
 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI DOSTAW 

 

 

1. Z chwilą wydania towarów Kupującemu, ryzyko utraty lub uszkodzenia wydanych 
towarów przechodzi na Kupującego. 

2. W przypadku dostarczenia zamówionych towarów na adres wskazany przez 
Kupującego w zamówieniu, Kupujący dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt 
rozładunku towarów. W przypadku odmowy rozładowania towarów przez Kupującego, 
Sprzedający ma prawo odmówić wydania towarów. W wyniku zaistniałej sytuacji 
koszty poniesione przez Sprzedającego związane z załadunkiem/rozładunkiem 
towarów oraz koszty transportu w obie strony ponosi Kupujący. 

3. Kupujący zapewnia, że osoby odbierające towary, znajdujące się w miejscu dostawy 
wskazanym w zamówieniu, jak również osoby odbierające towary z magazynów 
Sprzedającego są upoważnione do ich odbioru, w szczególności sprawdzenia ilości  
i jakości towarów. W związku z powyższym oświadcza, że nie będzie wnosił zastrzeżeń 
w tym zakresie do Sprzedającego. 

4. W przypadku braku osoby upoważnionej przez Kupującego do obioru towarów we 
wskazanym miejscu rozładunku lub odmowy przedstawienia dokumentu tożsamości 
przez osobę upoważnioną, Sprzedający ma prawo odmówić wydania towarów.  
W wyniku zaistniałej sytuacji koszty poniesione przez Sprzedającego związane  
z załadunkiem/rozładunkiem towarów oraz koszty transportu w obie strony ponosi 
Kupujący. 

5. W momencie wydania towarów, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić ilość i jakość 
dostarczonych Towarów. Wszelkie zastrzeżenia w zakresie ilości lub jakości towarów 
muszą zostać odnotowane przez Kupującego na dokumencie WZ oraz potwierdzone na 
tym dokumencie przez kierowcę. Skan ww. dokumentu, musi zostać przesłany 
Sprzedającemu na adres e-mail: reklamacje@ttplast.com najpóźniej w kolejnym dniu 
roboczym następującym po dniu wydania towarów pod rygorem utraty prawa do 
późniejszego zgłaszania zastrzeżeń w tym zakresie. 

6. W przypadku dostaw towarów znajdujących się na paletach (produkty o małych 
gabarytach, nie dotyczy rur 6, 12-metrowych), Kupujący zobowiązany jest sprawdzić 
ilość i jakość towarów w terminie 3 dni roboczych od daty wydania towarów. Wszelkie 
zastrzeżenia w zakresie ilości lub jakości, muszą zostać przesłane Sprzedającemu na 
adres e-mail: reklamacje@ttplast.com w terminie 3 dni roboczych od dnia wydania 
Towarów pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłaszania zastrzeżeń w tym 
zakresie. 
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