
Ogólne warunki handlowe firmy AXXEL Automobile GmbH                                     

 

 Firma AXXEL Automobile GmbH jest importerem pojazdów duńskich, która sprzedaje je bez ich 

wcześniejszego przeglądu technicznego, wyłącznie  

 

eksporterom/ handlarzom pojazdów/ handlowcom. 

 

 Sprzedaż odbywa się wyłącznie z wykluczeniem jakiejkolwiek gwarancji czy rękojmi. 

 

 Kupiec został poinformowany, że ma do czynienia z pojazdami używanymi, które wymagają 

ewentualnego remontu czy przerobienia. Jeżeli kupiec zrezygnuje z obszernej inspekcji pojazdu lub 

chociażby z jazdy próbnej, ewentualnymi konsekwencjami z tego względu zostanie obciażony on 

sam.  

 

 Jeżeli nie zostało inaczej ustalone, po wystawieniu rachunku pojazd powinien zostać natychmiast 

odebrany. Po przekroczeniu terminu odbioru pojazdu zostanie naliczona opłata za postój pojazdu w 

wysokości 15,00 EUR/dzień. 

 

 W przypadku sprzedaży pojazdów o opodatkowaniu na zasadach ogólnych spoza państw Unijnych i 

z tym związanych opłat celnych, pobieramy ryczałt tytułem nakładów w wysokości 150,00 EUR, 

które zostają wykazane na osobnym rachunku i są do uiszczenia łącznie z ceną kupna dotyczącego 

pojazdu. 

 

 Wszystkie rachunki należy uregulować natychmiast po otrzymaniu rachunku.  

 

 Uiszczone zapłaty uznane są jako akceptacja umowy kupna / rachunku jak również ogólnych 

warunków handlowych firmy AXXEL Automobile GmbH. 

 

 Kupiec został poinformowany, że podczas nieuiszczenia ustalonej ceny kupna, wykazany na 

rachunku podatek VAT nie podlega odliczeniu go od zakupu. 

 

 Pojazd oraz należące do niego dokumenty pozostają aż do pełnego uiszczenia zapłaty własnością 

firmy AXXEL Automobile GmbH i nie może być sprzedawany dalszym osobom. 

 

 Kupiec podczas przekazania pojazdu powinien pamiętać o tym, aby wręczone zostały mu wszystkie 

należące do pojazdu dokumenty/papiery jak również wszystkie klucze. Późniejsze reklamacje są 

wykluczone. 

 

 Wszelkie informacje dotyczące pojazdów jak również cen nie podlegają gwarancji. W przypadku 

podania błędnych informacji, ze strony kupującego nie istnieje możliwość dochodzenia roszczeń. 

 

 Wszystkie inne ustalenia wymagają formy pisemnej. 

 

 Jeżeli pojedyncze ustalenia niniejszych warunków handlowych są lub będą pozbawione mocy 

prawnej bądź okażą się nieprzydatne, ważność pozostałych ustaleń pozostaje jednak 

nienaruszona.  

 Miejscem wykonania zobowiązania oraz właściwością terytorialną sądu jest siedziba sprzedawcy. 

Obowiązuje prawo niemieckie. 
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