OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE CONCREMOTE

Opis usług objętych niniejszymi OWH

1.

1.1
System CONCREMOTE oferuje informacje w czasie rzeczywistym o wytrzymałości betonu na
ściskanie na podstawie temperatury betonu. System oferuje następujące opcje:
1.1.2

Dzierżawa CONCREMOTE

Opcja wynajmu systemu CONCREMOTE obejmuje następujące integralne elementy:


Dzierżawa urządzeń pomiarowych oraz wymaganych skrzynek kalibracyjnych (łącznie
„Urządzenia”); oraz
 Analiza danych zebranych przez każde urządzenie w trakcie pomiaru (usługa), w tym dostęp do
Portalu CONCREMOTE („Portal”) i/lub aplikacji CONCREMOTE („Aplikacja") (oba elementy
zawierają różne funkcje, np. prognozy), dostępność biura obsługi użytkownika i przesyłanie
danych pomiędzy urządzeniami a Portalem/Aplikacją.
Te dwa elementy produktu są nierozłączne i oferuje się je wyłącznie w pakiecie. Produkt CONCREMOTE
to niepodzielny produkt pakietowy. Dzierżawca/Kupujący nie może (częściowo) odstąpić od umowy w
odniesieniu do tylko jednej części produktu.
1.1.3

Sprzedaż CONCREMOTE

Opcja sprzedaży systemu CONCREMOTE obejmuje następujące elementy:
 Urządzenia pomiarowe oraz wymagane skrzynki kalibracyjne (łącznie „Urządzenia”)
Za dodatkową opłatą można zaproponować (okresowo) następujące usługi:


Analiza danych zebranych przez każde urządzenie w trakcie pomiaru (usługa), w tym dostęp do
Portalu i/lub Aplikacji (oba elementy zawierają różne funkcje, np. prognozy), dostępność biura
obsługi użytkownika i przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami a Portalem/Aplikacją.
Te dwa elementy (urządzenie/analiza) produktu są rozłączne i można je oferować w pakiecie lub osobno.
1.1.4

Usługa kalibracji

Zarówno w wariancie wynajmu, jak i sprzedaży systemu CONCREMOTE Wydzierżawiający/Sprzedawca
oferuje kalibrację stosowanych mieszanek betonowych jako usługę opcjonalną objętą dodatkowymi
opłatami. Organizujemy i dostarczamy niezbędne skrzynki kalibracyjne oraz pokrywamy koszt skrzynek
kalibracyjnych. Natomiast pobranie, ściskanie próbek i związane z tym wyniki pozostają po stronie
Dzierżawcy/Kupującego. Wyniki po analizie zostaną przedstawione Dzierżawcy/Kupującemu w postaci
krzywej kalibracyjnej w Portalu i/lub Aplikacji.
W tym celu Dzierżawca/Kupujący przekaże Wydzierżawiającemu/Sprzedawcy następujące informacje:
receptura mieszanki betonowej, producent betonu, wytwórnia betonu, laboratorium wykonujące
kalibrację, docelowa wartość/wytrzymałość, wartość wytrzymałości, osoba do kontaktu ze strony
producenta/wytwórni i laboratorium.

Dzierżawca/Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przekazanie tych danych
technicznych technikowi laboratorium betonu przez Wydzierżawiającego/Sprzedającego dla celów
analizy. Jeżeli wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszym
Oświadczeniem o ochronie danych pod adresem http://www.doka.com/concremote.
1.1.5

Sprzedaż akcesoriów i szkolenia stacjonarne

Poza systemem CONCREMOTE oferujemy sprzedaż akcesoriów i szkolenia stacjonarne.
1.2

