
Kancelaria JDP - specjalizujemy się w doradztwie prawnym i zastępstwie procesowym na rzecz
wykonawców, inwestorów prywatnych i podwykonawców przy realizacji złożonych inwestycji
budowlanych i infrastrukturalnych, m.in. kolejowych, drogowych, mostowych, sieci
przesyłowych, obiektów: energetycznych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

W obszarze inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych powadziliśmy kilkadziesiąt
precedensowych postępowań (także przed Sądem Najwyższym), przyczyniając się
niejednokrotnie do kształtowania polskiego orzecznictwa sądowego.

Aktualnie prowadzimy ponad 100 postępowań sądowych i arbitrażowych dotyczących
inwestycji  budowlanych i infrastrukturalnych o łącznej wartości przedmiotów sporu
przekraczającej 2,5 mld PLN.

26 STYCZNIA 2021    |    GODZ. 10:00-12:00

Jakie są różnice pomiędzy umowami stosowanymi w obrocie na nabycie robotów
przemysłowych lub linii produkcyjnych?
Jakie mają znaczenie kluczowe postanowienia umowne w negocjowanych umowach?
Jakie ryzyka mogą się wiązać z nabywaniem robota od podmiotu nie mającego             
 w Polsce ani spółki, ani nawet oddziału?
Jak zabezpieczyć się na wypadek problemów z działaniem robota lub kondycją
finansową swojego kontrahenta?
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prezesów, dyrektorów i włascicieli firm przemysłowych i produkcyjnych; 
dyrektorów poszczególnych zakładów; 
dyrektorów i kierowników działów zakupów; 
dyrektorów i kierowników działów odpowiedzialnych za parki maszynowe; 
prawników wewnętrznych.

Zaproszenie kierujemy do: 

Obecnie automatyzacja i robotyzacja to szansa na zmianę jakości oraz wielkości
produkcji dla polskiego przemysłu. Dla niektórych firm to wręcz konieczność, aby dalej
funkcjonować na rynku. Pojawia się przy tym wiele rozmaitych programów wsparcia
finansowego dla tej transformacji. 

W najbliższym czasie wiele firm musi przygotować się na zakup ich pierwszego robota
przemysłowego, albo dalej rozbudowywać swój park maszynowy. Jednak już nawet sam
wybór formy umowy oraz źródła finansowania generuje sporo trudności dla
przedsiębiorców. W trakcie webinaru chcemy przybliżyć podstawowe pojęcia oraz zwrócić
uwagę na ważne zagadnienia w tej materii.

ROBOTY PRZEMYSŁOWE I LINIE PRODUKCYJNE –
RODZAJE UMÓW, NEGOCJACJE, 

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ

WEBINAR POPROWADZĄ:

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarium.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.
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Udział w webinarze jest bezpłatny

W czasie webinarium dowiedzą się Państwo m.in.:

https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/roboty-przemyslowe-i-linie-produkcyjne-rodzaje-umow-negocjacje-na-co-zwracac-uwage/register

