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WARUNKI DOSTAW ORAZ ODBIORÓW OSOBISTYCH 

l. Najważniejsze informacje 

I . Firma Alter Energia Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki wynikające z winy firmy kurierskiej. 

2. Termin realizacji dostaw realizowanych przez firmę kurierską wynosi od 24h do 12h od dnia nadania przesyłki (licząc dni robocze) i w  sytuacjach 

nadzwyczajnych może ulec zmianie. 

3. Terminy dostaw realizowanych transportem własnym firmy Alter Energia Sp. z o.o.. każdorazowo uzgadniany jest indywidualnie z zamawiającym. 

4. W przypadku braku akceptacji pkt. I, 2 oraz 3, kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy Alter Energia Sp. z o.o. lub w spółkach 

partnerskich wskazanych przez Alter Energia Sp. z o.o.. bądź zlecić odbiór firmie kurierskiej we własnym zakresie. 

Il. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy Alter Energia Sp. z o.o. 
I . Odbiory osobiste realizowane są w magazynie firmy Alter Energia Sp. z o.o.., ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16, 62-080 Tarnowo Podgórne \ od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 (z wyfaczeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Za wcześniejszym potwierdzeniem 

gotowości obioru osobistego 

2. W przypadku odbioru osobistego, w celu zapewnienia czasu niezbędnego do starannego przygotowania towaru zamówienie należy złożyć z 

minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. 

III. Odbiór przesyłek dostarczanych za pośrednictwem firm kurierskich 

I . Zawartość oraz stan przesyłki należy bezwzględnie sprawdzić przy odbiorze w obecności kuriera. 

2. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody lub ubytku (którego wzór powinien posiadać 

kurier doręczajacy). Protokół musi bezwzględnie zawierać informacje o zewnętrznych śladach naruszenia przesyłki (uszkodzone opakowanie). 

3. W przypadku braku informacji dotyczącej uszkodzenia opakowania przesyłki lub niesprawdzenia kompletności przesyłki w obecności kuriera 

doręczającego reklamacja nie zostanie uwzględniona. 

IV. Dostawa i odbiór przesyłek dostarczanych za pośrednictwem transportu własnego firmy Alter Energia Sp. z 

o.o. 
I . Dostawa towaru za pomocą transportu własnego firmy Alter Energia Sp. z o.o.. jest najbezpieczniejszą i najpewniejszą formą dostawy. Pracownicy 

naszej firmy są odpowiednio przygotowani i przeszkoleni, posiadają wiedze i doświadczenie jak należy traktować produkty wrażliwe na uszkodzenia 

(moduły fotowoltaiczne, próżniowe rury solarne itp.). 

2. Zawartość oraz stan dostarczonego towaru należy sprawdzić w obecności kierowcy doręczającego. O ewentualnych uszkodzeniach lub brakach 

należy bezzwłocznie poinformować kierowcę oraz swojego opiekuna handlowego. 

3. W przypadku braku zastrzeżeń w momencie dostawy oraz rozładunku towaru, dostawę uznaje się za kompletną oraz bez uszkodzeń. 

4. Posidamy relacje biznesowe ze spółkami wyposażonymi we flotę pojazdów przystosowanych do przewozu dużych gabarytów, w tym także auto z 

windą ulatwiającą rozładunek bez konieczności użycia wózka widiowego. Nasi kierowcy dbają o prawidłowe zabezpieczenie towaru na czas 

transportu. 

5. Wszystkie nasze pojazdy wysposażone są w system lokalizacji GPS, dzięki czemu w każdej chwili możemy udpostepnić informacje ma temat 

przebiegu trasy i potwierdzić dokładną godzinę dostawy towaru. 



V. Rezygnacja z zamówienia  

 

1. Każdorazowa rezygnacja z zamówienia, jest uzgadniania indywidualnie, i musi nastąpić do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. 

2. Zamówienia specjalne i dedykowane w systemie od Fabryki do Klienta nie podlegają rezygnacji. 

3. Za każdorazową rezygnację z zamówienia Zamawiający płaci karę umową w wysokości 1000 zł netto oraz wyżej w zależności od wielkości 

zamówienia. Wymiar kary jest za rezygnację ustalany jest indywidualnie każdorazowo z Zarządem spółki Alter Energia Sp. o.o. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązany jest to zapłaty kosztów magazynowania i przechowywania 

zamówionych dóbr za każdy dzień zwłoki liczony od dnia odmowy przyjęcia zamówienia. Koszty są ustalane indywidualne, lub w przypadku braku 

porozumienia, kwota do zapłaty to 500 zł netto za każde 500 kg na dzień. 

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
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