Urządzenia pomiarowe

1.2.1 W kontekście systemu CONCREMOTE wynajmujemy lub sprzedajemy Dzierżawcy/Kupującemu
urządzenia pomiarowe. Są to czujniki stropowe, czujniki kablowe montowane do szalunku. Oprócz
urządzeń dostarczamy, dzierżawimy lub sprzedajemy Dzierżawcy/Kupującemu również skrzynki
kalibracyjne do kalibracji stosowanych mieszanek betonowych (czujniki i skrzynki kalibracyjne zwane są
dalej łącznie „Urządzeniami”). Każde Urządzenie posiada indywidualny numer seryjny, a także
zintegrowany moduł GSM/GPS. Dzięki temu możliwa jest lokalizacja każdego urządzenia. W celu
uzyskania informacji na temat wykorzystywania danych osobowych, w tym ewentualnych danych
lokalizacyjnych, prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych pod adresem
http://www.doka.com/concremote.
1.2.2 W ramach dostawy przekazujemy Dzierżawcy/Kupującemu instrukcję obsługi i funkcjonowania
Urządzeń oraz podręcznik użytkownika Portalu i/lub Aplikacji. Powyższe dokumenty można pobrać w
dowolnym
momencie
z
naszej
strony
www.doka.com/concremote
oraz
na
Portalu
http://concremote.doka.com.
1.2.3 Podpisując dokument dostawy, Dzierżawca/Kupujący potwierdza otrzymanie zamówionych
czujników płytowych lub kablowych, skrzynek kalibracyjnych, instrukcji obsługi i funkcjonowania Urządzeń
oraz podręcznika użytkownika Portalu i/lub Aplikacji.
1.2.4 Po przekazaniu Dzierżawcy/Kupującemu Urządzeń i pozostałego sprzętu CONCREMOTE ryzyko
ich zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Dzierżawcy/Kupującego.
1.2.5 Dzierżawca/Kupujący będzie przestrzegał wyłącznie specyfikacji zawartych w instrukcji obsługi i
funkcjonowania Urządzeń oraz w podręczniku użytkownika Portalu/Aplikacji. Wszelkie wykorzystanie
Urządzeń lub Portalu czy Aplikacji niezgodnie z naszymi specyfikacjami przekazanymi podczas dostawy i
opublikowanymi na naszej stronie internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko Dzierżawcy/Kupującego,
a wszelka odpowiedzialność po naszej stronie będzie wyłączona. Dzierżawca/Kupujący zwalnia
Wydzierżawiającego/Sprzedawcę z odpowiedzialności względem wszelkich roszczeń zewnętrznych z
tytułu szkód wynikłych z takiego zastosowania niezgodnie ze specyfikacjami otrzymanymi od firmy.
1.3

Warunki wynajmu

1.3.1 W razie uszkodzenia Urządzeń, Dzierżawca/Kupujący ma obowiązek zwrócenia nam kosztów
takiego uszkodzenia. Dzierżawca/Kupujący ma obowiązek udowodnienia, że korzystał z Urządzeń
zgodnie z naszymi specyfikacjami przekazanymi podczas dostawy i opublikowanymi na naszej stronie
internetowej.
1.3.2 Przez cały czas trwania umowy Wydzierżawiający/Sprzedawca ma prawo w dowolnym
momencie w normalnych godzinach pracy sprawdzić i skontrolować nasze Urządzenia, a
Dzierżawca/Kupujący uzyska w tym celu wszelkie stosowne zezwolenia.

1.4

Analiza danych

Dane techniczne mierzone przez Urządzenia przekazuje się do naszego centrum obliczeniowego drogą
mobilnej transmisji danych i analizuje pod kątem wytrzymałości betonu na ściskanie, jego temperatury i
dojrzałości. Analiza danych zebranych przez każde Urządzenie w trakcie pomiaru będzie udostępniana
na Portalu i w Aplikacji.
Dzierżawca/Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że analiza ta może pociągać za sobą
porównanie i dopasowanie danych technicznych otrzymanych z innych źródeł (np. z urządzeń
innego Dzierżawcy/Kupującego, wcześniejszych pomiarów itp.). Ta analiza danych z Urządzeń jest
ściśle ograniczona do informacji technicznych odnoszących się do projektu Dzierżawcy/Kupującego i nie
obejmuje aspektów osobistych dotyczących danego użytkownika. W zakresie, w jakim dane osobowe
użytkownika są przetwarzane (np. czas i lokalizacja zalogowania do Portalu lub Aplikacji), stanowią one
jedynie nieodzowny produkt uboczny, a nie przedmiot przetwarzania. Więcej informacji można znaleźć w
naszym Oświadczeniu o ochronie danych pod adresem http://www.doka.com/concremote.
Podstawę techniczną obliczania wytrzymałości betonu stanowi metoda dojrzałości wg de Vree,
Arrheniusa lub Nurse-Saula odzwierciedlająca aktualny stan wiedzy. Nasz system umożliwia
zaproponowanie Dzierżawcy/Kupującemu danych pomiarowych w zakresie temperatury i wyników
obliczeń wytrzymałości świeżego betonu. Portal i Aplikacja zawierają również dodatkowe funkcje dla
Dzierżawcy/Kupującego, np. prognozy.
1.5

