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Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
Kizárólag anyagvásárlás esetén alkalmazandó
1.

Jelen általános szerződési feltételek tartalmát eladó és vevő/megrendelő, továbbiakban Felek, a vásárlással egy
időben, a termék ellenértékének kifizetésével tudomásul veszik, és magukra nézve az ÁSZF-et elsődlegesen
kötelezőnek tekintik.

2.

Szerződő felek a kapott szóbeli, illetve írásbeli ajánlatot elfogadták, a tranzakciót az abban foglalt feltételek
szerint valósítják meg.

3.

Vevő mennyiségi, illetve minőségi kifogást az alábbi kritériumok betartása mellett tehet:
◦ A Vevő késedelem nélkül, de legkésőbb a termék átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles
meggyőződni arról, hogy a leszállított termék minősége és mennyisége megfelelő-e.
◦ A termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják,
vagy amelyekre jótállás vonatkozik. Garancia és jótállás a gyártó által nyújtott jótállás szerint.
◦ A termék minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek a Vevőt terhelik.
◦ Az Eladó a termék minőségére, illetve teljesítményére vonatkozó kifogást csak írásban fogad el az
alábbiak megadásával:
- rendelés dátuma, termék átvételének időpontja, számla sorszáma
- számlán szereplő termék megnevezése,
- a kivitelezésért felelős személy neve és beosztása, szakképesítése
- az előírt rendszer (specifikáció);
- a specifikáció készítőjének megnevezése (anyagszállító, tervező intézet, megrendelő)
- az alkalmazási terület pontos megadása (cég, üzem, készülék);
- a felhordás dokumentált körülményei (építési napló, vagy jegyzőkönyv alapján);
- hőmérséklet (legalább napi 3 adat);
- relatív páratartalom (legalább napi 3 adat);
- harmatpont (legalább napi 3 adat);
- testhőmérséklet (legalább napi 3 adat);
- a jelezni kívánt probléma szakszerű leírása;
- a helyszín megtekinthetősége;
- felelős kapcsolattartó (telefon, elérhetőség);
- egyéb rendelkezésre álló információ (jelentések, mérési jegyzőkönyvek, fotók).
◦ A fenti 3. pontban meghatározott adatok hiányában Eladó a minőségi kifogást elutasíthatja.
◦ A Vevő a 3. pontban meghatározott adatokat tartalmazó minőségi kifogását köteles a hiba felmerülésétől
számított 8 (nyolc) napon belül megküldeni az Eladónak. Az elkésett minőségi kifogást az Eladó
elutasíthatja.

4.

Felek rögzítik, hogy, ellenkező megállapodás hiányában, a termék kifizetése minden esetben 100%
előreutalással történik az eladó által kiállított díjbekérő szerint. Eladó az összeg beérkezését követően
előlegszámlát állít ki a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Amennyiben halasztott fizetéssel történik az
áru ellenértékének kiegyenlítése, úgy a termék tulajdonjoga az eladót illeti a teljes vételár kiegyenlítéséig.

5.

A szállítási határidő a megrendelt termék ellenértékének eladó számláján való jóváírásától számítandó.

6.

Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a megrendelt termék/termékek tömege nem éri el a 60 kg-ot, úgy
eladó szállítási költséget jogosult felszámítani, melynek összege változó és ezen összegről megrendelő előre,
az írásos ajánlatban, értesítendő.

7.

Megrendelő tisztában van az alábbiakkal és ellenvetés nélkül beleegyezik abba, hogy mivel a megrendelt áru
egyedi, külföldről importált és változó piaci árú termék, ezért azt megrendelés után sem lemondani, sem
visszavetetni nem lehet, eladó a visszavételre semmilyen formában nem kötelezhető.

8.

Nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak.
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