EM-TEK IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
Általános szállítási és fizetési feltételei
1. Az általános szállítási (eladási) feltételek hatálya
Az általános szállítási (eladási) feltételek mindazon
üzleti partnerekre vonatkoznak, akik részére az
EM-TEK Kft. (továbbiakban szállító, ill. eladó)
terméket, árut értékesít, vagy ehhez kapcsolódó
szolgáltatást végez, és akikkel ennek során üzleti
kapcsolatot létesít (továbbiakban: megrendelő ill.
vevő)
2. Ajánlati kötöttség
Külön erre vonatkozó nyilatkozat hiányában
szállító akár szóban, akár írásban tett ajánlata
tájékoztató jellegű, nem jelent kötelezettség
vállalást.
3. Ár
Eltérő megállapodás hiányában a szállító (eladó)
mindenkori listaárai kerülnek alkalmazásra.
4. Minőség tanúsítása
A szállító (eladó) az általa értékesített termék
minőségét minden esetben tanúsítja.
Eltérő megállapodás hiányában a minőség
tanúsítására
a
minőségnek
a
szállítólevélen/számlán történő feltüntetésével kerül sor.
5. Teljesítés helye
5.1 A szerződés teljesítésének helye - egyéb
rendelkezés hiányában - a szállító (eladó)
telephelye.
Ebben
az
esetben
a
fuvarköltséget a megrendelő (vevő) viseli, az
a termék árában nem szerepel.
5.2 DAP megrendelő (vevő) szállítási feltétel
esetén a szállítási költséget szállító (eladó)
viseli és a teljesítés helye a megrendelő
(vevő) telephelye, ill. az általa megadott
szállítási cím. A mennyiségi átvételt a
megrendelő
(vevő)
a
fuvarokmány
aláírásával igazolja.
6. Értesítés a teljesítésről
Megrendelő (vevő) kérésére az elkészült
termékről készre jelentést küldünk. Egyéb
esetben, a rendelés visszaigazolásban szereplő
szállítási határidő a mérvadó.
7. Részteljesítés
Megrendelő (vevő) kérésére lehetőség van
részletekben történő teljesítésre, ezeket a
megrendelő (vevő) elfogadja, leszámlázott
ellenértékét kifizeti.
Abban az esetben, ha a részteljesítés kifizetése a
számla lejártáig nem történik meg, a szállító
(megrendelő)
a
teljesítést
a
kifizetés
megtörténtéig megtagadhatja.

8. Reklamáció bejelentése és intézése
8.1 A
megrendelőnek
(vevőnek)
vagy
megbízottjának a szállítólevélen, számlán,
fuvarokmányon szereplő aláírása a termék
mennyiségi átvételét tanúsítja.
Az átvételt követően mennyiségi kifogás
legfeljebb 3 napon belül jelenthető be. A
szállító (eladó) a mennyiségi kifogást abban
az esetben tudja érdemben elbírálni, ha a
megrendelő (vevő) a reklamált tétel teljes
mennyiségét szállítási állapotban megőrzi és
bemutatja.
8.2 A szállító (eladó) szavatol azért, hogy az
értékesített
termék
a
rendelés
visszaigazolásban megadott minőségben és
kivitelben készült.
8.3 Mennyiségi és minőségi kifogás esetén a
megrendelő (vevő) köteles lehetővé tenni a
szállító (eladó) számára a kifogásolt termék
azonosságának megállapítását és a kifogás
megalapozottságának ellenőrzését vagy
felülvizsgálatát.
9. A termék ellenértékének kifizetése
A rendelés visszaigazolásban megadott fizetési
mód és határidő képezi az áru ellenértékének
kifizetését. Nem készpénzes fizetés (átutalás)
esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét
követően késedelmi kamatot számítunk fel. A
megrendelő (vevő) által fizetendő késedelmi
kamat a fizetési határidő lejártát követő naptól
esedékes.
A megrendelő (vevő) esetleges reklamációjának a
fizetési kötelezettség beálltára nincs halasztó
hatálya.
10. Megrendelő (vevő) elállása
A megrendelő (vevő) rendeléstől való elállása
esetén köteles a szállító teljes igazolt kárát
megtéríteni. Ez magában foglalhatja az elkészített
termék alapanyagának, méretre vágásának,
konfekcionálásának,
segédanyagainak
árát,
finanszírozási költségeit stb.
11. Jogviták rendezése
A felek kötelesek mindent megtenni annak
érdekében, hogy a fennálló jogvitákat békés úton
rendezzék. Ha ez nem sikerül, akkor a felek a viták
rendezésére a Győri Törvényszék illetékességét
ismerik el.
12. A szerződésben nem szabályozott kérdések
rendezésére a Ptk. ide vonatkozó rendelkezése
szerint kell eljárni.

