
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  
KSZTAŁTOWNIKÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO BEZ ATESTU  

z dnia 12.05.2022  
(dotyczy sprzedaży realizowanej przez „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.) 

 
  

1. Sprzedaż kształtowników formowanych na zimno bez atestu odbywa się                        
w ilościach i wymiarach według wyboru Nabywcy. 

2. Zamówienie ważne jest do końca roku kalendarzowego, w którym zostało 
złożone. 

3. Obowiązujące minimum zakupowe wynosi 500 kg, obowiązują odbiory 
pełnopaczkowe. 

4. Podane stany magazynowe każdorazowo wymagają potwierdzenia                                
z pracownikiem prowadzącym zamówienie. 

5. Rezerwacja profili formowanych na zimno bez atestu jest ważna do 3 dni 
roboczych, rezerwacja przedpłacona do 4 dni roboczych, po tym terminie 
zarezerwowany materiał zostaje przekazany na magazyn do sprzedaży                           
a ewentualna przedpłata zwrócona na konto Nabywcy. 

6. Rozliczenie transakcji jest prowadzone na bazie rzeczywistej wagi wyrobów.  
7. Przy ostatecznym rozliczeniu sprzedaży obowiązują ceny z daty odbioru – 

publikowane na stronie internetowej: www.hutapokoj.eu/magazyny-
online/ksztaltowniki-formowane-na-zimno-bez-atestu/.  

8. Dopuszcza się następujące formy zapłaty: przelew bankowy, płatność kartą                
w siedzibie Spółki oraz przedpłatę.  

9. W wypadku uzyskania zgody na dokonanie zapłaty w formie przelewu 
bankowego należność należy uregulować w ciągu uzgodnionego terminu 
płatności, licząc od daty sprzedaży materiału. Przekroczenie terminu wiąże się 
z naliczaniem odsetek ustawowych. 

10. Odbiór materiału następuje na podstawie „Upoważnienia” zgodnie z poniższymi 
zasadami: 
10.1. Upoważnienie na załadunek, który ma nastąpić w bieżącym dniu,                         

w zależności od asortymentu jest przyjmowane w godzinach: od 6.00 do 
14.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień załadunku pocztą 
elektroniczną na imienny adres mailowy pracownika prowadzącego dane 
zamówienie. 

10.2. Upoważnienie powinno zawierać następujące dane, niezbędne do 
wydania materiału kierowcy: 
− nazwę firmy, która zamówiła materiał, 
− imię i nazwisko kierowcy, 
− numer dokumentu tożsamości kierowcy (w zależności od rodzaju, np. 

dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), 
− numer rejestracyjny samochodu i naczepy, 



10.3. Niezgodność danych z upoważnienia z rzeczywistymi danymi kierowcy, 
powoduje wstrzymanie załadunku do momentu wyjaśnienia powstałych 
rozbieżności. 

10.4. Brak przesłania upoważnienia w w/w terminie będzie skutkować 
wydłużeniem czasu oczekiwania kierowcy na wjazd na teren Huty – 
załadunek nastąpi w momencie zakończenia obsługi samochodów 
awizowanych w wyznaczonym terminie. 

 
 

Wymagania w zakresu BHP WOBEC KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I GOŚCI dostępne 
są na stronie internetowej: https://www.hutapokoj.eu/do-pobrania/ 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Hutę Pokój Profile Sp. z o.o. 
dostępna jest na stronie internetowej : https://www.hutapokoj.eu/do-pobrania/ 
 
 
Dziękujemy za przestrzeganie powyższej procedury. Dzięki temu możemy 
sprawnie przeprowadzić załadunek towaru i maksymalnie skrócić czas 
oczekiwania kierowców. 
  
   
„Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. – punkt odbioru:  
 

Produkt Adres Godziny 
otwarcia 

Godziny 
podstawiania 
samochodów* 

Kształtowniki 
formowane na 
zimno 
Dojazd  

Zakład Wyrobów 
Zimnogiętych 
ul. Hallera 70 
41-709 Ruda Śląska 

6.00 -14.00 6.00-12.00 

*Na Państwa życzenie możemy wykonać usługę transportową wg indywidualnej wyceny.  

https://www.hutapokoj.eu/kontakt/punkty-odbioru-wyrobow/#wymagania
https://www.hutapokoj.eu/do-pobrania/
https://www.hutapokoj.eu/do-pobrania/
https://goo.gl/maps/F2oqmz8Yc69rrKTy5

