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CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU
Beton  jest  materiałem,  który  po  odlaniu  ma  niepowtarzalny  charakter  i
kolorystykę. Z uwagi na nierównomierne rozłożenie barw na powierzchni oraz
nierówne  ukształtowanie  powierzchni,  klient  oświadcza,  iż  jest  w  pełni
świadomy  specyfiki  materiału  jakim  jest  beton.  Sprzedawca informuje,  a
Odbiorca przyjmuje  więc  do  wiadomości,  iż  z  uwagi  na  charakterystykę
betonu,  produkty  finalne  mogą  różnić  się  odcieniem  /zabarwieniem  oraz
strukturą,  od  prezentowanych  próbek  kolorystycznych  lub  ekspozycji
wystawowej.  Powierzchnia  betonu  pozbawiona  jest  porów  dzięki  czemu
wykazuje  się  odpornością  na  wchłanianie  pyłów  oraz  cieczy.  Wszelkie
powierzchnie  narażone,  podlegają  procesowi  impregnacji  na  etapie
produkcji.  W  związku  z  czym  nie  ma  konieczności  dodatkowego
zabezpieczania produktu.

ZASTOSOWANIE
Blaty  betonowe  wraz  z  wyposażeniem  dodatkowym  przeznaczone  są  do
użytkowania w warunkach domowych. W niektórych przypadkach blaty mogą
mieć zastosowanie w lokalach użyteczności publicznej. Użytkowanie blatów
powinno być zgodne z przeznaczeniem i  zaleceniami  zawartymi w punkcie
„UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA”

KOLORYSTYKA, WYMIARY ODSTĘPSTWA WYMIAROWE
Oferujemy  3  kolory  frontów  meblowych  i  płyt  betonowych:  White,  Cold
Gray , Warm Gray

Blaty wykonywane są na indywidualne zlecenie  Odbiorcy,  wg dostarczonej
przez  niego  dokumentacji  lub  na  podstawie  pomiarów  dokonanych  przez
Sprzedawcę na zlecenie Odbiorcy.

Tolerancja wymiarowa elementów wynosi 2mm (+/-1mm).
Tolerancja grubości materiału wynosi 2mm (+/-1mm).
Tolerancja pomiarowa wynosi 2mm (+/-1mm).
Tolerancja montażowa wynosi 2mm (+/-1mm).

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA
Beton jest materiałem o określonej odporności. Należy więc zwrócić uwagę
na  użytkowanie  zgodne  z  przeznaczeniem.  Podczas  transportu  oraz
rozpakowywania, a także użytkowania powinno unikać się uderzeń ciężkimi
lub  ostrymi  przedmiotami,  ponieważ  może  to  spowodować  uszkodzenie
struktury betonu. Powierzchnia blatów została zabezpieczona impregnatem
w  związku  z  czym  nie  powinna  ulegać  zaplamieniu.  Sprzedawca zaleca
ponowną impregnację blatu po każdych 6 miesiącach użytkowania, środkiem
zalecanym  przez  Sprzedawcę.  Zaleca  się  również  usuwanie  wszelkich
substancji  bezpośrednio  bo  zabrudzeniu  powierzchni.  Blaty  czyścić  mokrą
szmatką  lub  gąbką  z  płynem  do  mycia  naczyń.  Nie  należy  intensywnie
szorować  ani  stosować  agresywnych  środków  czyszczących  oraz  środków
ściernych.  Należy  unikać  kontaktu  z  takimi  chemikaliami  jak:  aceton,
rozpuszczalniki, denaturat, środki chemiczne zawierające amoniak lub chlor. 
Odradza  się  samodzielnego  docinania,  otworowania,  szlifowania  i  innej
ingerencji w kształt oraz strukturę powierzchni blatów.

PAKOWANIE, TRANSPORT, WARUNKI ODBIORU TOWARU
Blaty  pakowane  są  w  folię  bombelkową  oraz  oddzielane  przekładką.
Narożniki są odpowiednio zabezpieczone. 

