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Warunki Udostępniania Sprzętu do Prób
1. Niniejsze Zasady Wypożyczania Sprzętu (WUSdP) firmy Krautzberger Polska (KP) opisują zasady wypożyczania sprzętu do
wykonywania prób technicznych. Treść WUSdP znajduje się do pobrania na stronie www.krautzberger.pl . (WUSdP) obowiązują od
dnia 03.05.2006.
2. Wypożyczanie sprzętu do prób dotyczy głównie wyrobów w zakresie techniki natryskowej firmy Krautzberger GmbH. Wypożyczenie
mogą być inne narzędzia lub urządzenia, uzgodnione z kontrahentem. Firma KP jest gotowa uzgodnić z kontrahentem specjalna
wersję prób, takich jak: próby w obecności naszego pracownika, próby w naszym zakładzie w Sztumie, próby w laboratorium w
Eltville.
3. Wypożyczenie sprzętu do prób technicznych ma na celu przekonanie użytkownika o jego rzeczywistych walorach technicznych.
Wykonywanie prób technicznych przez przyszłych użytkowników jest istotnym sposobem doradztwa technicznego przed sprzedażą.
Daje duże bezpieczeństwo słuszności podejmowanych decyzji przez kontrahenta. Jest preferowaną formą sprzedaży KP.
4. Wypożyczanie sprzętu nie może być natomiast żadną, jawna lub ukrytą formą uzyskiwania przez kontrahenta ogólno dostępnych
wiadomości technologicznych. KP gwarantuje jednocześnie zachowanie poufności informacji techniczny uzyskanych od
kontrahentów w czasie przebiegu i uzgodnień prób technicznych.
5. Wypożyczenie sprzętu do prób następuje na podstawie pisemnego zgłoszenie, które powinno zawierać:
dane kontrahenta i osoby zgłaszającej;
dane narzędzia lub urządzenia;
opis planowanej próby; czas wykonania próby;
spodziewane efekty próby technicznej i kryteria uznania próby pozytywnej.
6. Warunkiem wypożyczenia sprzętu do prób jest pisemne zaakceptowanie niniejszych WUSdP – według formularza D do P-7.5
Zgłoszenie udostępniania sprzętu do prób
7. Wypożyczany sprzęt jest transportowany na koszt kontrahenta. W przypadku braku innych uzgodnień, przyjmuje się, że transport
odbywa się na zlecenie KP przez firmę kurierską (np. DPD). Kosztami transportu KP obciąża kontrahenta fakturą VAT, bez osobnego
zamówienia.
8. Okres wypożyczenia wynosi maksymalnie 20 dni kalendarzowych, licząc od dnia wysyłki do dnia odbioru w zakładzie w Sztumie.
9. Wypożyczenie sprzętu do prób technicznych, z wyłączeniem kosztów transportu, jest bezpłatne. Od momentu wysyłki do momentu
odbioru sprzętu w zakładzie w Sztumie, całą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towaru ponosi kontrahent.
10. Najpóźniej w dniu wysyłki sprzętu przygotowuje się i wysyła (alternatywnie lub łącznie: e-mail, fax, poczta) do kontrahenta ofertę na
wypożyczany sprzęt.
11. Wypożyczony sprzęt jest w przypadku pozytywnych prób przedmiotem sprzedaży, zgodnie z ofertą. Próby są negatywne o ile w ciągu
okresu wypożyczenia kontrahent nie osiągnie spodziewanych efektów technicznych i zawiadomi o tym pisemnie KP. Brak pisemnego
opisu przyczyn braku spodziewanego efektu technicznego uznawane jest za próby pozytywne. W takim przypadku nie jest wiążący
fakt zwrotu w terminie lub po terminie wypożyczonego sprzętu.
12. KP zastrzega sobie prawo naliczenia kosztów naprawy wypożyczonego sprzętu w przypadku nadmiernego zużycia, używania
niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotu niekompletnego sprzętu. Kontrahent zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Kontrahent zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa.
13.

Kontrahent może dokonać osobnych, indywidualnych uzgodnień dotyczących świadczonych usług. W przypadku braku takich
uzgodnień, przyjmuje się, że kontrahent akceptuje WUSdP.
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