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Bevezetés 

 

1. A jelen Általános Feltételek („ÁF”) rendelkezéseit a 
Szállítási szerződés / Adásvételi szerződés („Szerződés”) felei 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

2. A jelen ÁF rendelkezései együtt értelmezendők és 
alkalmazandók a felek között létrejött Szerződéssel. 

I. A szerződés tárgya 

 

1.1 A felek közötti szerződés tárgya a Szerződésben 
meghatározott alkatrész(ek) kiegészítő berendezések (a 
továbbiakban együttesen: „alkatrészek”) tulajdonjogának a 
Szállítási Szerződésben meghatározottak szerinti átruházása. 

1.2 Eladó az alkatrész tulajdonjogát a teljes vételár 
megfizetéséig fenntartja.  

 
A megrendelések kezdeményezése, Szerződés előkészítése, 
Szerződéskötés: 
 
1.3  Eladó a megrendeléseket az Ügyfelektől szóban 
személyesen, telefonon, telefaxon, e-mailben fogadja, melyre 
az ajánlatkérésben szereplő alkatrészekre „Szállítási 
Szerződés” továbbiakban Szerződés elnevezéssel, írásbeli 
formában tesz ajánlatot. 
 
1.4 Eladó bizonyos alkatrész csoportok esetében az 
Ügyfél ajánlatkérésétől függetlenül a gyártók/forgalmazók 
alkatrész-katalógusa szerint meghatározott típusú és 
darabszámú alkatrészekre teszi meg az ajánlatát. 
 
1.5   Eladó szükség esetén – Ügyfél külön kérésére – 
műszaki dokumentációt bocsát az Ügyfél rendelkezésére 
ezzel „támogatva” az alkatrészek helyes kiválasztását.  
 
1.6  Eladó által tett Ajánlat a szerződésben megjelölt 
határidőig érvényes, ennek hiányában 15 naptári nap. 
 
1.7  Ügyfél jogosult eldönteni, hogy Eladó által adott 
szerződésben szereplő alkatrészekből milyen típusú és 
mennyiségű alkatrészt rendel meg, azzal, hogy Eladó csak a 
mindkét fél által aláírt szerződésben foglaltak teljesítéséért 
vállal felelősséget. A felhívás ajánlattételre és adott szerződés 
tartalma közötti eltérésből eredő következményekért Eladó 
nem vállal felelősséget . A szerződés  tartalmának  
 

 
 
elfogadásából, - azaz az alkatrész-megrendelésből származó- 
kárveszély az Ügyfelet terheli. 
 
8. Ügyfél által kezdeményezett és megrendelt 
alkatrészek beépítésekor fellépő műszaki eredetű 
problémáiból keletkező kár az Ügyfelet terheli. Műszaki 
problémának minősül különösen az alkatrész helytelen vagy 
hibás kiválasztásából illetőleg az alkatrészek nem szakszerű 
beszereléséből, vagy egyébként nem megfelelő kezeléséből 
eredő kár. 
 
9.  Szerződés Eladó és az Ügyfél között Ügyfél részéről 
történő cégszerű aláírása esetén az abban foglalt 
tartalommal jön létre. 
 
II. Szállítási határidők 
 
2.1 A raktáron lévő készlet az ügyfél pénzügyi státusza 
szerint (5. pont) azonnal szállítható. 
 
2.2 A készleten nem szereplő alkatrészek szállítási 
határidejét a szerződés tartalmazza. 
 
2.3 A szállítási határidő az előlegfizetésre kötelezett 
ügyfelek vagy alkatrészcsoportok esetében az előleg 
megérkezését követő - 2.2 pont szerinti - munkanap. 
 
2.4 A munkanapok tekintetében figyelembe kell venni a 
Magyar Köztársaság és az Európai Unió tagállamainak 
munkaszüneti és ünnepnapjait is. 
 
2.5 Nem minősül késedelemnek az Eladó beszállítójának 
(exportőr), továbbá a szállítmányozók, vagy a fuvarozók 
késedelme, vagy az esetleges  vis major helyzetekből, illetve 
az extrém időjárási körülmények miatt bekövetkezett 
késedelem. 
 
III. Teljesítés 
 
3.1 A Szerződést azon a napon kell teljesítettnek 
tekinteni, amikor az Eladó az Ügyfél tudomására juttatja 
(telefon, telefax, e-mail), hogy a megrendelt az alkatrészek 
telephelyén (2310 Szigetszentmiklós –külterület - Csepeli út 32 ) 
átvehetők. A pénzügyi teljesítés határideje is ettől az 
időponttól keletkezik. 
 
