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Eladási. szállítási

Rende|ésÍe|véte|
A következő fe|tét€|gk mindén általunk történő e|adásra és szá|lításra
Vonatkoznak. Ettő| e|téíő megá||apodás, szerződés |élrejöttéhez minden
esetben a mi jóváhagyó írásbeIi Visszaigazolásunk szükséges,
amennyiben a VeVó a mi vjsszaigazolásunktó| e|térő fe|téte|eket Thait-

Aján|atok és árak
A2 áraián|atllnkban szerep|ó termékek ii.ai' vagy a visszaigazo|ásunkban
megadott áruk árai szabadárasak. Árainkat az áraján|atunkban
fe|tüntetett időpontig tartjuk magunkra kóte|ezőnek. A számlánkon
íeltÜntetett árak mindenkor a szál|ítás napián érvényes árak' kivéVe a
korábban megkötótt írásbe|i szerződés esetét.

szá||ítási határidő
lúegbízást csakászá||Ítási lehetóségeinkfigye|embevéte|éve| fogadunk
e|. A megadott szá||Ítási határidók tájékoztató je||egűek, határidő
elto|ódasok e|őíorduIhatnak.

Áraink
Az alapáraink mindenkor ü|lói te|ephe|yÜnkön történő árukiadásra
vonatkoznak, amennyiben az a vonatkozó írásbeIi szá||ítási
szerzódésben nincs másként kikőtve'

FeIadás
Az áru fe|adása mindenkor a vevó kérésére és fe|e|őssegére történik.
Fenntartjuk a jogot, hogy a szá|lítmányt biztosítsuk a megrendeló
költségére, függetIenú| a vevőimegrende|éstő|' Az áru átvéte|ekor ész|e|i
bármi|yen károsodásró| a szá|IítmányozóVa| közösen írásban fe|vett
kárjegyzókönwet reszünkreha|adékta|anul meg ke|| küldeni. Amennyiben
a VeVó nem ír e|ő sá||ítmányozót, úgy mi a ve|Ünk szerződésben |évő
szá||ítmányozót b2uk meg'

Rek|amáció
Rek|amációt csak akkortudunk e|fogadni' ha azt az áfuéte|t követő hét
napon be|ül részünkíe írásban megkü|dik, kivéVe, ha a hiányosság nem
nyilvánva|ó' Ekkor a mindenkori vonatkozó törvényes határidőt és
rende|kézéseket ke|l figye|embe venni. Amennyiben a reklamáció nem
terjed kiaz egész szá||ítmányra' úgy a toljes szá||ítÍnány és számla nem
kifogáso|ható meg. Amennyiben a kiíogást jogosnak ta|á|tuk, akkor
kötelezzük magunkat a cserére' amennyiben atermék nem javítható' Ha
a javítást' vagy a cserét nem teÜésítettiik és a rek|amációt elismertÜk,
akkoí a VeVő értékcsókkenési igénnyel |éphet fe|'

Vevői kárigények késede|mes, vagy e|maradt
szá||ítás esetén
Késedelmes, vagy e|maradt szá|lítí's esetén, amonnyibon az nem rajtunk
kívüI á||ó okbó| tórtént, a PTK ide vonatkozó részének e|őíÍásai a
mérvadóak.

GaÍanciá|is köteIezettségek
A garanciá|is idő az á|talunk forga|mazott készü|ékekre a Vásár|ást, vagy
az álta|unk töriénó üzembehé|yezást köVetó 12 hónap. A gyártáshibás,
rejtett hibás készü|ékeket díjmentesen kijavÍtiuk, i||. cseré|iÜk. A garanciá|is
javÍtás te|ephé|yünkön történik' ahová a hibás kószü|ék beszá|lításáro| a
vevó köte|essége gondoskodni. Nem ronde|tetésszenj haszná|at, törés,
szakszerÚt|en beavatkozás, e|emi káí, engedé|y né|kÜ|i áta|akítás,
he|},te|en tárolás stb' esetén a garancia megszűnik. Nem vonatkozik
garancia a kopó a|katrészekre' úgy mint a fÚtöelem és a szénkefék
e|haszná|ódásának esetéíe (|sd. garanciajogy)'

csomago|ás
A kószÜlékék árában a csomago|ás ára benne fog|altatik, A szá||ítás
biáonságának nöVe|ése éídekében történő €xtía csomago|ás árát
azonban a vevó fe|é felszámp|iuk, va|amint fenntaÉiuk a jogot a
|egmegfe|e|őbb csomago|óanyag megVá|asztására.