1. Odbiorca dokonujący odbioru towaru we własnym zakresie lub za pomocą
przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie towaru w transporcie i
ewentualne  szkody  powstałe  w  wyniku  niewłaściwego  zabezpieczenia  i
transportu. Zrzeka się tym samym ewentualnych roszczeń za powstałe szkody
wobec Zleceniobiorcy.
2.  W  przypadku  wymienionym  w  pkt.  1  miejscem  odbioru  przedmiotu
zamówienia jest siedziba Sprzedawcy. 
3. Towar jest wydawany Odbiorcy lub jego przedstawicielowi posiadającemu
stosowne  upoważnienie.  Upoważnienie  musi  zawierać  imię  i  nazwisko
odbierającego, oraz numer jego dowodu osobistego.
 4. Odbiór towaru w siedzibie  Firmy musi zostać poprzedzony podpisaniem
„protokołu odbioru”.
5. Zapłacony a nie odebrany w ciągu 3 miesięcy towar będzie traktowany jako
porzucony zgodnie z treścią art. 180 kc. Klient wyraża zgodę na uznanie takich
produktów  za porzucone i  przyjmuje  do wiadomości,  że  Firma nie  ponosi
dalej odpowiedzialności za taki towar.
6. W przypadku gdy transport i montaż zamówionego towaru leżą po stronie
Sprzedawcy, przedmiot zlecenia odbierany będzie na podstawie „Protokołu
Odbioru”.
7.  W przypadku o  którym mowa w pkt.  6,  Odbiorca jest  zobowiązany do
odebrania  w  ustalonym  czasie  i  miejscu  przedmiotu  zlecenia,  co  jest
równoznaczne z podpisaniem protokołu odbioru przez  niego lub osobę do
tego  umocowaną.   W  przypadku,  gdy  Odbiorca nie  zapewni  Sprzedawcy
takiej  możliwości,  to  Sprzedawca ma  prawo  do  przekazania  przedmiotu

zamówienia osobie,  która  w imieniu  BOdbiorcy zobowiąże się  do odbioru
zlecenia. Oznaczać to będzie akceptację „protokołu odbioru”, a dalsze ryzyko
związane z wydaniem przedmiotu zamówienia spoczywa na Odbiorcy.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy wydania towaru.
9.  W momencie  wydania  towaru  Odbiorcy,  Sprzedawca przestaje  ponosić
odpowiedzialność  za  ewentualną  utratę  lub  uszkodzenia  przedmiotu
zamówienia.

PROWADZENIE PRAC POMIAROWO MONTAŻOWYCH
1. W przypadku zakupu produktu lub usługi wymagającej pomiarów lub prac
montażowych wykonywanych przez  Sprzedawcę,  Odbiorca zobowiązuje się
do:
a. udostępnienia miejsca robót. W przypadku przestojów wynikających z winy
Odbiorcy,  strony  ustalają  nowe  terminy  realizacji.  Przy  ustalaniu  nowych
terminów  strony  będą  brały  pod  uwagę  zobowiązania  Sprzedawcy w
realizacjach  dla  innych  Odbiorców.  W  przypadku  gdy  przerwanie  prac
Sprzedawcy będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez
Firmę (dojazd, wynajem urządzeń), Klient zobowiąże się do poniesienia tych
kosztów.
b. umożliwienia wykonywania prac  Sprzedawcy bez utrudnień wynikających
ze strony wykonawców innych robót.
c. wskazania miejsca składowania odpadów.
d. wskazania miejsca rozładunku zamówionych materiałów.
e. w przypadku prac trwających dłużej niż jeden dzień  Odbiorca udostępni
pomieszczenia do ewentualnego, nieodpłatnego składowania narzędzi oraz
zamówionych materiałów.
2.  Strony  uzgadniają,  iż  w  przypadku  występowania  warunków
atmosferycznych  lub  innych  warunków  panujących  na  budowie,  które
uniemożliwiają prowadzenie prac Sprzedawcy, ma on prawo przerwać prace,
po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Odbiorcą.
3. Miejsce prac wykonywanych przez  Sprzedawcę na rzecz  Odbiorcy objęte
jest jego dozorem.
4.  Odbiorca zobowiązuje się do przygotowania miejsca prac Sprzedawcy.
5.  Sprzedawca oświadcza,  iż  wszelkie  dostarczone  materiały  budowlane,
użyte w przedmiotowej realizacji dopuszczone są do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 roku Nr 89, poz. 414 ze zm.).
6.  Sprzedawca oświadcza,  że  miejsce  realizacji  robót będzie  utrzymane w
sposób  nie  utrudniający  pracy  innym  podmiotom  dokonującym  prac  na
zlecenie Odbiorcy.