Akcesoria

Dzierżawca/Kupujący może dodatkowo nabyć od Wydzierżawiającego/Sprzedawcy akcesoria, takie jak
sondy, kable i akumulatory. Opłatę za akcesoria pobiera się w euro/szt. Zakup akcesoriów wymaga
zawarcia odrębnej umowy kupna. W związku z tym cenę nabycia nalicza się Dzierżawcy/Kupującemu
osobno. Uzgodniono, że w takich przypadkach zastosowanie mają nasze Ogólne Warunki Sprzedaży,
Dostawy i Wynajmu dostępne na stronie https://www.doka.com/gtc.
1.6

Szkolenia stacjonarne

Oprócz systemu CONCREMOTE Dzierżawca/Kupujący może zamówić szczegółowe szkolenie w
zakresie sposobu korzystania z Urządzeń i Portalu oraz Aplikacji, jak również ich obsługi. Oferujemy tą
dodatkową usługę jako opłatę ryczałtową, która będzie pobierana wraz z ceną sprzedaży, opłatą za
czynsz dzierżawy lub inną usługą w ramach umowy CONCREMOTE. Usługa szkolenia stacjonarnego
podlega ogólnym warunkom handlowym CONCREMOTE. Szkolenie stacjonarne jest ograniczone do
wyjaśnienia pisemnych instrukcji Wydzierżawiającego/Sprzedawcy. W związku z tym nie ponosimy
odpowiedzialności za dalsze informacje przekazane przez naszych pracowników. Niezależnie od
powyższych postanowień, Wydzierżawiający/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
użycie systemu CONCREMOTE. Ponadto Wydzierżawiający/Sprzedawca nie odpowiada za kontrolę
indywidualną lub stanowiskową systemu CONCREMOTE.
2.

Prowadzenie analizy danych / pomoc techniczna / ograniczenie odpowiedzialności

2.1
Usługa analizy danych dostępna jest za pośrednictwem Portalu i/lub Aplikacji. Nie gwarantujemy
ciągłej dostępności do Portalu i/lub Aplikacji z powodu ograniczeń wynikających m.in. z aktualizacji,
wprowadzenia nowej wersji programu, przerw w dostawie Internetu oraz konserwacji lub czasowych
wstrzymań.
Stosujemy środki ostrożności, które są zgodne z aktualnymi normami technologicznymi, ale nie ponosimy
odpowiedzialności za ewentualne problemy, jakie w sposób uzasadniony znajdują się poza naszą
kontrolą, w tym m.in. za wirusy, działalność hakerską, złośliwe oprogramowanie.

