OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Przedstawione warunki sprzedaży są stosowane przez CJ BLOK Sp. z o.o.
z siedzibą w Rudna Mała 42A, 36‐060 Głogów Małopolski. KRS: 0000100381
adres internetowy: WWW.CJBLOK.COM.PL, email: BIURO@CJBLOK.COM.PL
tel: 17 851‐82‐20, 851‐82‐21
Użyte zwroty należy rozumieć:
CJ BLOK® – Fabryka Elementów Budowlanych CJ BLOK® Sp. z o.o.
Kupujący – Klient hurtowy, Klient detaliczny
Odbierający – osoba upoważniona przez Kupującego
Wyroby – produkty wyprodukowane przez CJ BLOK®
Towary – produkty innych producentów znajdujące się w ofercie CJ BLOK®
1. CJ BLOK® dysponuje cennikami:
a) Elementy drogowe i chodnikowe,
b) Elementy budowlane
c) Systemy kominowe
2. Cena wyrobów i towarów jest ustalona na podstawie cenników CJ BLOK® z dnia wystawienia
faktury lub odrębnej pisemnej oferty handlowej CJ BLOK® złożonej Kupującemu.
3. Ceny podane w cennikach nie obejmują dostawy wyrobów i towarów do Kupującego.
4. Aktualne cenniki zamieszczone są na stronie www.cjblok.com.pl oraz w Dziale Sprzedaży
w siedzibie CJ BLOK® .
5. CJ BLOK® zastrzega sobie prawo udzielania rabatów swoim klientom oraz organizowania
promocji na swoje wyroby i towary.
6. W przypadku większych zadań inwestycyjnych lub przetargów, Odbiorca może zwrócić się do
Producenta z „zapytaniem o cenę” w celu indywidualnej wyceny wskazanego zadania.
7. Ceny i warunki współpracy zawarte w Ofercie Handlowej są obowiązujące do dnia ważności
oferty.
8. Ceny podane w cennikach obejmują załadunek wyrobów i towarów na środki transportu
w siedzibie CJ BLOK® .
9. Odbiorcy zobowiązani są przy odbiorze wyrobów i towarów w siedzibie CJ BLOK® sprawdzić
pod względem ilościowym i jakościowym odbierane wyroby i towary.
Niezgodności powinny być odnotowane w obecności magazyniera CJ BLOK® na dokumencie WZ.
10. Wyroby i towary odebrane przez Kupującego lub upoważnionego przewoźnika be zastrzeżeń
uważa się za wolne od wad jawnych.
11. Z chwilą wydania wyrobów i towarów Kupującemu ryzyko utraty, uszkodzenia materiałów
przechodzi na Kupującego.
12. Faktura VAT wystawiana jest w dniu odbioru/dostawy. Należność wynikająca z faktury
powinna zostać uregulowana przez Kupującego w terminie określonym na fakturze.
13. Zapłaty dokonać można na wskazane we fakturze konto bankowe lub w kasie CJ BLOK® .
14. Za datę płatności CJ BLOK® przyjmuje datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do
kasy CJ BLOK® .
15. W przypadku opóźnienia w zapłacie CJ BLOK® przysługuje prawo naliczenia odsetek
ustawowych.
16. W przypadku opóźnień w zapłacie, CJ BLOK® ma prawo wstrzymać wydawanie wyrobów
i towarów do czasu uregulowania przeterminowanych płatności.
17. W przypadku rażących opóźnień w zapłacie za odebrane wyroby i towary CJ BLOK® może
zastosować wewnętrzne zasady windykacji obowiązujące w CJ BLOK® .
18. CJ BLOK® ma prawo odmówić wydania wyrobów i towarów osobie nieupoważnionej lub nie
posiadającej
upoważnienia,
dokumentu
zakupu,
bez
ponoszenia
jakiejkolwiek
odpowiedzialności za szkody poniesione przez kupującego z tego tytułu.
19. CJ BLOK® nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z transportem
wykonywanym przez Kupującego lub inne podmioty wykonujące transport na jego zlecenie.

Kupujący odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku i ponosi odpowiedzialność za
wszelkie szkody spowodowane w wyrobach i towarach CJ BLOK® przez niewłaściwe
zabezpieczenie ładunku.
20. CJ BLOK® sprzedaje swoje wyroby w pełnych paletach.
21. CJ BLOK® zastrzega sobie prawo pobierania zaliczek w przypadku zamówień
indywidualnych na wyroby CJ BLOK® z grupy: Wyroby Elewacyjne, Ogrodzeniowe. W przypadku
rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego indywidualnie wyrobu lub złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego zaliczka zostaje zatrzymana przez CJ
BLOK® tytułem kosztów realizacji zamówienia indywidualnego. Ustalenia odnośnie zamówień
indywidualnych dokonywane są w siedzibie CJ BLOK® z upoważnionym do tego pracownikiem.
22. Jeżeli Kupujący jest konsumentem a umowa zawarta jest poza lokalem przedsiębiorstwa lub
na odległość, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia
umowy bez podania przyczyn. Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumenta stanowi
załącznik nr 1 do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
23. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Kupującego który jest
konsumentem bezpośrednie koszty oraz ryzyko transportu lub zwrotu towaru do siedziby
CJ BLOK® w stanie niezmienionym ponosi Kupujący, chyba że CJ BLOK® zgodził się je ponieść.
24. W przypadku zawarcia umowy z konsumentem poza siedzibą przedsiębiorstwa, koszt zwrotu
towaru do siedziby CJ BLOK® ponosi Kupujący, chyba, że zwrot towaru nie jest możliwy za
pomocą przesyłki pocztowej, to obowiązek odebrania towaru spoczywa na CJ BLOK®
25. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez CJ BLOK® jego danych osobowych w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Kupującym.
Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane dotyczą
mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
26. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży CJ Blok Sp. z o.o.,
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93)
natomiast w sprawach dotyczących konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą
lub zawodową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

