Általános Szállítási és Fizetési Feltételek

1. Az Általános Szállítási és Fizetési Feltételek minden megkötött értékesítési üzletre, rendelésre,
szerződésre, és az azokkal összefüggő szállításokra és pótszállításokra vonatkoznak. Ettől eltérni csak a
Kertész Bau Group Kft. (továbbiakban: Gyártó) jogosult, képviselőjének írásos nyilatkozata alapján
lehet. A Vevő beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Gyártó ezeknek – szóban vagy
írásban – nem mondott ellent.
2. A szerződés a mindenkor érvényes árak alapján, a vételár kifizetésével vagy a szállítás
megkezdésével jön létre.
A gyártó a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszaléphet, ha:
- a Vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét,
- a Vevőről olyan információk válnak ismertté, amelyek fizetőképességét megkérdőjelezik.
3. A Vevő rendelésfeladásának tartalmaznia kell a Gyártó termékismertető dokumentumai szerinti
pontos termékmegnevezést, a termék jelét, színét, mennyiségét, valamint a szállítás módját (saját
szállítás vagy a Gyártótól igényelt szállítás).
Szóbeli megrendelés-feladás esetén a Vevő a szállítólevél és / vagy a számla vevői jóváhagyó
aláírásával ismeri el a megrendelés szerinti teljesítés tényét.
4. A Gyártó árjegyzéke a telephelyi árakat tartalmazza. Az áru kiadása a Gyártó telephelyén történik.
Az árak tartalmazzák az áru felrakodási költségeit. A költségek növekedése esetén, az árváltozás jogát
a gyártó fenntartja. Az elszámolás alapja a Vevő vagy képviselője által aláírt szállítólevél vagy számla.
Az áru felrakodása, illetve a gyártó telephelyének elhagyása után a szállítót, illetve a vevőt terheli a
további felelősség. A Gyártó külön megrendelésre és csak közlekedésre alkalmas terepviszonyok
biztosítása esetén vállal szállítást, ez esetben szállítási felelőssége a telephelytől a szállítási célként
megjelölt telekhatárig történő leszállításig áll fenn. A közlekedésre alkalmatlan útviszonyokból,
különleges közlekedési feltételekből, illetve téves címmegjelölésekből eredő többletköltségek
megtérítési kötelezettsége a vevőt terheli.
Bármilyen minőségi kifogás felmerülésekor a Gyártót a vevőnek 3 napon belül értesítenie kell, ennek
elmaradása esetén a teljesítés kifogás nélkül elfogadottnak tekintendő.
5. Megrendeléstől való visszalépés esetén az érintett áruérték szerződésben, vagy a Gyártó
árjegyzékében szereplő ár 20%-át stornírozási díj címén jogosult Vevő felé kiszámlázni és követelheti
ezen összeg felett felmerült kárának megtérítését.
Mixerbeton esetén a többletrendelés miatti termék visszaküldése, vagy részleges visszaküldése miatt
a vételár nem térítendő vissza.
6. A Gyártó a szállítási határidőket betartja. Akadályozó tényezők miatti késedelem esetén a vevő 8
napos póthatáridőt jelölhet ki, amelynek eredménytelen letelte után a vevőt megilleti a szerződéstől
való elállás joga. A Vevő erre az esetre lemond kártérítési jogáról.
A Vevő általi késedelmes átvétel esetén a Gyártó jogosult az árut a vevő költségére és kockázatára
raktározni, az áru értékét a vevő felé 8 napos esedékességgel kiszámlázni, vagy a szerződéstől elállva
az árut más vevő felé értékesíteni. Elszállítási határidő, amennyiben más határidőben nem állapodnak
meg a felek, 15 nap.

7. Vevő tudomásul veszi, hogy a raklapon szállított termékek raklapjai után a Gyártó mindenkori
árjegyzéke szerinti áron díjat számol fel, és a hibátlan raklapokat 90 napon belül visszavásárolja. A
Gyártó a visszacserélt raklapok után az árjegyzék szerinti használati díjat számolja fel a Vevőnek.
8. Az áru ellenértékének kiegyenlítése történhet a Gyártó pénztárában készpénzzel vagy átutalással
külön megállapodás szerint. Külön szerződés is köthető nagy tételben vásárló Vevővel, különös
tekintettel viszonteladókkal, egyedi feltételek szerint.
A Vevő felé kibocsátott átutalási számla szerinti fizetések akkortól számítanak kiegyenlítettnek, amikor
a Gyártó bankszámláján a jóváírás megtörtént. Fizetési késedelem esetén a Gyártó a jegybanki
alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot számítja fel Vevő felé. Amennyiben a fizetési határidő
lejáratát követő 10. napig nem történik meg a fizetés, a 11. naptól számítva a Gyártó csak és kizárólag
készpénzfizetés ellenében szolgálja ki a Vevőt. Fizetési késedelemből eredően a Gyártót sújtó járulékos
költségek megtérítésének kötelezettsége Vevőt terheli. Vevő tudomásul veszi, hogy kifizetéseit a
Gyártó mindig a legrégebb óta fennálló tartozásra könyveli. Árengedményt vagy levonást csak akkor
lehet érvényesíteni, ha a megrendelés visszaigazolás, vagy a számla azt rögzíti.
9. A Gyártó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában maradnak. 30
napot meghaladó fizetési késedelem esetén Gyártó jogosult a tulajdonában álló árut Vevőtől
elszállítani és értékesíteni. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel, és a pótlólagos
szállítási költségek a Vevőt terhelik.
10. Vevő megrendelésére többletként kiszállított árut a Gyártó csak egyeztetés után és csak eredeti
csomagolású, sértetlen állapotban vesz vissza. A Vevő a vásárolt tétel számla másolatát mellékeli, ami
alapján őt a visszáruzott tételre vonatkoztatott 20%-os stornózási díj felszámítása mellett visszatérítés
illeti meg, amennyiben az áru visszavételének feltételei maradéktalanul teljesülnek. Gyártó semmiféle
ömlesztett árut nem vesz vissza.
11. Gyártó szavatolja, hogy termékeinek műszaki jellemzői, és minőségi követelményei a törvényes és
az érvényes nemzeti szabványoknak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelnek.
Töréskárt a Gyártó 2% alatti mérték esetén nem térít meg. A termék átvételét mennyiségileg és
minőségileg a Vevőnek, vagy megbízottjának átvételkor ellenőriznie kell, melyet a szállítólevél
aláírásával igazol. Az átvételi ellenőrzés alapján hibásnak ítélt árut Vevő nem építheti be, nem
használhatja eltérő rendeltetéssel, ellenkező esetben reklamációs jogosultsága megszűnik. Átvétel
utáni reklamációt 3 napon belül írásban kell közölni a Gyártóval. E határidőn túl a Gyártó csak az
átvételkor nem észlelhető rejtett hibás termékek esetén foglalkozik minőségi kifogásokkal,
amennyiben azok gyártási hibára vezethetők vissza. Színeltérésre, mészkivirágzásra minőségi kifogás
nem alapozható.
12. Jogvita esetén az Általános Szállítási és Fizetési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK
előírásai az irányadók, és a Felek a Bács-Kiskun megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

