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Serdecznie dziękujemy, że zdecydowali się Państwo nawiązać współpracę z naszą firmą w zakresie
dostawy urządzeń przeznaczonych do budowy systemów PV.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady korzystania ze strony fotoogniwa-b2b.pl przez
dystrybutorów.
1. Kto może zostać użytkownikiem www.fotoogniwa-b2b.pl?
Użytkownikiem powyższej strony mogą być wyłącznie firmy z branży energii odnawialnej,
elektro-instalatorskie oraz inne zajmujące się szeroko pojętą branżą elektryczną.
Przed podjęciem współpracy, każda zainteresowana firma jest weryfikowana poprzez
sprawdzenie kodów PKD wykonywanych działalności oraz zakres obecnie oferowanych
produktów i usług.
2. Jak założyć konto użytkownika na stronie www.fotoogniwa-b2b.pl?
W celu uzyskania dostępu do cen produktów oraz możliwości ich zamawiania należy założyć
konto użytkownika. Pierwszym krokiem do jego utworzenia jest rejestracja, której można
dokonać poprzez kliknięcie na "załóż konto" w prawym, górnym rogu strony. Kolejną
czynność stanowi wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po zatwierdzeniu regulaminu i
kliknięciu „kontynuuj” konto zostanie utworzone. Następnie przeprowadzana jest weryfikacja
firmy poprzez obsługę strony, co może potrwać do 2 dni roboczych, po czym konto zostaje
aktywowane.

3. Logowanie na stronie www.fotoogniwa-b2b.pl
Aby zalogować się na powyższej stronie, należy kliknąć na odnośnik „zaloguj się” w prawym,
górnym rogu strony. Logowanie następuje poprzez podanie adresu mailowego jako loginu i
hasła podanego podczas procesu rejestracji.
4. Oferta cenowa
Po zalogowaniu na aktywowanym przez obsługę strony koncie istnieje możliwość
przeglądania cen produktów . Należy pamiętać, że ceny podane na stronie są cenami w
walucie EURO i są to kwoty netto, bez wliczonych kosztów transportu, przy czym możliwe
jest automatyczne przeliczenie ceny na PLN po kliknięciu na symbol PLN na górze strony
(zdjęcie
poniżej).

Każdy produkt posiada w opisie podstawowe dane techniczne oraz kartę katalogową
producenta do pobrania. W opisie każdego produktu zawarte są informacje dodatkowe takie
jak: minimalna ilość w zamówieniu, termin dostawy czy koszt transportu (zdjęcie
poniżej).Przy większości paneli fotowoltaicznych podana cena dotyczy zamówień w ilości
minimalnej 1 palety (około 25 szt.)

Cena za transport to z reguły 150 EUR netto/paleta, gdyż w głównej mierze jest to transport
międzynarodowy. W przypadku gdy użytkownik zamówi panele, gdzie minimalna ilość w
zamówieniu to 1 szt. , wówczas koszt transportu obliczany jest indywidualnie. Dla jednego
zamówienia, w skład którego wchodzić będzie kilka produktów (np. panele PV, inwerter,
konstrukcja montażowa), koszt transportu będzie sumowany poprzez dodanie kosztów
dostawy przypisanych dla poszczególnych produktów w zamówieniu.

5. Składanie zamówień poprzez stronę www.fotoogniwa-b2b.pl
Zamówienia na asortyment fotowoltaiczny można składać za pośrednictwem powyższej
strony. W tym celu należy dodać wybrany produkt do koszyka (znajduje się przy każdym
produkcie po prawej stronie),po czym kliknąć na „Koszyk” (prawy, górny róg strony) a
następnie podać adres dostawy oraz potwierdzić zakup klikając „Zamów”.
Składanie zamówień możliwe jest również drogą mailową na adres: urszula@fotoogniwasklep.pl, podając przy tym dokładne dane wybranego produktu oraz ilość towaru.
Po złożeniu zamówienia przez stronę internetową automatycznie otrzymają Państwo
potwierdzenie na podany adres mailowy. W ciągu najbliższych godzin zostanie przesłana
drogą mailową faktura proforma uwzględniająca całkowite koszty transportu oraz aktualne
kursy EUR.
6. Płatności i dostawa towaru
Płatność za towar następuje z góry na podstawie faktury proforma, która jest wystawiana
zaraz po odebraniu zamówienia. Zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpłaty na
rachunek bankowy podany na proformie. Dostawa towaru następuje w terminie podanym w
opisie zamawianego produktu licząc od daty zaksięgowania wpłaty, w sytuacji gdy miałaby
się przesunąć użytkownik będzie o tym niezwłocznie informowany.

7. Zwroty towaru
Zwrot zamawianych towarów jest możliwy wyłącznie po akceptacji producenta danego
produktu. Jeżeli producent nie wyrazi takiej woli, zwrot będzie niemożliwy.
8. Gwarancje
Okres gwarancji jest zgodny z okresem gwarancji jaki udziela dany producent. Dane na temat
długości jego trwania znajdują się najczęściej w karcie katalogowej produktu.
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