 

 
IV. Csomagküldés 
 
4.1 Ügyfél saját költségére és a szerződésben rögzített 
kifejezett kérésére – melyet legkésőbb a megrendeléskor 
köteles jelezni – az Eladó a megrendelt alkatrészeket az Ügyfél 
pénzügyi státusza szerinti teljesítés figyelembe vételével 
„postázza” (futárszolgálat). Eladó postázás esetében a 
postára adással (futárszolgálatnak átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával) teljesíti a szerződést. 
 
4.2 Ebben az értelemben postázásnak minősül bármely 
csomagküldő és futárszolgálat igénybevétele Eladó részéről.  
 
4.3 „Postázás” esetében az Ügyfelet terheli a 
csomagolási költség is. A csomagolási költség az áru 
méretének, súlyának és a szállítás során felmerülő 
állagmegóvási és kárveszély elhárítási mértékén alapul. 
 
4.4    Amennyiben Ügyfél nem tesz megbízást az 
alkatrészek postázására, úgy ügyfél vagy megbízottja köteles 
eladó (3.1 pont) telephelyéről a megrendelt alkatrészeket 3 
munkanapon belül elszállítani. Ezt követően ügyfél köteles 
Eladónak az általános gyakorlatának megfelelő 
raktározási/tárolási költségét megfizetni. 
 
V.  Az Ügyfél pénzügyi státusza 
 
5.1 Készpénzfizető ügyfél. 
 
5.2 Előlegfizetésre kötelezett ügyfél: az minősül 
előlegfizetésre kötelezett ügyfélnek, aki készpénzfizető ügyfél, 
vagy bármilyen más pénzügyi státuszú ügyfél, aki/amely 
olyan alkatrészeket rendel meg, amely alkatrészek Eladónál, 
„raktáron mennyisége” nulla értékkel vannak szerepeltetve. 
 
5.3 Átutalási megbízással rendelkező ügyfél: külön 
megállapodásban maximum 8 munkanapos átutalási 
lehetőséget biztosít az Eladó azon ügyfeleink részére, akik 
éves megrendelés állománya eléri vagy meghaladja a 12 db-
ot. 
Az átutalási megbízással rendelkező ügyfelek tudomásul 
veszik, hogy Eladó által forgalmazott alkatrészek az értékesítés 
pénzügyi feltételei szerint azonnali pénzügyi teljesítésre 
kötelezettek. Ezt az üzleti bizalmat az átutalási határidők be 
nem tartása esetén a pénzügyi státusz azonnali hatállyal 
visszavonásra kerül. Késedelmes fizetés esetén késedelmi 
kamat kerül felszámításra, melynek mértéke a jegybanki 
alapkamat kétszerese. 
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VI.  Alkatrészek visszavétele cseréje 
 
6.1 A Szerződés alapján megrendelt alkatrészeket 
Eladónak nem áll módjában visszavásárolni vagy más 
alkatrésztípusra kicserélni. Az átutalási státuszú ügyfélnek a 
fizetési kötelezettsége továbbra is a fizetési határidőnek 
napján áll fenn. Az Ajánlat elfogadását követően Ügyfél a 
megrendelés, illetőleg a Szerződés felmondására illetőleg 
elállásra nem jogosult. 
 
6.2 Eladó méltányosságot gyakorolhat azokra az 
alkatrésztípusokra mely Szerződésében raktárkészletén 
szerepel. A méltányosság gyakorlása szempontjából egyszeri 
– értékegyeztetésen alapuló – alkatrészcserére van 
lehetőség. A méltányosságból már egyszer cserélt 
alkatrészeket eladó továbbiakban nem cseréli. A csere 
kizárólagos feltétele az alkatrészek – korábbi beépítés teljes 
kizárásának teljesülésével – eredeti állapotban, így különösen 
eredeti csomagolásban Eladó telephelyére történő 
visszaszállítása. A méltányossági cserére legfeljebb az 
alkatrészek átvételét követő 3 munkanapon belül lehetséges. 

6.3. Ügyfél következő megrendeléséből a visszavett termék 
értéke jóváírásra kerül, levásárlásra. Az Eladó által kiállított 
számlának - ami a jóváírást is tartalmazza - pozitív 
egyenlegűnek kell lennie. 

6.4 Az Ügyfél külön kérésre beszerzett "egyedi 
megrendelésű" terméket nem áll módunkban visszavenni. 

VII. Garancia általános feltételei 
 
7.1 Ügyfeleink részére minden általunk forgalmazott 
termékre 1 év garanciát biztosítunk ( „ügyfél általi  beszerelés 
esetén hat hónap ) terméktől függetlenül a vonatkozó 
jogszabályok*  értelmében. 
 
