Wniosek o zamówienie złota i srebra

Adres rozliczeniowy
 Pani

 Pan

 Państwo

Nazwisko, imię

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Kraj,

Kod pocztowy, miejscowość

(

Adres dostawy

)

Data urodzenia kobiety

Data urodzenia mężczyzny

Nazwisko, imię

Telefon

Telefon komórkowy

Ulica, nr domu, nr mieszkania

Kraj,

E-Mail

Kod pocztowy, miejscowość

(

Firma

Telefon

NIP

imperialREND

)
Telefon komórkowy

Dostawa regularna

Proszę o wybranie jednej z taryf – Niniejszym zamawiam/y metale szlachetne po dokonaniu  trzech lub /  sześciu wpłat:
(Wskazówka:Jeżeli Agio jest rozliczane na więcej niż jedną wpłatę, wysyłka możliwa jest po 6 wpłatach )

 profi flex

 Professional

 Premium

od 1.200,00 PLN

 Standard

od 800,00 PLN

 Basic

od 600,00 PLN

 Junior

od 320,00 PLN

od 200,00 PLN

Sztabki złota:

10 g od 720,00 PLN

5 g od 480,00 PLN

2,5 g od 360,00 PLN

1 g od 200,00 PLN

1 g od 130,00 PLN

Sztabki srebra:

50 g od 480,00 PLN

31,1 g od 320,00 PLN

20 g od 240,00 PLN

10 g od 120,00 PLN

10 g od 70,00 PLN

 Professional

 Premium

 Standard

 Basic

 Junior

50 g od 720,00 PLN

31,1g od 480,00 PLN

20 g od 360,00 PLN

10 g od 200,00 PLN

10 g od 130,00 PLN

 Professional

 Premium

 Standard

 Basic

 Junior

10 g od 720,00 PLN

5 g od 480,00 PLN

2,5 g od 360,00 PLN

1 g od 200,00 PLN

1 g od 130,00 PLN

 silber classic
Sztabki srebra:

 gold classic
Sztabki złota:
Cel kwoty wymiany:
kwota miesięczna
Miesięczna kwota
wpłaty na:

PLN
profi flex

X 12 miesięcy X

silber classic

Sztabki złota:

PLN

Sztabki srebra:

PLN

Agio: Przeliczone z dwunastoletniej umowy:
 6,0% 6 wpłat (Junior nie możliwy)

czas trwania (w latach) =

gold classic

PLN

do …………..wpłaty
PLN

PLN

od ……………wpłaty

PLN

PLN

PLN

PLN

 5,0% jednorazowo
 7,5% 12 wpłat

Przelew: Prosimy o dokonanie wpłaty należnej kwoty na na następujące konta bankowe:
Właściciel konta: Imperial Business Group GmbH.
■ Bank PKO BP SA - IBAN: PL 12 1020 2472 0000 6402 0411 2785 BIC: BPKOPLPW
- IBAN: PL 15 1020 2472 0000 6602 0411 4088 BIC: BPKOPLPW

konto PLN
konto walutowe €

Ważna informacja: przedstawiciele nie są uprawnieni do przyjmowania wpłat. Tylko wpłaty dokonane na w/w konta
bankowe są honorowane przez firmę Imperial Business Group GmbH i upoważniają do realizacji zamówienia.



Potwierdzam/y, że zapoznałem/łam się z informacjami dotyczącymi aktualnego cennika od przedstawiciela firmy lub zapoznałem/łam
się z cennikiem na stronie internetowej www:imperial-business.eu
Potwierdzam/y, że zapoznałem/łam się z tekstem umowy i akceptuję/jemy ogólne warunki umowy Imperial Business Group GmbH

Nazwisko Przedstawiciela

Miejscowość, data
Imperial Business Group GmbH
Mainzer Landstraße 351
D-60326 Frankfurt am Main

Podpis zamawiającego

Podpis przedstawiciela

Tel.: +49 (0)69 - 25 42 4003
Fax.:+49 (0)69 - 25 42 6890
E-Mail: office@imperial-business.eu