WARUNKI GWARANCJI
1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, począwszy od dnia zakupu.
2. W przypadku gdy odbiorca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi.
3.  Odbiorca,  w  czasie  nie  przekraczającym  24  godziny  od  daty  odbioru
towaru,  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  go  pod  kątem  ilościowym  i
jakościowym. Po tym okresie uwzględnia się jedynie reklamacje wynikającą z
niezgodności  towaru z umową.  Chyba,  że  towar  dostarczany  jest  z  usługą
montażu świadczoną przez Sprzedawcę.
4.  Gwarancja  obejmuje  wady  powstałe  wskutek  przyczyn  tkwiących  w
wyrobie lub usłudze montażowej.
5. Gwarancja traci swą zasadność w przypadku wad i uszkodzeń powstałych
wskutek:
a) transportu
b)  zaniechania  przez  Odbiorcę czynności  związanych  ze  standardową
eksploatacją,  czyszczeniem, konserwacją  oraz  użytkowaniem niezgodnym z
przeznaczeniem  i  właściwościami  produktu  –  w  szczególności  wskutek
używania nieodpowiednich środków chemicznych
c)     okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Odbiorca lub  osoby
trzecie
d) niewłaściwego montażu dokonanego przez  Odbiorcę,  za który Firma nie
ponosi odpowiedzialności
6.  Gwarancja  nie  obejmuje  bezumownych  prac  dokonanych  przez
pracowników Sprzedawcy na rzecz Odbiorcy
7. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy
o  ewentualnych  wadach  produktu,  powstałych  w  skutek  zgodnego  z
przeznaczeniem użytkowania. W przeciwnym razie dalsze wady powstałe w
wyniku użytkowania wadliwego towaru nie będą mogły stanowić podstawy
reklamacji,  ponieważ  powstały  na  skutek  zaniechania  Odbiorcy lub  osób
trzecich.
8. Wadę Strony stwierdzają protokolarnie po dokonaniu oględzin.
9.  Wysokość  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  nie  może  przekroczyć  wartości
towaru stanowiącego przedmiot reklamacji.
10. Reklamację należy zgłaszać:
a) za pośrednictwem poczty  elektronicznej,  wysyłając zgłoszenie  na  adres:
info@hen.systems
b) drogą pocztową, wysyłając zgłoszenie na adres: HTM S.C., ul. Komorowicka
11, 43-502 Czechowice Dziedzice z dopiskiem HEN.SYSTEMS
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c)  składając pisemne zgłoszenie reklamacyjne w siedzibie Sprzedawcy
12. Zgłoszenie reklamacyjne jest bezzasadne w przypadku wad powstałych w
skutek błędów zawartych w dokumentacji dostarczonej przez Klienta.
13. Reklamacja nie może dotyczyć różnic w tonacji kolorystycznej oraz innych
właściwości jakimi charakteryzuje się beton.
14.  Sprzedawca zobowiązany jest do odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie
reklamacyjne w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od nadesłania
reklamacji.
15.  Zgłoszenie  reklamacji  nie  zwalnia  Odbiorcy z  końcowego  rozliczenia
zamówienia.
16.  Reklamowane  towary  wysyłane  są  do  siedziby  Sprzedawcy na  koszt
Odbiorcy,  w  przypadku  uznania  reklamacji,  koszty  te  są  zwracane.  W
przypadku  gdy  oględziny  związane  z  reklamacją  muszą  zostać
przeprowadzone  w  siedzibie  Klienta,  koszty  takiego  postępowania  muszą
zostać zaakceptowane przez obie Strony i poniesione przez  Odbiorcę przed
przystąpieniem do oględzin.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z kosztów oględzin 
odbywających się w siedzibie Odbiorcy.
WAŻNE – w przypadku uszkodzenia przesyłki kurierskiej  lub stwierdzenia
braków,  Odbiorca  powinien  wystąpić  z  roszczeniami  do  firmy
transportowej,  dokumentując  zdarzenie  poprzez  spisanie  protokołu  oraz
dokonanie dokumentacji fotograficznej w obecności kuriera. W przypadku
zaistnienia  tego  typu  sytuacji  Sprzedawca  wyłączony  jest  od
odpowiedzialności.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1.  W  celu  realizacji  zamówienia  Odbiorca zobowiązany  jest  to  uiszczenia
zadatku w wysokości 50% wartości brutto zamówienia, w terminie do 3 dni
od  momentu  obustronnego  potwierdzenia  zamówienia.  Zadatek  powinien
zostać  wpłacony  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy wskazany  w
„Potwierdzeniu Zamówienia” lub gotówką w siedzibie Firmy.
2.  W  przypadku  braku  wpłaty  zadatku  lub  niedotrzymania  terminu  jego
wpłaty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu
realizacji  zamówienia,  bądź  do  odstąpienia  od  jego  realizacji.  W  obu
przypadkach  Odbiorca zostanie  poinformowany  drogą  elektroniczną  lub
pocztową.
3. Jeżeli realizacja potwierdzonego zamówienia nie może dojść do skutku z
przyczyn  nie  zależnych  od  Sprzedawcy lub  odstępuje  się  od  realizacji
zamówienia z winy Odbiorcy, wówczas Sprzedawca ma prawo do zachowania
wpłaconego wcześniej zadatku.
4.Pozostałą  część  należności  należy  wpłacić  na  rachunek  bankowy  na
podstawie  faktury  VAT,  w  terminie  określonym  na  fakturze  lub  gotówką
najpóźniej  w  dniu  dokonania  montażu.  Chyba,  że  strony  ustalą  inaczej  w
odrębnym porozumieniu.
5.  Za  datę  dokonania  płatności  przyjmuje  się  datę  uznania  płatności  na
koncie bankowym Zleceniobiorcy.

