
Nasza wizja: 
Być preferowanym dostawcą innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 
poprzez partnerskie relacje z naszymi klientami. 
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INFORMACJA 

Ogólne Warunki Realizacji Zamówień 
 

1. Zamówienia przyjmujemy pisemnie na adres e-mail: info@horus.net.pl. 

2. Zamówienia złożone do godziny 10.00 będą realizowane w tym samym dniu, natomiast po godzinie 10.00 realizacja zamówienia nastąpi 
następnego dnia roboczego. 

3. Zamówienia KRAJOWE powyżej 2.000,00zł netto realizowane będą na koszt Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o., 
poniżej 2.000,00zł netto na koszt odbiorcy. Przy realizacji zamówienia częściowego, opłata za przesyłkę/dostawę jest pobierana tylko 
raz. 

4. Wysyłka towarów na terenie kraju na koszt Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. odbywa się firmą kurierską DPD, jeżeli 
towar ma być dostarczony inną firmą spedycyjną, wysyłka będzie realizowana na koszt odbiorcy. 

5. Opłaty za dostawę: 
a) firmą DPD jest naliczana za każdą paczkę do 30 kg, w wysokości: 

 paczka zwykła (przelew, przedpłata) 17,50zł netto; 
 paczka niestandardowa – dł. pow. 150cm, kształt inny jak prostopadłościan (np. cylindryczny) (przelew, przedpłata) 26,00zł netto; 
 paczka za pobraniem 22,50zł netto; 
 paczka niestandardowa za pobraniem - dł. pow. 150cm, kształt inny jak prostopadłościan (np. cylindryczny) 31,00zł netto. 

6. Zamówienia z dostawą POZA GRANICE POLSKI realizowane będą NA KOSZT ODBIORCY wg cennika TNT lub DPD wg wagi, wymia-
rów i ilości paczek. 

7. Zamówienia poniżej 100,00zł brutto realizowane będą tylko za gotówkę lub za pobraniem. 

8. Zamówienia potwierdzamy pisemnie na e-mail. 

9. W przypadku braku towaru z zamówienia: 
 Jeżeli z zamówienia brakuje częściowo towaru, a czas oczekiwania na niego to 3 dni robocze, zamówienie realizujemy w całości 

z opóźnieniem, 
 Jeżeli czas oczekiwania na towar jest dłuższy niż 3 dni robocze, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, zostaną wysłane 

towary, które posiadamy na magazynie, a brakujące towary zostaną dostarczone w terminie późniejszym. Na życzenie klienta 
możemy wstrzymać wysyłkę całości do czasu skompletowania wszystkich pozycji z zamówienia. 

10. Pierwsze trzy zakupy dokonane w Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe Sp. z o.o. realizujemy za gotówkę, za pobraniem lub po 
przedpłacie na konto. 

11. Sprzedaż na przelew jest możliwa po przesłaniu kopii dokumentów rejestracyjnych firmy: 
 NIP 
 REGON 
 KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej 
 NUMER KONTA BANKOWEGO 
 (preferowane wersje elektroniczne w/w dokumentów) 

12. W przypadku nieuregulowanych płatności za faktury, przesyłamy informację o zadłużeniu, zamówienie będzie realizowane z chwilą 
uregulowania zaległości. 

13. Prosimy o zaznaczanie na zamówieniach następujących informacji: 
 jeżeli towar ma być dostarczony na inny adres niż wypisana faktura, 
 jeżeli faktura ma być wysłana osobno na inny adres niż towar. 
 

14. Towar lub usługa pod specjalne zamówienie, nie podlega zwrotowi. 
 
15. Momentem dostawy towaru do klienta w świetle ustawy o VAT jest: 

 w przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej - moment wydania towaru kurierowi; 
 w przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczenia towaru transportem Horus Innowacyjne Materiały 

Przemysłowe sp. z o.o. – moment otrzymania towaru przez klienta; 
 w przypadku odbioru osobistego towaru przez klienta – moment wydania towaru klientowi. 


