WARUNKI ODROCZONYCH PŁATNOŚCI PRZELEWEM
ZA USŁUGI QPRINT
Każdy podmiot gospodarczy może wystąpić do QPrint z wnioskiem o przydzielenie limitu kredytowego i
odroczoną płatność przelewem na podstawie faktury VAT. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 14
dni od dostarczenia go do siedziby QPrint sp. z o.o. Wniosek można dostarczyć osobiście lub pocztą wraz
z niezbędnymi dokumentami opisanymi we wniosku. Podstawą niezbędną do pozytywnego rozpatrzenia
wniosku są następujące warunki:
1. Podmiot gospodarczy uregulował w terminie płatności z tytułu co najmniej 5 transakcji zakupu w
QPrint potwierdzanych fakturą VAT.
2. Łączna wartość transakcji (do dnia złożenia wniosku) przekroczyła przynajmniej 3000 zł brutto.
Wniosek może zostać odrzucony w momencie gdy:
1. Złożony wniosek będzie niekompletny.
2. Istnieje uzasadniona obawa, że podmiot nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
Wysokość limitu kredytowego, o który występuje podmiot nie może być większa niż 50% wartości brutto
dotychczasowych transakcji. Do przyznania limitu kredytowego o wartości przekraczającej 10 000,00 zł
brutto, niezbędne jest dostarczenia weksla in blanco (ze znaczkami skarbowymi) wraz z deklaracją
wekslową (wystawionymi przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu).
Przyznany limit kredytowy i prawo do odroczonej płatności przelewem na podstawie faktury VAT może
zostać odebrane podmiotowi w przypadku gdy:
1. Spóźni się z uregulowaniem płatności za fakturę więcej niż 14 dni w stosunku do terminu płatności
określonego na fakturze,
2. Nie wykona żadnych transakcji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Podmiot nie ureguluje należnych odsetek w przypadku spóźnionej płatności (zgodnie z zapisami
dotyczącymi odsetek od nieterminowych płatności określonych we wniosku o przyznanie limitu
kredytowego).
4. Podane we wniosku dane uległy zmianie, a podmiot nie poinformował QPrint o tych zmianach.
Podmiot gospodarczy, któremu przydzielono limit kredytowy, może wystąpić z wnioskiem o wyższy limit
kredytowy nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od złożenia poprzedniego wniosku. W przypadku
wystąpienia zmiany danych podanych we wniosku podmiot zobowiązany jest do złożenia nowego
wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu nastąpienia zmian.
W przypadku gdy wartość brutto nieuregulowanych transakcji przekroczy limit kredytowy podmiot
zobowiązany jest do wykonania przedpłaty przed odbiorem zleceń (lub w momencie odbioru) w
wysokości pokrywającej nadwyżkę sumy wartości nieuregulowanych transakcji nad przydzielonym
limitem kredytowym (jako nieuregulowaną transakcję rozumie się wystawione ale nieuregulowane
jeszcze faktury oraz zlecenia będące w trakcie realizacji).

Akceptuję powyższe warunki.
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