Numer Przedstawiciela

Geschäftsführer : Norbert Schweitzer
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93844
USt-IdNr. DE283915730

© 2017Imperial Business Group GmbH – AnIB-170531– V2.01

Łączna kwota
PLN
PLN
(z Vat):
Ilość sztuk: Ilosc dostarczonych jednostk zalezna jest od daty wpływu 3-ciej lub 6-tej wplaty ( jak wybrano), na poniżej podane konto firmy Imperial
Business Group GmbH i aktualnej ceny pokazanej tego dnia w cenniku. Ewentualna nadwyżka wpłaconej kwoty będzie rozliczona i przesłana w
nastepnej dostawie. Towar wysyłany jest kurierem wraz z ubezpieczeniem.

OGóLNE WARUNKI UMOWY
§ 1. Zakres Obowiązywania:
W stosunkach handlowych między Imperial Buisness Group GmbH a zamawiającym obowiązują
wyłącznie poniższe ogólne Warunki Zawierania umowy w wersji obowiązującej w mo mencie zamówienia. Różniących się warunków przedstawionych przez Zamawiającego Imperial Buisness Grup
nie uznaje, chyba, że Imperial Buisness Group GmbH zgodziłaby się wyraźnie na ich obowiązywanie na piśmie.
§ 2. Obowiązek informowania:
Imperial Buisness Group GmbH: ustawowy przedstawiciel: Imperial Buisness Group GmbH –
Mainzer Landstr. 351 – 60326 Frankfurt am Main – reprezentowana przez prezesa
Pana Norbert Schweitzer
Tel.: +49 [0]69 25 42 4002 – Fax.: +49 [0]69 25 42 6890
§ 3. Uznanie:
Ogólne warunki zawierania umowy spó łki Imperial Buisness Group GmbH akceptowane są wyraźnie i uznane wraz z podpisaniem zamówienia.
§ 4. Zawarcie umowy:
Zamówienie stanowi ofertę dla Imperial Buisness Group GmbH do zawarcia umowy
kupna. Umowa kupna dochodzi do skutku dopiero wtedy, kiedy płatność za zamó wiony towar/ zamówio ne towary wpłynie na konto Imperial Buisness Group GmbH. Potwierdzenie kupna następuje
najpóźniej następnego dnia roboczego e-mailem, drogą pocztową lub faxem.
Partnerem umowy jest Imperial Buisness Group GmbH.
Imperial Buisness Group GmbH nie oferuje produktów do kupowania przez mało letnich, także nasze
produkty dla dzieci mogą być kupio ne tylko przez osoby pełno letnie. (Jako pełno letność uważa się
osobę która ukończyła 18 lat)
§ 5. Brak prawa do odwołania:
Według § 312d, ust. 4, cyfra 6 (BGB). nie zachodzi prawo do odwołania, jeżeli przedmiotem dostawy są towary, których cena na rynku finansowym ulega wahanio m, na które przedsiębiorca nie ma
wpływu, a które mogą wystąpić w okresie terminu odwołania.
§ 6. Gwarancja:
Imperial Buisness Group GmbH zapewnia fizyczne wydanie sprzedanych metali
szlachetnych w danej cenie sprzedaży. Formą i rodzajami metali szlachetnych są
powszechne sztabki [czyste złoto to sztabki 1 g, 2,5 g, 5 g. 10 g lub 31,1g, a czyste srebro to sztabki
10 g, 20 g, 31,1 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g lub 1000 g przy czym możliwe na życzenie są większe
jednostki], a odpowiadają one standardo m London Good Delivery jak i Dubai Good Delivery.
§ 7. Płatność:
Klient płaci za towar przelewem, ewentualnie stałym po leceniem bankowym. Płatności te muszą być
zapisane na dobro rachunku Imperial Buisness Group przez kraj i zagranicę bez opłat i kosztów bankowych.
§ 8. Zastrzeżenie własności:
Imperial Buisness Group GmbH zastrzega sobie prawo własności swojego świadczenia do mo mentu
całkowitego uregulowania płatności towaru.
§ 9. Ceny i wysyłka:
Zaoferowane ceny – aktualne w dany dzień pod www.imperial-business.eu rozumiane są jako ceny
brutto łącznie z VAT -em bez ceł, ubezpieczenia i bez kosztów wysyłki.
Klient musi uiścić VAT - jeżeli taki przypadnie – jak również pozostałe wyżej wymienione koszty
przy wydaniu towaru w kraju, a przy wydaniu za granicę [importowy] –
podatek obrotowy. Zamówio ny towar wysłany zostanie w okresie 2-6 tygodni od
wpłynięcia płatności na podany adres wysyłkowy. Dostawa może się przeciągnąć w
czasie z powodu zbyt małych zapasów w magazynie. Klient będzie wtedy o tym
poinformowany e-mailem. Koszty ubezpieczenia i transportu (przesyłka kurierem),
zależy od wartości zamówio nych metali szlachetnych.
§ 10. imperialBEST (zamówienie jednorazowe):
Dostarczane są dowolnie sztabki złota lub sztabki srebra, zgodnie z zamówieniem. Zamawiana ilość
sztuk wynika z kursu dziennego naszego obowiązującego cennika w mo mencie nadejścia płatności