*Vonatkozó jogszabályok: 
(1) Fogyasztóvédelmi Törvény 1997.évi CLV. Törvény 
(2) 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
(szavatosság, jótállás) 
(3) 72/2005.(IV.21.) Korm. rendelet - Az egyes tartós 
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet módosításáról 
(4) 49/2003. (VII.30) GKM rendelet - A fogyasztói szerződés 
keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények 
intézéséről 

(5) 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet - Az  egyes javító-
karbantartószolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról 

7.2 A garanciális feltételekről bővebb felvilágosítást 
kérhet nyitvatartási időben Eladó ügyfélszolgálatán a (24)530-
710,711 telefonszámon. 

7.3 A korrekt és rugalmas ügyintézés érdekében az 
esetlegesen felmerülő garanciális problémák a következők 
szerint kerülnek elintézésre 

7.4 A garanciális igény érvényesítéséhez az alábbiak 
megléte szükséges:- A garanciális alkatrész (telephelyünkre 
visszajuttatva) 
- A vásárlási számla vagy annak másolata 
-     A szakszerű beszerelést igazoló jogszabályszerűen kiállított 
számla vagy munkalap, „ügyfél általi beszerelés” esetén 
üzembe helyezési jegyzőkönyv  illetve ezek másolata. 
-     Hiánytalanul kitöltött garanciális jegyzőkönyv  

7.5 Az alkatrész értékét meghaladó kárigényeket 
Eladónak nem áll módjában megtéríteni csak különleges 
esetekben a gyártó esetvizsgálatát követően. Ilyen jellegű 
kárigény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a 
szerkezeti egység megbontása előtt Eladó írásban rendelkezik 
a garanciális probléma rendezéséről (képviselőnk 
megbontáson való részvétele, stb). 

7.6 A következményes károkért Eladó nem vállal 
felelősséget. 

7.7 Az elbírálás ideje 
 
Az adott alkatrész telephelyünkre való beérkezését és a 
meghibásodással kapcsolatos minden fontos információ 
meglétét követő 15 naptári nap, mely külső szakértői 
véleményezés szükségessége esetén a szakértői vizsgálat 
idejével hosszabbodik. 

7.8 Garanciális igény érvényesítésének kizáró okai: 

- Az alkatrész nem az Eladó által forgalmazott termék. 
- Nem állnak rendelkezésre az előző bekezdésben megadott 
érvényesítéshez szükséges feltételek. 
- A garanciaidőn túl érkezett be a garanciális igény. 
- Nem a megfelelő gépbe építették be az alkatrészt. 
- Nem az előírásoknak megfelelően szerelték be az alkatrészt. 

- Az alkatrészt nem a gyárilag előírt körülmények között, és 
nem az előírt működési feltételeknek megfelelően 
működtették  
- Bármilyen változtatást hajtottak végre az alkatrészen. 

7.9 Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy az alkatrész 
katalógus hibákból továbbá a hibás kiválasztásból adódó 
károkért a KÖRMENDI Kft nem vállal felelősséget. 
 

VIII. Forgalmi kedvezmények: 

8.1 Az Eladó. a forgalmi kedvezményt minden Ügyfele 
számára azonos feltételekkel nyújtja, megfelelően az 
1994/310. számú APEH iránymutatásnak. 

8.2 Ügyfél a forgalma alapján az alábbi kedvezmények 
igénybevételére jogosult: 

a)    500.000.-ft meghaladó forgalom felett: 5 %; 
b)    800.000.-ft meghaladó forgalom felett: 10 %   
 
8.3  Jelen pont értelmében a 8.2 ponton túlmenően 
kedvezményre jogosultnak kell tekinteni: 
  

- a 8.2. szerinti ügyfél jogutódját, a 8.2. szerint 
meghatározott mértékben 
- a 8.2. szerinti ügyfél tagját/alapítóját, a 8.2. szerint 
meghatározott mértékben 
- a 8.2. szerinti ügyfélnek vagy tagjának /alapítójának 
további, Ügyféltől eltérő vállalkozásait, a 8.2. szerint 
meghatározott mértékben 

 
Jelen kedvezmények kizárólag kiskereskedelmi értékesítésre 
vonatkoznak, viszonteladó értékesítés esetén a 
kedvezményekre a Felek egyedi szerződést kötnek.   
 
9. Vegyes rendelkezések 
 
9.1 Az Eladó által megkötött minden alkatrész és egyéb 
kiegészítő hidraulikus berendezés/eszköz megrendelésére 
vonatkozó bármely Szerződés csak a jelen Szerződési 
feltételek (Általános üzletszabályzat) rendelkezéseivel 
együttesen, ezeknek megfelelően értelmezhető. 
 
Szigetszentmiklós, 2013. január 30. 


