
                                                                                                                            
 
 
Ogólne warunki napraw realizowanych przez firm� Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
 
W serwisie firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. realizowane s� naprawy wyrobów sprzedawanych przez firm� Bosch 
Rexroth Sp. z o.o.

I. Weryfikacja: 

1.    Zleceniodawca zleca weryfikacj� stanu technicznego przekazanego wyrobu za    cen� zgodn� z 
cennikiem Bosch Rexroth Sp. z o.o. umieszczonym na stronie: www.boschrexroth.pl  

2. Po przeprowadzeniu zamówionej weryfikacji Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawc� o 
stwierdzonych nieprawidłowo�ciach oraz mo�liwo�ciach i cenie ich naprawy. Zostanie przedstawiona 
oferta na napraw� zweryfikowanego wyrobu. 

II. Naprawa: 

1. Zleceniodawca powołuj�c si� na ofert� mo�e zleci� w odr�bnym zamówieniu napraw� wyrobu. 

2. Je�eli Zleceniodawca nie zleci naprawy w terminie do 30 dni od wystawienia oferty, wniesie opłat� 
Zleceniobiorcy za przeprowadzenie weryfikacji zgodnie z punktem I.1. 

III. Płatno�ci: 

1. W przypadku zamówienia naprawy wyrobu, Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w wysoko�ci 
wskazanej w ofercie przez Zleceniobiorc�. 

2. Zleceniobiorca nie zapłaci odr�bnego wynagrodzenia za weryfikacj� w przypadku zlecenia dokonania 
naprawy w terminie wa�no�ci oferty. 

3. Wysoko�� wynagrodzenia mo�e ulec zmianie wył�cznie w przypadku zaistnienia okoliczno�ci 
nieprzewidzianych (tu chodzi o przyczyny niezale�ne od Bosch Rexroth Sp. z o.o. lub niemo�liwe do 
sprawdzenia w chwili weryfikacji, z winy zleceniodawcy, a powoduj�ce zwi�kszenie kosztów – 
naprawy/weryfikacji) w chwili oszacowania oraz pod warunkiem uprzedniego poinformowania 
Zleceniodawcy o tej zmianie. 

IV. Nieodebranie w terminie: 

1. Zleceniodawca akceptuje, �e w przypadku nieodebrania produktu w wyznaczonym terminie przez 
zleceniobiorc�, Zleceniobiorca nie jest zobowi�zany do przechowywania danego wyrobu. 

2. Zleceniodawca poprzez nieodebranie wyrobu w terminie do trzech miesi�cy od dokonania weryfikacji 
lub w terminie do jednego miesi�ca od zako�czenia naprawy, wyra�a zgod� na utylizacje tego wyrobu 
przez Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

3. Nieodebranie wyrobu nie zwalnia Zleceniodawcy od obowi�zku uiszczenia opłaty w kwocie ceny 
weryfikacji lub naprawy. 

V. Odbiór: 

1. Odbiór wyrobu  nie mo�e by� uzale�niony od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków poza 
zapłat� wynagrodzenia, w szczególno�ci nie mo�e by� uzale�nione od okazania jakichkolwiek 
dokumentów wystawionych przez Zleceniobiorc�.  

 



Pozostałe warunki s� zgodne z „Ogólnymi warunkami sprzeda�y firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o.”. 
 
 
 

Warszawa, 03.11.2008 