Pouczenie w sprawie odwołania:
Brak Prawa do Odwołania:
Według § 312d, ust. 4, cyfra 6 (BGB). nie zachodzi prawo do odwołania jeżeli przedmiotem dostawy są towary, których cena na rynku finansowym
ulega wahaniom, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w okresie terminu odwołania.

całej należności na konto Imperial Business Group GmbH. Jeżeli należy się reszta, jest ona wyrównywana no minalnie na drodze dostawy. Minimalne zamówienie dla każdego rodzaju metali szlachetnych i wagi wynosi 2000 zł, jednocześnie minimalna ogólna wartość zamówienia wynosi 4000 zł.
Pobierana jest opłata manipulacyjna która wynosi 5% sumy zamówienia. Koszty ubezpieczenia i
transportu ponosi klient. Przesyłka kurierem, wynosi od 130 zł w zależności od wartości zamówienia ( koszt transportu do 40 000 zł zamówienia – 130 zł) , powyżej 40 000 zł na indywidualne zapytanie w Firmie) Firma Imperial Business Group GmbH zastrzega sobie prawo rozdzielenia zamówienia na kilka przesyłek
§ 11. imperialREND (dostawa regularna):
Dostarczane będą zgodnie z wyborem co 3 albo 6 miesięcy automat ycznie sztabki złota o wadze 1g,
2,5g, 5g, 10g,31.1 g lub sztabki srebra o wadze 10g,20g,31,1g,50g, zgodnie z
zamówieniem.Dostarczana ilość sztuk wynika z kursu dziennego,firmy obowiązującego cennika w
dniu wplywu płatności całej należności co 3 lub 6 miesięcy na konto Imperial Buisness Group GmbH.
Ewentualna nadwyżka wpłaconych kwot zapisana będzie na dobro następnej dostawy. Podstawą do
obliczania jednorazowej opłaty manipulacyjnej( Agio) jest suma kwot miesięcznych z 12 lat (12 lat x
12 kwot miesięcznych). Wysokość kwoty manipulacyjnej wynika ze sposobu płatności: 5% w
przypadku nat ychmiastowej wpłat y, 6% w przypadku sześciu płatności częściowych, 7,5% w
przypadku dwunastu płatności częściowych – zawsze w odniesieniu do wyżej wymienio nej podstawy
przeliczenia. Opłata manipulacyjna jest pobierana od zamówienia.Oplata manipulacyjna Agio nie
bedzie z gory okreslona- bedzie na wiecej wplat rozlozona, przesylka zostanie dopier wyslana w
momecie zaplacenia wszystkich kosztow. Firma nie określa sztywnego terminu realizacji zamówienia
imperialREND. Jeżeli suma wpłacanych miesięcznie należności przekroczy wyżej wymienioną
podstawę obliczenia opłat y manipulacyjnej ( 12 x 12 kwot miesięcznych) przed rozpoczęciem 12 roku
trwania umowy, wówczas firma Imperial Business Group GmbH zastrzega sobie prawo do zawieszenia
umowy do końca 12 roku jej obowiązywania i wznowienia jej dopiero po tym czasie. Wartość
miesięczna może zostać ustalona w każdym mo mencie. Na każde 2400 zł wartości w towarze przy
pada koszt przesyłki w wysokości 65,00 zł (łącznie z VAT-em).Koszt przesyłki ponosi klient.
