczestnikiem aukcji może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego.
Strabag wyłącza możliwość sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu
cywilnego.
4.) Tą całkowicie niewiążącą ofertą potwierdzają Państwo jedynie swoje zainteresowanie ewentualnym
nabyciem urządzenia lub pojazdu po określonej cenie. W razie naszego zainteresowania Państwa
ofertą skontaktujemy się celem omówienia dalszego sposobu postepowania.
5.) Ogólne informacje:
Jeżeli na podstawie uzgodnienia co do przedmiotu zakupu i ceny transakcja kupna-sprzedaży dojdzie
do skutku, nabywane urządzenie lub pojazd może być odebrany, od poniedziałku do czwartku w
godzinach urzędowania, po wcześniejszym zgłoszeniu z danego miejsca, po wcześniejszym
odnotowaniu wpływu środków na nasze konto. Urządzenia i pojazdy są wydawane na bazie franco
zakład Strabag BMTI, bez demontażu do transportu. Kwestie ewentualnego załadunku i innych
związanych z tym życzeń prosimy uzgadniać z daną osobą kontaktową w Regionie.
6.) Odbiór powinien nastąpić bezpośrednio po otrzymaniu faktury, dokonaniu zapłaty i wpływie srodków na
konto SPRZEDAJĄCEGO, jednak nie później, niż w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu wpływu
środków na konto Sprzedającego. Od dziesiątego dnia będzie naliczana opłata parkingowa 1,50 EUR /
m2 i / dzień. Dłuższe terminy odbioru wymagają oddzielnego uzgodnienia.
7.) Strabag nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane rzeczy. Odpowiedzialność Strabag
za wady rzeczy sprzedanej z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
8.) W razie ewentualnych pytań na piśmie lub telefonicznych jesteśmy do Państwa dyspozycji.
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