Contract
1. Inleiding
Dit handelscontract betreft de overeenkomst met Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof. Het contract betreft promotievoorwaarden
bij aankopen bij www.toetsenbordtoetsen.nl en verplicht niet tot het plaatsen van bestellingen.
Definities:
De Verkoper - "Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof"
De Klant - het bedrijf dat het contract ondertekend
Website (online winkel) - www.toetsenbordtoetsen.nl
2. Het bereik van het contract
Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof, de Verkoper, verplicht zich ertoe om diensten te verlenen aan de Klant op promotionele
voorwaarden die genoemd worden in punt 4. De diensten bestaan uit de verkoop van producten die beschikbaar zijn op de website van
de verkoper.
3. Wijze van levering van producten / diensten
De door de klant bestelde producten worden per post verstuurd. De verkoper is verplicht de levering binnen 1 werkdag na de datum
van het incasseren van de betaling te versturen.
4. De prijs, het betaalmiddel en de betalingstermijn
De kosten van producten, de betalingswijze en betalingstermijn zijn op de website van de Verkoper beschreven en zijn op dit moment
bindend en algemeen toegankelijk: de prijs, de wijze van betaling en de betalingstermijn. De Klant zal ook kunnen profiteren van
speciale aanbiedingen, dat wil zeggen een korting van 50% op het gehele assortiment verkrijgbaar in de online winkel. De duur van
de speciale aanbieding: tot het herroepen ervan, maar niet korter dan een jaar na de datum van de ondertekening van het contract.
5.Technische documentatie
Informatie over de technische bijzonderheden van de door de Klant bestelde producten is opgenomen op de website van de Verkoper.
6. De garantietermijn en de garantievoorwaarden
Informatie over de garantietermijn en de garantievoorwaarden staan op de website van de Verkoper en zijn momenteel van kracht als
algemene garantietermijn en garantievoorwaarden.
7. De regels van arbitrage in geval van een misverstand
In geval van onenigheid zal de Verkoper contact opnemen met de Klant (of de Klant met de Verkoper) via telefoon, e-mail of per post
(brief) om misverstanden te uit de weg te ruimen.
8. Speciale voorwaarden
Van de speciale aanbieding en het ondertekenen van het contract mogen alleen bedrijven die met de IT-industrie zijn verbonden
gebruik maken.
Om gebruik te maken van de speciale aanbieding, moet de Klant dit document invullen en ondertekenen en per e-mail sturen naar de
Verkoper op adres: support@laptopkey.eu tot 31.01.2018, de contractvoorwaarden zijn toegankelijk op het moment van het
registreren van een account door de Klant op de website van de Verkoper en de activering van de kortingen door de Verkoper tot 2
dagen na het registreren van het account door de Klant.
9. Het optreden van onvoorziene omstandigheden
In het geval van het optreden van onvoorziene omstandigheden, zal de Klant contact opnemen met de Verkoper (of de Verkoper met
de Klant) via telefoon, e-mail of per post (brief) om meer informatie te verkrijgen. De Verkoper en de Klant zullen bij elke
onvoorziene omstandigheid afzonderlijk tot een oplossing komen.
Het contract is gesloten tussen:
De Verkoper: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Zlinice, Polen, NIP: PL9910265125……………………………………
en de Klant: ...................................................................................................................................................................... ............................
bedrijfsnaam
adres
BTW nummer
datum en handtekening

