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FINANSOWANIE KELLFRI BASIC

WSTĘP
Kellfri Sp. z o.o. , 99-300 Kutno ul.Sklęczkowska 16,  (dalej nazywana 
KELLFRI POLSKA) od ponad 50 lat dostarcza maszyny i komponenty 
do lasów i rolnictwa w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Polsce i 
Niemczech. Na tej podstawie rozwija się efektywne produkty, których 
znakiem rozpoznawczym jest jakość, funkcjonalność i duże możliwości. 
Kellfri jest dobrze rozpoznawalną marką, której produkty są wiodące 
w wielu segmentach na rynku. Produkty Kellfri posiadają znaki CE i 
są produkowane według szwedzkich wymogów przez szwedzkie albo 
zagraniczne fabryki przy możliwie najniższych kosztach. Dzięki temu 
profi lowi możemy Państwu, jako KUPUJĄCEMU zaproponować efektywne 
i pełnowartościowe produkty w atrakcyjnej cenie.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Towary można zamówić  przez Internet na naszej stronie domowej www.
kellfri.pl. Jeżeli chcą być Państwo obsłużeni indywidualnie, zapraszamy 
do składania zamówień telefonicznych w naszym centrum obsługi klienta/
centrum zamówień pod numerem: +48 24 722-11-50 i  48-881-913-
388, godziny otwarcia: 8.00 - 16.00/. Po złożeniu zamówienia wysyłamy 
potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie jest informacją o kompletacji i 
wartości zamówienia.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Wszystkie ceny na stronie i w katalogach są podane w PLN bez 
podatku VAT. Koszty przygotowania wysyłki  i w niektórych przypadkach 
opakowania wysyłki doliczane są do wartości zamówienia. Dostawa bez 
dodatkowych opłat realizowana jest przy zamówieniu powyżej 3000 PLN 
netto . Przy zamówieniach, poniżej 3000 PLN netto doliczane są koszty 
dostawy Płatność przez Kupującego dokonywana jest na podstawie 
faktury sprzedaży w terminie 7 dni od momentu wystawienia i przesłania 
faktury

PŁATNOŚĆ
Towar może być wysłany do KUPUJĄCEGO wyłącznie po uiszczeniu 100% 
zapłaty na podstawie faktury sprzedaży. Płatność może być również 
dokonana przy odbiorze zamówionego towaru. Wszelkie inne terminy 
płatności muszą być potwierdzone na podstawie pisemnej umowy 
pomiędzy KELLFRI POLSKA a KUPUJĄCYM.
W przypadku braku zapłaty w określonym w umowie czasie będą nalic-
zane odsetki ustawowe.

FINANSOWANIE 
W przypadku kiedy KUPUJĄCY korzysta z różnych sposobów fi nansowa-
nia zakupu produktów Kellfri, towar jest wysyłany po wpłynięciu 100% 
zapłaty od instytucji fi nansującej.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
Tytuł prawny do własności towarów sprzedanych jest zastrzeżony 
przez KELLFRI POLSKA, aż do momentu uiszczenia 100% zapłaty za 
dostarczony towar. KUPUJĄCY nie jest w związku z tym uprawniony do 
przekazania, bądź sprzedaży zakupionego towaru do momentu całkowitej 
zapłaty za towar.

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI
KELLFRI POLSKA zastrzega sobie prawo do przenoszenia swoich praw i 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

WARUNKI DOSTAW
Towary są dostarczane do Kupującego w możliwie najszybszy i najtańszy 
sposób. Niektóre towary ze względu na swoje gabaryty mogą wymagać  
montażu końcowego przez KUPUJĄCEGO.
KUPUJĄCY zostanie każdorazowo poinformowany o prognozowanym 

Witamy w Kellfri!
Ideą działalności fi rmy Kellfri  jest konstruowanie i dostarczanie efektywnych, a przy tym  atrakcyjnych  cenowo maszyn i urządzeń dla 
leśnictwa, rolnictwa, budownictwa i ogrodnictwa.

Nasze główne cechy to:
Szeroki zakres oferty: 
Oferowany przez nas kompleksowy wachlarz produktów zawiera rozwiązania na każdy sezon i każdą porę roku. Posiadamy także 
rozbudowaną sieć klientów i kontrahentów, rozciągającą się daleko poza granice Szwecji. 

Doświadczenie: 
Firma Kellfri istnieje od 50 lat i jest uznanym na rynku znakiem towarowym. Przez te lata pracy zbudowaliśmy solidną bazę wiedzy i 
kompetencji opartą na długim doświadczeniu.

Atrakcyjne ceny: 
Jakość i funkcjonalność w dobrej cenie! Zawsze dążymy do tego, by utrzymać jak najbardziej korzystne ceny na rynku, nie rezygnując 
przy tym z wysokiej jakości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nauczyliśmy się słuchać bieżących potrzeb klientów i nieustannie 
pracujemy nad wdrażaniem nowych, poszukiwanych na rynku rozwiązań i produktów.  