Dzierżawca/Kupujący może korzystać z Portalu i/lub Aplikacji jako interfejsu użytkownika do zapisu i
odczytu danych. Aby Dzierżawca/Kupujący mógł korzystać z Portalu i/lub Aplikacji, najpierw musi dojść
do jego aktywacji (musimy przyznać Dzierżawcy/Kupującemu uprawnienia do zapisu i odczytu danych).
W związku z tym Dzierżawca/Kupujący musi wypełnić arkusz danych aktywacji zawierający wszystkie
wymagane dane użytkowników, którzy będą uprawnieni do dostępu do Portalu/Aplikacji i przekazać go
Wydzierżawiającemu/Sprzedawcy. Dzierżawca/Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania
obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, w szczególności w zakresie RODO.
Uwzględnia się tu obowiązek podania przez Dzierżawcy/Kupującego uzasadnionego powodu
wprowadzania danych użytkownika. Dzierżawca/Kupujący zwalnia Wydzierżawiającego/Sprzedawcę z
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tego obowiązku. Po otrzymaniu potwierdzonego arkusza danych
od Dzierżawcy/Kupującego dochodzi z początkiem okresu wynajmu do aktywacji. Korzystanie z Portalu
i/lub Aplikacji na urządzeniach Dzierżawcy/Kupującego z dostępem do Internetu nie wymaga żadnej
instalacji. Dzierżawca/Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i
bezpieczeństwa ID Użytkownika i haseł dostarczonych przez Wydzierżawiającego/Sprzedawcę.
Dzierżawca/Kupujący podczas korzystania z Portalu/Aplikacji i nie może ujawniać ID i haseł podmiotom
zewnętrznym, a także ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, do których dochodzi pod ID
Użytkownika i hasłami w związku z ich wykorzystaniem. Ponadto Dzierżawca/Kupujący wyraża zgodę na
nieumożliwianie innym dostępu do lub korzystania z Portalu z użyciem takiego ID Użytkownika i haseł.
2.2
Obowiązkiem Dzierżawcy/Kupującego jest zapewnienie niezbędnych urządzeń (laptop, PC itp.),
a także działającego łącza internetowego w celu korzystania z Portalu/Aplikacji.
2.3
Wszelkie dane wprowadzone za pośrednictwem Portalu są wprowadzane wyłącznie przez
Dzierżawcy/Kupującego. Tylko Dzierżawca/Kupujący jest odpowiedzialny za wprowadzone dane.
Dzierżawca/Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające z informacji lub
danych, które on lub jego upoważnieni użytkownicy wprowadzają do Portalu/Aplikacji oraz zwalnia
Wydzierżawiającego/Sprzedawcę z odpowiedzialności w tym zakresie. Wydzierżawiający/Sprzedawca
wprowadza dane dopiero po otrzymaniu odpowiedniego zamówienia od Dzierżawcy/Kupującego i po
wysłaniu przez Dzierżawce/Kupującego pisemnego potwierdzenia zamówienia.
2.4
Oprócz Dzierżawcy/Kupującego, uprawnienia do zapisu i odczytu danych w Portalu/Aplikacji
przyznaje się wyłącznie Wydzierżawiającemu/Sprzedawcy i jego podwykonawcy. Jeżeli wymagane są
Usługi Kalibracji (zob. pkt 1.1.4), prawo dostępu przyznaje się technikowi laboratorium betonu
(Betonlaborant). Jeżeli uprawnienia do zapisu i odczytu danych przyznaje się osobom innym niż
wymienione powyżej, obowiązkiem Dzierżawcy/Kupującego jest udzielenie takich uprawnień.
2.5

Wszelkie transakcje w Portalu/Aplikacji są rejestrowane cyfrowo i możliwe do prześledzenia.

2.6
Dane zgromadzone na pojedynczym Urządzeniu mogą być na nim przechowywane przez
ograniczony okres do 72 godzin. W przypadku zakłócenia przesyłu danych Dzierżawca/Kupujący musi
przywrócić sprawność urządzenia w ciągu tych 72 godzin. W przeciwnym razie dane na urządzeniu
zostaną utracone.
2.7
W razie awarii akumulatora wszystkie dane przechowywane na urządzeniu zostaną utracone.
Ponadto urządzenie nie będzie rejestrować dalszych danych. W związku z powyższym
Dzierżawca/Kupujący zapewni, z własnej inicjatywy i na własny koszt, odpowiedni poziom naładowania
baterii.
2.8
Dzierżawca/Kupujący ponosi ryzyko utraty danych, szczególnie w przypadku przesyłania danych,
z powodu awarii akumulatora lub innego błędu urządzenia. Jeżeli utrata danych lub inny problem z
przesyłaniem
danych
spowoduje
opóźnienia
na
placu
budowy,
odpowiedzialność
Wydzierżawiającego/Sprzedawcy z tytułu szkód, w szczególności szkód spowodowanych opóźnieniem,
będzie wyłączona.

