Általános szerződési feltételek

§1 Alkalmazási terület
(1)Ezeknek az általános érvényű feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és a vevő az eltérésekben a vállalkozási szerződésben írásban megállapodnak.
(2) Bármely termékre vonatkozó ajánlatra, az ajánlat elfogadására, a megrendelés visszaigazolására és az eladásra az alábbi feltételek vonatkoznak. A vevő bármilyen feltételei vagy a
szerződést megváltoztató rendelkezései nem érvényesek, ezek velünk szemben csak akkor
hatályosak, ha ezekhez a változtatásokhoz írásban hozzájárulunk a vállalkozási szerződés
módosításával.
(3) A termékkatalógusokban, árlistákban, ajánlati és egyéb dokumentációkban esetleges tévedésből eredő hibák kijavításának jogát fenntartjuk, az ezekből a hibákból következő károkért felelősségünket kizárjuk.
§2 Ajánlatok – a szerződés végrehajtása
(1)Írásbeli megállapodás hiányában szerződéses kötelezettségünk nincs.
(2) Ajánlatunk tartalmazza az áru mennyiségét, minőségét és a termékleírását, valamint a
termék rövid specifikációját. A szállítandó áruk és szállítási szolgáltatásunk tartalmát és terjedelmét alapvetően írásos szerződés – a vállalkozási szerződés határozza meg. Valamennyi
az értékesítéssel kapcsolatos dokumentum, specifikáció és árjegyzék bizalmasan kezelendő
és harmadik személyek számára nem adható ki.
(3) Fenntartjuk a jogot, a szerződés hatályba lépését követően is a termékek műszaki adatainak megváltoztatására, amennyiben a változtatás a megrendelést minőségi és felhasználhatósági vagy árbeli tekintetben nem rontja.
(4) A megrendelő tudatában van annak, hogy termékeink egyedi gyártmányok. A szerződéstől való elállás kizárólag a termék gyártásba küldéséig megengedett. Amennyiben a megrendelő a szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt termékre, akkor a nálunk
keletkezett igazolható összes költségen túlmenően a kiesett nyereség költségét is köteles kifizetni. A megrendelő köteles 5 munkanapon belül átvenni a vállalkozó székhelyén vagy raktárában, a részére legyártott és leszállított terméket. A vételár teljes kiegyenlítéséig a termékek a Waremagyarország KFT. tulajdonát képezik! Az át nem vett termékek tárolási díját (100
EURO/nap) a 6. munkanaptól a megrendelő terhére felszámítjuk.
§3 Áruszállítás
(1) A közölt szállítási határidők kizárólag akkor kötelezőek, amennyiben írásos megrendelési
vissza – igazolásunk meghatározott szállítási határidőt tartalmaz.
(2) A vevőnek a vételárat akkor is ki kell fizetnie, ha az esedékesség napján átvételi késedelemben van. Ilyen esetekben az árut a megrendelő kockázatára és költségére raktározzuk be,
Az árukat a megrendelő kívánságára és költségére biztosítjuk.

§4 Vételár
(1) A vételár az általunk kiállított ár, illetőleg, oly esetben, amennyiben az árat nem részleteztük, akkor a mindenkori árlistánkban szereplő ár, amely a megrendelés időpontjában érvényben van. Az ár (Németországban) a megrendelő átvételi helyéig, szokásos fuvarparitásban és a csomagolás költségeit beleértve értendő. Amennyiben a megrendelő egyéb kiszállítási módot választ, akkora fuvarkülönbözet költségét a megrendelő viseli.
(2) Kivéve, ha az ajánlatban vagy az értékesítési árlistánkban másként van megadva, vagy a
vevő és mi írásban másként állapodunk meg a nemzetközi szállítási üzlet megnevezett „ex
works” (az üzemből elszállítva) paritásban értendő. Amennyiben vállalkozunk arra, hogy az
árut más helyekre szállítjuk ki, akkor a vevőnek kell viselnie a szállítás, a csomagolás és a
biztosítás költségeit.
(3) A külföldre szállított áruk esetében a megrendelő kellő időbeni tájékoztatása után és az
áru tényleges kiszállítása előtt fenntartjuk az árváltoztatás jogát, amennyiben az ellenőrzésünkön kívül álló áralakulás (mint például árfolyam-ingadozások, devizaszabályozások, vámtarifa változások, a nyersanyag és az előállítási költségek jelentős emelkedése) miatt kívánatos, illetőleg ha az áremelés szállítási adatok megváltoztatása alapján szükséges.
§5 Fizetési feltételek
(1) A megrendelő köteles a vállalkozási szerződés szerint a díjbekérő alapján a termék teljes
vételárát a termék beérkezéséig megfizetni.
(2) Amennyiben a megbízás alapját ajánlat vagy vállalkozási szerződés képezi, akkor az ajánlatban vagy vállalkozási szerződésben rögzített fizetési feltételek vannak érvényben.
(3) A megrendelő köteles bankátutalással teljesíteni.
§6 Szavatosság és felelősség kizárása
(1) Garantáljuk, hogy a szállított áru mentes az anyag- és feldolgozási hibáktól. Amennyiben
az eladott dolognak olyan hibája áll fenn, amelyért mi vagyunk felelősek, akkor jogosultak
vagyunk annak kicserélésére vagy a hiányosság elhárítására. A szavatolt minőségi tulajdonságok hiányzása esetén szavatossági kötelezettségünknek eleget teszünk azzal, hogy a hibát
méltányos határidőn belül kijavítjuk.
(2) A kárveszély a termék átadásával száll át a megrendelőre.
§7 A tulajdonjog fenntartása
(1) Függetlenül a szállítástól, a kárveszély átszállásától, illetőleg a jelen szállítási feltételek
egyéb rendelkezéseitől, az áru tulajdonjoga mindaddig nem száll át a vevőre, amíg a teljes
vételárat ki nem egyenlítették. A megrendelő a javunkra lemond valamennyi, az általunk tulajdonjogi – fenntartással szállított áruk eladásából származó vételár – követeléséről.
§8 Egyéb rendelkezések
(1) Jogosultak vagyunk a megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül az árut kijavítani és megváltoztatni, amennyiben a javítások vagy a megváltoztatások sem az áru formáját, sem
működését tartósan nem terhelik, vagy rontják.

(2) E feltételek mindazon további megállapításokat felváltják, amelyeket a szerződéses felek
előzőleg írásban vagy szóban kötöttek.
(3) A jelen feltételek a másik szerződő fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül harmadik feleknek nem adható ki.
§9 Jogválasztás, bírói illetékesség
(1)A jelen megállapodásra a magyar jog vonatkozik: a nemzetközi árueladási törvény érvényessége kifejezetten ki van zárva. A felek kikötik a Veszprémi Törvényszék kizárólagos
illetékességét.