és fizetési feltételek

,| 0. Visszavéte|
Az árut csak e|őzetes írásbe|i be|eegyezésünkk6| |6h€t részünkre
V.sszaszá|lítáni. Ez esetben is csak sérÜ|ésmentes, gyártói kiszere|éslj
árul á|| módunkban visszavenni' A Vissáruzot| térmék szám|azott ériék&
1s%-ka| csókkentve' és Íelmerü|ő kó|tségeinket |evonva tudjuk a terméket
jóVáírni. A Visszaszá||ftássa| és a vjsszáruássa| kapcso|atban felmerülő
vásár|ói kö|tségeket ném tudjuk megtéríteni.
Egyedi és speciá|is termékeket nem Veszünk vissza és nom kunk ióVá'

í1. Fizetési Íe|téte|ek
a') Az á|ta|unk é|adott áruk és szo|gá|tatások e||entértékének kiegyen|ítési

mód'a mínd.g kö|csönös megegyezés a|apját képozi, ami a2 éNényes
szál|íhási szerződésben kerÜ| rögzítésre' Késede|mes íizetés esetén
a mindenkori törvényes késede|mi kamat kerÍi| fe|számításra'

b.) Afizetés vjsszatartása, bármilyen Vevői köVetelés miatt, amennyiben
az fuU|ó| ma szám|a kerü|t kiá||Ításra' á|ta|unk nem e|fogadott.
Ugyanígy nem tudjuk figye|embe Venni az egyéb VeVói követe|ések'
fe|sáÍno|ás stb' miatti kesede|mes íizetést i||. Íizetésmegtagadást.

c.) Ha tudomást szerzünk anól' hogy a Vásár|ó cégnek gazdasági, fizotési
nehézségei vannak' vagy koÍábbi szál|ításainkat pontat|anu| fizette
ki' akkor azonna|i készpénzfizetést kérijnk még a nem te|jésÍtett
rendelésekíe is' E2 esétben fenntartiuk magunknak a jogot arra is,
hogy a szá||ítási szerződéstó: é|á||junk'

d.) A szám|ánk kjegyenlítése a megrende|ó kótelessége akkor is, ha a
megÍende|ő nem azonos az áru átvevőjéVe|' Ezért eÍiéró szám|acím
és átvevó esetén az árut csak cégszerúen kiá||ított meghata|mazásra
szo|gáltatjuk ki az átvevőnek' a megrende|ő Íe'e|ósséqére'

12. Tulaidonjog
lúindaddig, amíg az árU e||enértéke és az áruval kapcso|atban Íé|merü|t
me||ékköltségek te|jes egészében nem kerü|tek kifizetésre, az áru
tulajdoniogát fenntartjuk' A Ieszá|lított áru haszná|atbavétel € ,
fé|dolgozása, vagy továbbértékesítése c6ak akkor történhet meg' ha
annak te|jes e||enértékét a megrende|ő már kiegyen|ítette' A vévó nom
jogosu|t arÍa, hogy az árÚt harmadik szemé|ynek átadja' elidegenÍlse,
biaosÍtéknak' Vagy zá|ognak továbbadja míg a Vonatkozó szám|ánkat ki
neín egyen|ítette. Fe|számo|ás' Vagy egyéb, ajogaink harmádik szemé|y
á|ta| történő kor|átozása esetén a vevő bonnünket ha|adékta|anu|
értesíteni köte|es'

í3. Hu|ladéke|távo|ítás

a) A Hez cég kizáró|ag ipari céka haszná|ható profj készÜ|ékeket
szá||ít.

b) Amennyiben az ügyfé| a |eszá||ított árut nem használja tovább'
saját kö|tségére gondoskodik a hu||adék szabá|yszerű
e|távo|ításáról. Mindez természetesen a törvény á|ta|
meghatá.ozottak - kÜ|önősképpen az e|e|dromos készü|ékekre
Vonatkozó szabá|yok f igyeIembevété|éveI törtánik. Ug}.fé| fé|menti
a He|z cégét a2o02/ 96/ EG számú Eu-iránye|v szérinti visszavételi
kötelezetiség és egy harmadik szemé|y ezzet összeÍüggésben
levó igényei aló|- A Herz cég fe|mentési igénye nem évi]| e| a
haszná|at Vég|eges befejezése utáni második év |ejárata e|őtt' Az
elévü|és mindaddig gáto|Va Van' amíg az ügyíé| nem értesíti a
Herz céget aÍó|, hogy a készü|ék haszná|ata Végérvényesen
befejezódött. Az Ügyfé| fogja a Herz céget értesítoni a készü|ék
haszná|atána beÍeiezésérő|'

c) Amennyiben az ügyfé| a készú|éket harmadik szemé|ynek át.
vagy eladia, abban az osetben a 13.b- pontban leftt
kötelezettségeket is átruházza a vévóre' Amennyiben a2 ügyfé|
ezt elmu|aszIja, akkor ó köte|es az árut - a haszná|at beíejezése
után . saját kö|tséoéré visszavenni és gondoskodni annak, a
töNény á|ta| meghatározottak figye|embevéte|éVe| tórténő'
szabá|yszerú e|távo|ításro|. A 13.b. pont többi szabá|yozása
Vonatkozóan érvényes.

í4' Jogviták
Fe|merÜ|ó eset|éges jogviták esetén minden esetben a PTK hatá|yos
rende|kezései a mérvadóak'
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