1. Nazwa handlowa, czy jakiekolwiek oznaczenie handlowe dzianiny nie stanowi opisu jej
parametrów, właściwości, czy przeznaczenia, jak również zapewnienia o takich
parametrach, właściwościach, czy przeznaczeniu. W szczególności, gdy w opisie zawarte
są określenia anty-, trudno-, przeciw- nie oznacza to, że określony parametr lub
właściwości nie występuje wcale, a że możliwość ich wystąpienia jest mniejsza niż w
dzianinie standardowej.
2. Dobór dzianiny do zamierzonego wykorzystania należy wyłącznie do Nabywcy. Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór dzianiny do zamierzonego przez
Nabywcę wykorzystania i ewentualne szkody, jakie Nabywca poniesie w związku z
niewłaściwym wyborem.
3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić powtarzalność parametrów dzianin
w tym samym asortymencie, jednak nie gwarantuje tej powtarzalności, w szczególności
jeśli dzianiny nie pochodzą z tej samej partii produkcyjnej.
4. Wskazane Nabywcy terminy realizacji zamówienia nie mogą być traktowane jako wiążące
i ostateczne, a są jedynie orientacyjną datą wydania Nabywcy zamówionych dzianin.
5. Zamówienia powyżej kwoty 75 (siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych brutto, będą przez
Sprzedawcę dzielone i osobno fakturowane.
6. Miejscem wydania sprzedanych dzianin jest magazyn Sprzedawcy w Pabianicach (95-200)
przy ul. Traugutta 4a. Jeśli dzianiny nie są odbierane bezpośrednio przez Nabywcę zostają
wydane z chwilą powierzenia ich przewoźnikowi w magazynie Sprzedawcy.
7. Wskazanie na fakturze innego Odbiorcy niż Nabywca należy traktować jako upoważnienie
udzielone Sprzedawcy przez Nabywcę, do wydania zamówionych dzianin Odbiorcy.
8. Sprzedawca może odmówić wydania Nabywcy zamówionych dzianin jeżeli Nabywca
opóźnia się z zapłatą za sprzedane mu dotychczas dzianiny lub jeśli kwota jego
niewymagalnych zobowiązań wobec Sprzedawcy przekroczy 15 (piętnaście) tysięcy złotych
9. Nabywca może zgłaszać wady fizyczne sprzedanych dzianin (Reklamacja) wyłącznie, jeżeli
zgłoszenie dotyczy dzianin w oryginalnych jednostkach handlowych (belkach, składkach)
posiadających oznaczenie Sprzedawcy.
10. Nabywca musi zbadać dzianiny i zgłosić Reklamację najpóźniej 14 (czternaście) dni od
wydania mu dzianin pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi za wady fizyczne.
11. Reklamacje muszą być zgłaszane na piśmie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną
na adres reklamacje@jakubwendler.com.pl .
12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia przez Nabywcę, chyba
że jej rozpatrzenie wymagać będzie przeprowadzenia specjalistycznych badań przez
laboratorium zewnętrzne.
13. Roszczenia Nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych dzianin są ograniczone
do wymiany dzianin wadliwych na wolne od wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady
fizyczne sprzedanych dzianin ograniczona jest rzeczywistej straty poniesionej przez
Nabywcę, jednak nie więcej niż do wysokości ceny netto wadliwych dzianin.
14. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