Rynek:
Efektem wieloletniej historii fi rmy Kellfri jest duży rynek odbiorców, obecnie obejmujący różne kraje europejskie. Staliśmy się 
wiodącym dostawcą wielu grup produktów dla klientów w Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii i Niemczech. W Danii  Finlandii i Polsce 
posiadamy spółki – córki KELLFRI APS , OY KELLFRI AB i KELLFRI PL Sp. z o.o. Nasi klienci wywodzą się z takich gałęzi gospodarki 
jak rolnictwo, leśnictwo, budownictwo i ogrodnictwo. Osoby prywatne potrzebujące narzędzi do użytku na działce, właściciele mniejs-
zych i większych gospodarstw rolnych i lasów, hodowcy zwierząt, gminy, stowarzyszenia – każdy znajdzie u nas wszystko, czego 
potrzebuje. 

Produkty fi rmy Kellfri zostały zaprojektowane i zrealizowane na miarę skandynawską  przez doświadczonych i kompetentnych 
konstruktorów i inżynierów ze Skandynawii.  Znakiem: „skandynawska konstrukcja”  gwarantujemy, że wszystkie oferowane produkty 
zaprojektowano zgodnie ze skandynawskim ‘know-how”Dla naszych klientów oznacza to zaufanie i bezpieczeństwo! Produkty są 
oznakowane symbolami CE i wykonujemy je z zachowaniem szwedzkich wymogów wobec dostawców krajowych i zagranicznych. 
Niskie koszty pośrednie sprawiają, że możemy oferować klientom funkcjonalne, pełnowartościowe produkty wysokiej jakości w bardzo 
korzystnej cenie!

Treść niniejszego katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kellfri Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści niemniejszego katalogu bez podania przyczyny
w dowolnym czasie. Podane ceny są cenami netto, nie zawierają 23% VAT.

Skandynawska konstrukcja

Biuro obługi klienta / zamówienia

Naszym klientom oferujemy również 
dogodne warunki sprzedaży ratalnej 
w oparciu o współpracę ze znanymi 
instytucjami fi nansowymi. 

Zapraszamy do 
współpracy!

Tel: 24-722-11-50  

Ogólne warunki sprzedaży

terminie dostawy przez fi rmę spedycyjną. KELLFRI POLSKA nie bierze 
odpowiedzialności za opóżnienia w dostawie towaru powstałe z winy 
przewożnika lub fi rm spedycyjnych.
KUPUJĄCY jest zobowiązany do zapewnienia urządzeń koniecznych do 
rozładunku dostarczonego towaru: / rampa, ciągnik, ładowacz czołowy/.
Dokumentem potwierdzającym odbiór kompletnego towaru jest dowód 
dostawy, który należy odesłać niezwłocznie do siedziby KELLFRI POLSKA.
W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w terminie 10dni od daty 
wysyłki dostawę automatycznie uważa się za zrealizowaną i przyjętą przez 
KUPUJĄCEGO.

NIEODEBRANE TOWARY
W przypadku nieodebrania zamówionego towaru bez podania przyczyn 
KELLFRI POLSKA obciąży KUPUJĄCEGO  opłatą za transport tam i z 
powrotem oraz za ewentualne koszty  składowania w terminalu fi rmy 
spedycyjnej. 

DOSTAWY NIEKOMPLETNE
W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub nie-
kompletnego prosimy o jak najszybsze poinformowanie KELLFRI POLSKA 
o zaistniałej sytuacji.
Wysyłka właściwego towaru lub uzupełnienie dostawy o brakujące 
elementy zamówienia zostanie wykonane niezwłocznie  na koszt KELFRII 
POLSKA.

MAGAZYN TOWARÓW
Standardowy termin dostawy towarów fi rmy KELLFRI POLSKA wynosi 
7 dni od momentu zamówienia o ile zamawiany towar znajduje się w 
magazynie centralnym fi rmy. Dostawa części zamiennych mogą być 
przyspieszone, o ile wymaga tego sytuacja.
W przypadku braku towaru na magazynie centralnym KUPUJĄCY wraz 
z potwierdzeniem zamówienia otrzymuje informację o przewidywanym 
terminie dostawy towaru.

GWARANCJA
Towary KELLFRI POLSKA objęte są gwarancją w terminie 12 miesięcy od 
daty zakupu. Dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie okresu gwaran-
cji jest faktura zakupu. W niektórych przypadkach KUPUJĄCY otrzymuje 
kartę gwarancyjną z określonymi warunkami gwarancji naprawy lub 
wymiany towaru. Gwarancja obowiązuje w sytuacji, gdy towar zepsuł się, 
mimo iż był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.   

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
Części zużywalne takie jak np. ostrza, pasy itp.
Rekompensaty za własne koszty pracy klienta.

99-300 Kutno, ul. 
Sklęczkowska 16

www.kellfri.pl

- Zamawianie produktów i katalogu
- Informacje o realizacji zamówienia
- Informacje o produktach
- Sprawy gwarancyjne
- Części zamienne
- Zwroty 

Firma Kellfri wprowadza serię ekonomicznych urządzeń, która będzie 
alternatywą dla naszej standardowej oferty. Szukaj tego symbolu,

jeśli chcesz kupić prostsze produkty za niższą cenę! 

© Copyright Kellfri AB
Zakaz kopiowania grafi ki i tekstu oraz wykorzystywania ich do 
celów handlowych. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów 
w druku.
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