TOP TRADE EXPORT IMPORT KFT
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
1.1. Jelen feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a Top Trade
Export Import Kft (a továbbiakban Eladó) által bármely általa
forgalmazott Terméknek (a továbbiakban Termék), bármely fél (a
továbbiakban Vevő) számára történő értékesítése esetén,
függetlenül attól, hogy raktárról vagy későbbi időpontban történő
átadással történik-e a teljesítés.
1.2. Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása kizárólag abban az
esetben mellőzhető, amennyiben az Eladó és a Vevő az eltérésről
külön megállapodtak, és azt írásban rögzítették.
2 AJÁNLAT, ELFOGADÁS,
2.1. Vevő a Terméket katalógusból, kódszám, színminta vagy
egyéb minta, illetve rajz alapján rendelheti meg.
2.2. Eladó a Vevő kérésére – beleértve az egyedi vevőigényeket is szállítási ajánlatot készít, melyhez az ajánlat megküldésétől
számított 60 naptári napig kötve marad.
2.3. Vevő az ajánlatot cégszerű aláírásával, azonos tartalommal
igazolja vissza, hogy az ajánlatban meghatározott és általa
előzetesen megrendelt Terméket annak összes jellemzőjének
ismeretében vásárolja meg, a Termék típusát, színét, kódszámát –
egyedi megrendelés esetén a gyártó által ajánlott és kidolgozott
számítógépes printet- ellenőrizte, és azt elfogadja, tudomásul véve
az Eladónak a Termékkel kapcsolatos tájékoztatását.
3. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
3.1. A szállítási szerződés az Eladó és a Vevő között akkor jön
létre, amikor a Vevő az Eladó ajánlatát azonos tartalommal írásban
elfogadta és az erről szóló visszaigazolás az ajánlati kötöttség ideje
alatt az Eladóhoz megérkezett.
4. TELJESÍTÉS
4.1. Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a Terméket az
előírásoknak megfelelően saját telephelyén/raktárában átadásra
előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A
szerződés mindenképpen teljesítettnek tekintendő, ha a Vevő a
Terméket átvette.
4.2. Vevő köteles a Terméket, az értesítést követő 15 napon belül
elszállítani. Amennyiben ez nem, vagy nem megfelelő határidőben
történik meg, úgy az Eladó a Terméket felelős őrzésébe veszi és a
Vevő felé a késedelem idejére raktározási költséget számít fel .A
raktározási költség a Termék vételárának napi 0,25%-a, de
legfeljebb 20%. A felelős őrzés maximális időtartama 3 hónap, ezt
követően az Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és
felmerülő költségeinek megtérítését követelni.
5. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. A megrendelésben rögzített vételárat a Vevő köteles az
Eladónak megfizetni.
5.2.
A
vételárat
az
Eladó
egyoldalúan
–arányosanmegváltoztathatja, ha a teljesítés időpontja és a szerződéskötés
napja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a
Magyar Nemzeti Bank a forintot az EURO-hoz képest 4%-t
meghaladóan leértékelte.
5.3. Vevő a szállítási szerződés megkötésével egyidejűleg köteles a
teljes vételár min. 30%-át előlegként megfizetni. Az előleg kifizetése
után fennmaradó maximum 70% vételárhátralékot az Eladó a 4.1.
pont szerinti értesítésétől számított legkésőbb 8 banki munkanapon
belül köteles az Eladónak megfizetni.
5.4. Fizetési késedelem esetén a Vevő a mindenkori törvényes
késedelmi kamatot, valamint amennyiben a 4..2. pont szerinti
felelős őrzésre kerül sor a tárolási díjat köteles az Eladó részére
megfizetni.
5.5. A vásárolt termék vételárának teljes kifizetéséig a Vevő köteles
tájékoztatni az Eladót a Vevő cégformájában, pénzügyi
helyzetében, fizetőképességében bekövetkezett és a vételár
kiegyenlítését befolyásoló változásokról.
6. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
Amennyiben a megrendelt Termék átadása a Vevő részére a teljes
vételár kiegyenlítése előtt történik, a teljes vételár és a
mellékköltségek teljes kifizetéséig a Termék az Eladó tulajdonában
marad. Vevő köteles az Eladót értesíteni, amennyiben harmadik
személy az ilyen Termékre bármilyen igényt támaszt vagy
érvényesít (pl.: végrehajtás, zálogba vagy birtokba vétel, stb.)

7. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
7.1. A Termék átvételének helye a teljesítés helye. Az Eladó,
amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a Termék
Vevő részére történő leszállítását, melynek feltételeiről és
ellenértékéről a felek külön állapodnak meg. A Termék átvételét a
Vevő a szállítólevél aláírásával igazolja.
7.2. A Termék átvétele szemrevételezéssel történik. Az átvételkor
fel nem ismerhető mennyiségi eltérést vagy minőségi hibát a Vevő a
tényeket bizonyító módon a hiba felfedezésekor – de legfeljebb a
Termék átvételétől számított 30 napon belül -köteles az Eladónál
azonnal írásban bejelenteni, beépítésre kerülő Termék esetén a
beépítést felfüggeszteni. Ellenkező esetben a kifogásolt Termék
minőségi pótlására az Eladó nem köteles.
7.3. A Termék bármilyen kifogásolására vonatkozó írásbeli
értesítésnek tartalmaznia kell a következő adatokat: a Termék
azonosító adatai, a vizsgálat helye, ideje, módja, a szállítólevél
száma, a fuvarlevél dátuma, a kifogásolt vagy hiányzó Termék
mennyisége, a hiba jellegének rövid leírása. A késedelmes vagy
hiányos értesítésből származó kár a Vevőt terheli.
7.4. Eladó jogosult arra, hogy kérje a hibásnak minősített Termék
megtekintését, a hiba demonstrálását, illetve a Vevő minőségi
kifogására vonatkozóan a felek által közösen kijelölt
minőségellenőrző szerv vizsgálatát. A minőségellenőrző szerv
vizsgálatának költségeit a felek olyan arányban viselik, amilyen
arányban a Megrendelő kifogása alaposnak bizonyul. A vizsgálati
költségek megelőlegezése a Vevőt terheli.
8. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS
8.1. Vevőt az Eladó által az ajánlatban feltüntetett időszakra
vonatkozóan a vásárolt Termékkel kapcsolatban szavatossági és
jótállási jog illeti meg az alábbi korlátozások mellett.
A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, melyek abból erednek,
hogy a vásárolt Terméket:
a.) nem a használati utasítás szerint, illetve nem szakszerűen
építették be,
b.) nem a javasolt alkalmazási területre és igénybevételre
használták,
c.) nem szakszerűen és nem az előírásoknak megfelelően ápolták,
tisztították.
9. ELÁLLÁS
9.1. Amennyiben az egyik fél a szerződést nem, vagy felróhatóan
késedelmesen teljesíti és a szerződésszerű állapotot a másik fél
felszólítására tizenöt (15) napos határidőn belül nem állítja helyre, a
másik fél a szerződéstől elállhat. Az elállás a másik félhez címzett
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal történik.
9.2. Vevő jogszerű elállása esetén az Eladó köteles a
vételárelőleget a 9.3. pontban rögzítettek szerint nyolc (8) napon
belül visszatéríteni.
Eladó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a
késedelmet vis major okozza, így különösen, ha a késedelem
külföldi vagy belföldi hatósági intézkedésre, a vámeljárás
elhúzódására, sztrájkra, fuvarozási akadályra, stb. vezethető vissza.
9.3. Vevő jogosult a megrendeléstől elállni, a gyártás megkezdése
előtt, köteles azonban a teljes vételár 10%-át, de minimum 10.000
Ft sztornó díjat, továbbá egyedi vevőigényen alapuló rendelés
esetén a tervezési díjat az Eladó részére megfizetni. Ha a Vevő az
Eladó által történő megrendelést követően olyan időpontban kíván
elállni a szerződéstől, amikor az Eladó a gyártást leállítani már nem
tudja, a Vevő a már befizetett vételárelőleget elveszti és az, az
Eladót illeti meg. Egyedi tervezésű és gyártású termékre vonatkozó
vevőigény lemondása esetén Vevő a teljes szerződéses összeget
köteles megfizetni.
9.4. Eladó jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől a 4.2. pontban
rögzített esetben és feltételek mellett.
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10.1. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Eladó számítógépes
adatbázisában rögzítse és azt marketing céljából felhasználja.
10.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv előírásai érvényesülnek.
10.3. Felek a jelen szerződésből származó jogvitákra kikötik a
pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve
a Fővárosi Bíróság illetékességét.
Budapest, 2008. november 24.