Firma Imperial Business Group GmbH zastrzega sobie prawo rozdzielenia zamówienia na kilka przesyłek Nie ustala się stałego okresu ważności. Kwota miesięczna może zostać w dowolnym czasie
wstrzymana.
§ 12. Odpowiedzialność:
Nasza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, jeżeli nie jest spowodowana
umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniem obowiązku, za które odpowiadamy
my. Odnosi się to także do naruszeń obowiązku naszych ustawowych przedstawicieli i po mocników.
§ 13. Usterki:
Klient musi zbadać nasze świadczenie niezwłocznie po otrzymaniu i zgłosić na piśmie widoczne
usterki w ciągu trzech dni [liczy się stempel pocztowy].
§ 14. Ochrona Danych:
Dane klienta traktowane są zgodnie z postanowieniami Federalnej Ustawy o Ochronie Danych są
poufnie.
§ 15. Stosowane Prawo / Właściwość Miejscowa Sądu / Miejsce Realizacji:
Obowiązuje prawo niemieckie, jeżeli nie powoła się na odpowiednie zastosowanie
innych norm. Właściwość miejscowa sądu i miejsce realizacji to Frankfurt am Main.
§ 16. Forma pisemna:
Wszelkie uzgodnienia wymagają formy pisemnej. Odnosi się to również do
odstąpienia od formy pisemnej.
§ 17. Klauzula salwatoryjna:
Gdyby po jedyncze postanowienia powyższej umo wy zawartej z klientem na
podstawie ogólnych warunków zawierania umów okazały się bezskuteczne, to
nienaruszona jest przez to skuteczność pozostałych postanowień umowy. Postanowienie
nieważne, niejasne albo niewykonalne należy tak zastąpić lub interpretować, by
przez to osiągnąć można było zamierzony cel ekonomiczny. Luki należy wypełnić
Imperial Buisness Group GmbH
Mainzer Landstr. 351
60326 Frankfurt am Main – reprezentowana przez Prezesa Norberta Schweitzer
Tel.: +49 [0]69 25 42 4002 – Fax.: +49 [0]69 25 42 6890

Skutki Odwołania:
Przy prawie do odwołania zastosowanie mają, jeżeli nie ustali się inaczej,
przepisy o ustawowym odstąpieniu, analogicznie do § 346 (BGB) Według
tego przyjęte świadczenia należy oddać, a pobrane korzyści zwrócić.
Przeczytałem/ przeczytałam/ przeczytaliśmy pouczenie o prawie do odwołania Imperial Buisness Group GmbH i je zaakceptowałem, zaakceptowałam/ zaakceptowaliśmy.

Akceptuje/my pouczenie Imperial Buisness Group GmbH
o odstąpieniu od umowy po zapoznaniu się z jego treścią

Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę IBG GmbH w celach marketingowych. Jednoczenie zgadzam si na
przesyłanie informacji handlowych oraz marketingowych przez spółkę IBG GmbH oraz podmioty współpracujące. ( zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz.Ust.Nr 133 pos.883)

Imperial Business Group GmbH
Mainzer Landstraße 351
60326 Frankfurt am Main

Prezes
Norbert Schweitzer
Ust-IdNr: DE283915730

Tel.: +49 (0)69 / 25 42 4002
Fax.:+49 (0)69 / 25 42 6890
E-Mail: office@imperial-business.eu