CENY TOWARÓW
1.  Sprzedawca zastrzega  sobie  prawo do dowolnego udzielania  upustów i
rabatów na wszelkie oferowane przez siebie produkty i usługi. Ceny zawarte
w  cennikach  nie  mają  charakteru  wiążącego,  a  jedynie  informacyjny.
Sprzedawca informuje, iż ceny wiążące przedstawione są w „Potwierdzeniu
zamówienia” wysyłanym do Odbiorcy.
2. Prezentowane ceny są cenami brutto chyba że Strony ustaliły inaczej.
3. W przypadku braku wpłaty zadatku Sprzedawca ma prawo do ponownego
ustalenia  cen.  Wpłata  zadatku  gwarantuje  utrzymanie  ceny  na  ustalonym
poziomie.
4. Wszelkie towary sprzedawane na terenie Polski objęte są 23% podatkiem
VAT.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  W  sprawach  spornych,  nieuregulowanych  powyższymi  ustaleniami
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a prawem właściwym jest
prawo polskie.
2.  Spory  powstałe  w  wyniku  realizacji  zamówienia  przez  Firmę,  będą
rozstrzygane polubownie.  W przypadku braku porozumienia,  spór zostanie
rozstrzygnięty na drodze sądowej, gdzie sądem właściwym jest Sąd w Bielsku
Białej.
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