2.9
Dzierżawca/Kupujący regularnie sprawdza wszystkie komponenty pod kątem sprawności na
swoją wyłączną odpowiedzialność. O wszelkich problemach technicznych należy natychmiast
powiadomić Wydzierżawiającego/Sprzedawcę.
2.10
Główną osobą do kontaktu dla Dzierżawcy/Kupującego będzie każdorazowo wskazany właściwy
pracownik Wydzierżawiającego/Sprzedawcy. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pracownika zostaną
przekazane Dzierżawcy/Kupującemu najpóźniej w chwili dostarczenia Urządzeń. W przypadku
problemów technicznych właściwą osobą do kontaktu dla Dzierżawcy/Kupującego jest osoba wskazana
każdorazowo przez Wydzierżawiającego/Sprzedawcę.
2.11
Naszym pełnomocnikiem w zakresie analizy danych wprowadzonych do Portalu/Aplikacji oraz za
zapewnienie pomocy technicznej w przypadku problemów z Urządzeniami lub Portalem/Aplikacją jest
Concrefy B.V.
2.12
Dane pomiarowe wprowadzone przez Dzierżawce/Kupującego do Portalu/Aplikacji – pod
warunkiem niewystępowania zakłóceń – są przetwarzane, analizowane i udostępniane
Dzierżawcy/Kupującemu za pośrednictwem Portalu/Aplikacji przez naszego podwykonawcę w aplikacji
dwie godziny po ich skutecznym otrzymaniu (takie czasy reakcji są zapewnione wyłącznie dla celów
informacyjnych i nie są wiążące).
2.13
Analizę danych pomiarowych, obliczenia wytrzymałości betonu i transmisję danych
przeprowadza się z najwyższą starannością. Wyniki analizy dostępne są wyłącznie dla
Wydzierżawiającego/Sprzedawcy, naszego podwykonawcy oraz Dzierżawcy/Kupującego i osób, które
Dzierżawca/Kupujący upoważnił do dostępu do tych wyników. Jeżeli wymagane są Usługi Kalibracji (zob.
pkt 1.1.4), prawo dostępu przyznaje się technikowi laboratorium betonu.
2.14
Wyniki analizy stanowią wartości obliczone na podstawie danych pomiarowych zapisanych przez
Urządzenia i wprowadzonych do Portalu/Aplikacji przez Dzierżawce/Kupującego na jego własną
odpowiedzialność. Dzierżawca/Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie wartości
docelowych, prawidłowe wprowadzenie danych, prawidłową kalibrację betonu a także za prawidłowe
korzystanie z Urządzeń. Korzystając z systemu CONCREMOTE, Dzierżawca/Kupujący będzie wyraźnie
przestrzegał wszelkich specyfikacji określonych w odpowiednich normach technicznych i wytycznych.
2.15
Wszelka zmiana składu mieszanki betonowej, producenta, wytwórni lub rodzaju betonu
wprowadzana po przeprowadzeniu kalibracji przez Wydzierżawiającego/Sprzedawcę odbywa się
wyłącznie
na
ryzyko
własne
Dzierżawcy/Kupującego,
a
odpowiedzialność
Wydzierżawiającego/Sprzedawcy z tego tytułu zostaje wyłączona. Dzierżawca/Kupujący zwalnia
Wydzierżawiającego/Sprzedawcę
z odpowiedzialności z tytułu roszczeń zewnętrznych za szkody wynikające z takich zmian.
2.16
Jeżeli Dzierżawca/Kupujący wprowadza nieprawidłowe wartości docelowe, nieprawidłowe i/lub
niepełne dane, przeprowadza niewłaściwą kalibrację betonu lub nieprawidłowo wykorzystuje urządzenia,
w takiej sytuacji Wydzierżawiający/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyniku
analizy. Obowiązkiem Dzierżawcy/Kupującego jest wykazanie, że wartość docelowa została prawidłowo
określona, dane zostały prawidłowo i całkowicie wprowadzone, beton skalibrowano prawidłowo, a
urządzenia zostały prawidłowo zastosowane.
2.17 Dzierżawca/Kupujący niezwłocznie sprawdzi przesłany przez Wydzierżawiającego/Sprzedawcę
wynik analizy. Jeżeli Dzierżawca/Kupujący sprawdzając wynik analizy, dostrzeże jakąś nieprawidłowość
lub niekompletność, natychmiast powiadomi o tym kierownika projektu Wydzierżawiającego/Sprzedawcy
lub dział pomocy technicznej w formie pisemnej. Jeżeli Dzierżawca/Kupujący nie zgłosi takiej sprawy do
wskazanego
pracownika
lub
działu
pomocy
technicznej,
odpowiedzialność
Wydzierżawiającego/Sprzedawcy z tego tytułu jest wyłączona.

2.18
W żadnym wypadku Wydzierżawiający/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
czynności, takie jak deskowanie, rozdeskowanie, procesy dojrzewania betonu, które
Dzierżawca/Kupujący wykonuje w oparciu o interpretację wyniku analizy i na podstawie wszelkich
dalszych funkcji Portalu/Aplikacji.
2.19
Jeżeli Dzierżawca/Kupujący poniesie szkodę pieniężną wskutek błędnego wyniku analizy,
Wydzierżawiający/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie wówczas, gdy można udowodnić, że
Wydzierżawiający/Sprzedawca lub nasz pełnomocnik czy technik laboratorium betonu spowodował taką
szkodę umyślnie. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność m.in. za utracone korzyści, szkody wtórne lub
utracone dane. Obowiązkiem Dzierżawcy/Kupującego jest wykazanie, kto zawinił. Poza tym
zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2.20
Wszelka odpowiedzialność z strony Wydzierżawiającego/Sprzedawcy będzie ograniczona do
kwoty zafakturowanej i faktycznie zapłaconej.
2.23
Niezależnie od postanowień pkt. 2.27 wszelkie dane i wyniki analiz zbierane w trakcie
wykonywania umowy określone dla danego Dzierżawcy/Kupującego są przechowywane w formie
elektronicznej przez naszego pełnomocnika. Zobowiązujemy się traktować te dane ściśle poufnie i nie
przekazywać ich podmiotom zewnętrznym. Mamy jednak prawo do wykorzystywania zgromadzonych
danych do celów obrony własnej i dochodzenia roszczeń.
2.24
Nasza odpowiedzialność obejmuje wyłącznie oświadczenia złożone lub informacje przekazane
przez naszego pracownika lub dział pomocy technicznej.
2.25
Wydzierżawiający/Sprzedawca nie prowadzi doradztwa w zakresie technologii betonu. Nie
udziela żadnych wskazówek dotyczących składu betonu ani wylewania betonu. W zakresie, w jakim
Wydzierżawiający/Sprzedawca lub dział pomocy technicznej przekazuje jakiekolwiek zalecenia z tym
związane, nie są wiążące. Wydzierżawiający/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie
zalecenia.
2.26
Wszelkie roszczenia gwarancyjne Dzierżawcy/Kupującego zostają wyłączone, jeżeli nie zostaną
przekazane bez zbędnej zwłoki Wydzierżawiającemu/Sprzedawcy.
2.27
Wszelkie zebrane dane i wyniki analizy, jak również wszelkie inne informacje zebrane,
wykorzystane, przechowywane, przesyłane lub w inny sposób przetwarzane za pośrednictwem Portalu,
Aplikacji i/lub w ramach jakiejkolwiek innej usługi, ale z wyjątkiem danych osobowych, stają się wyłączną
własnością Wydzierżawiającego/Sprzedawcy. Wydzierżawiający/Sprzedawca zastrzega sobie do nich
wszelkie prawa. Wydzierżawiający/Sprzedawca ma swobodę wykorzystywania, łączenia, modyfikowania i
traktowania takich informacji w dowolny sposób do celów handlowych lub niehandlowych.
3.

Warunki płatności, zakaz potrącania i cesji wierzytelności

3.1
W przypadku dzierżawy obciążenia Dzierżawcy/Kupującego za świadczone usługi będą w formie
faktury miesięcznej. Faktury są płatne w terminie 30 dni od ich wystawienia. W przypadku sprzedaży
systemu CONCREMOTE, Usług Kalibracji, Akcesoriów lub Szkolenia Stacjonarnego obciążamy
Dzierżawcę/Kupującego opłatą w formie faktury jednorazowej. W przypadku usług dodatkowych
obciążamy opłatą w formie faktury okresowej.
3.3
Wszelkie koszty i wydatki, w szczególności opłaty dyskontowe i opłaty za przewalutowanie,
ponosi Dzierżawca/Kupujący.
3.4

Płatności mogą być dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

