Eladási. szállításiésfizetésifeltételek
1 . Rende|ésÍe|véte|

A következőfe|tét€ | gkmindénáltalunktörténő e|adásraés szá|lításra
Vonatkoznak.
Ettő|e|téíő
megá||apodás,
szerződés|élrejöttéhez
minden
esetbena mi jóváhagyó írásbeIiVisszaigazolásunk
szükséges,
amennyiben
a VeVóa mi vjsszaigazolásunktó|
e|térő
fe|téte|eket
Thait-

2. Aján|atok és árak

A2 áraián|atllnkbanszerep|ótermékekii.ai' vagy a visszaigazo|ásunkban
megadott áruk árai szabadárasak. Árainkat az áraján|atunkban
fe|tüntetettidőpontigtartjukmagunkrakóte|ezőnek.A számlánkon
íeltÜntetettárak mindenkora szál|ításnapián érvényes
árak' kivéVea
korábban megkötótt írásbe|iszerződésesetét.

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

4. Áraink

Az alapárainkmindenkorü|lói te|ephe|yÜnkön
történőárukiadásra
vonatkoznak,amennyibenaz a vonatkozó írásbeIiszá||ítási
szerzódésbennincs máskéntkikőtve'

5. FeIadás

Az áru fe|adásamindenkora vevó kérésére
ésfe|e|őssegére
történik.
Fenntartjuka jogot, hogy a szá|lítmányt
biztosítsuka megrendeló
költségére,
függetIenú|
a vevőimegrende|éstő|'
Az áruátvéte|ekor
ész|e|i
bármi|yenkárosodásró|a szá|IítmányozóVa|
közösen írásbanfe|vett
kárjegyzókönwetreszünkreha|adékta|anul
megke||küldeni.Amennyiben
a VeVónem íre|ő sá||ítmányozót,
úgymi a ve|Ünkszerződésben
|évő
szá||ítmányozót
b2uk meg'

6. Rek|amáció
Rek|amációtcsak akkortudunke|fogadni'
ha azt az áfuéte|t
követő hét
naponbe|ülrészünkíe
írásbanmegkü|dik,
kivéVe,
ha a hiányosságnem
nyilvánva|ó'Ekkor a mindenkorivonatkozó törvényeshatáridőt és
rende|kézéseket
ke|lfigye|embe
venni.Amennyibena reklamációnem
terjedkiaz egészszá||ítmányra'
úgya toljesszá||ítÍnány
ésszámlanem
kifogáso|hatómeg. Amennyibena kiíogástjogosnakta|á|tuk,akkor
kötelezzükmagunkata cserére'
amennyiben
aterméknemjavítható'
Ha
a javítást'vagy a cserétnem teÜésítettiik
ésa rek|amációtelismertÜk,
akkoía VeVőértékcsókkenési
igénnyel
|éphet
fe|'

7. Vevői kárigényekkésede|mes,
vagy e|maradt
szá||ításesetén

,|0. Visszavéte|

Az árut csak e|őzetes írásbe|ibe|eegyezésünkk6|
|6h€ t részünkre
gyártói kiszere|éslj
V.sszaszá|lítáni.
Ez esetbenis csak sérÜ|ésmentes,
árul á||módunkbanvisszavenni'A Vissáruzot| térmék
szám|azottériék&
1s%-ka|csókkentve'ésÍelmerü|ő
kó|tségeinket
|evonvatudjuka terméket
jóVáírni.
A Visszaszá||ftássa|
ésa vjsszáruássa|kapcso|atban
felmerülő
vásár|óikö|tségeket
némtudjukmegtéríteni.
Egyediésspeciá|istermékeket
nem VeszünkvisszaésnomkunkióVá'

í1.FizetésiÍe|téte|ek

a') Az á|ta|unké|adott
áruk ésszo|gá|tatásoke||entértékének
kiegyen|ítési
mód'a mínd.gkö|csönös megegyezésa|apjátképozi,amia2éNényes
szál|íhásiszerződésbenkerÜ|rögzítésre'Késede|mesíizetésesetén
a mindenkori
törvényeskésede|mi
kamatkerÍi|
fe|számításra'
b.) Afizetésvjsszatartása,
bármilyenVevőiköVetelés
miatt,amennyiben
az fuU|ó|ma szám|akerü|tkiá||Ításra'
á|ta|unknem e|fogadott.
Ugyanígy
nemtudjukfigye|embe
Venniaz egyébVeVóikövete|ések'
fe|sáÍno|ás
stb' miattikesede|mes
íizetést
i||.Íizetésmegtagadást.
c.) Ha tudomástszerzünkanól' hogya Vásár|ócégnekgazdasági,fizotési
pontat|anu|
nehézségei
vannak'vagy koÍábbiszál|ításainkat
fizette
ki' akkor azonna|ikészpénzfizetést
kérijnkméga nem te|jésÍtett
rendelésekíe
is' E2 esétbenfenntartiuk
magunknaka jogotarrais,
hogya szá||ítási
szerződéstó:
é|á||junk'
d.) A szám|ánkkjegyenlítése
a megrende|ókótelessége
akkoris, ha a
megÍende|ő
nemazonosaz áru átvevőjéVe|'
EzérteÍiéró
szám|acím
ésátvevóesetén
az árutcsak cégszerúen
kiá||ított
meghata|mazásra
szo|gáltatjuk
ki az átvevőnek'a megrende|ő
Íe'e|ósséqére'

12.Tulaidonjog

lúindaddig,
amígaz árU e||enértéke
ésaz áruvalkapcso|atban
Íé|merü|t
me||ékköltségek
te|jesegészében
nem kerü|tekkifizetésre,
az áru
tulajdoniogátfenntartjuk'A Ieszá|lított
áru haszná|atbavétel€ ,
fé|dolgozása,
vagy továbbértékesítése
c6ak akkortörténhetmeg' ha
annakte|jese||enértékét
a megrende|ő
már kiegyen|ítette'
A vévónom
jogosu|tarÍa,hogy az árÚt harmadikszemé|ynek
átadja'elidegenÍlse,
biaosÍtéknak'
Vagyzá|ognaktovábbadjamíga Vonatkozószám|ánkat
ki
neínegyen|ítette.
Fe|számo|ás'
Vagyegyéb,
ajogainkharmádikszemé|y
á|ta|történő kor|átozása eseténa vevő bonnünketha|adékta|anu|
értesíteniköte|es'

í3. Hu|ladéke|távo|ítás
a) A Hez cégkizáró|agipari cékahaszná|hatóprofjkészÜ|ékeket
szá||ít.

8. GaÍanciá|isköteIezettségek

b) Amennyibenaz ügyfé|a |eszá||ított
árut nem használjatovább'
gondoskodika hu||adék
saját kö|tségére
szabá|yszerű
e|távo|ításáról.
Mindez természetesen
a törvényá|ta|
- kÜ|önősképpenaz e|e|dromoskészü|ékekre
meghatá.ozottak
Vonatkozószabá|yokfigyeIembevété|éveI
törtánik. Ug}.fé|
fé|menti
a He|zcégét
a2o02/96/EG számúEu-iránye|vszérinti
visszavételi
kötelezetiségés egy harmadikszemé|yezzet összeÍüggésben
levó igényeialó|-A Herz cégfe|mentési
igényenem évi]|e| a
haszná|atVég|eges
befejezése
utánimásodikév|ejáratae|őtt'Az
elévü|és
mindaddiggáto|VaVan' amígaz ügyíé|
nem értesíti
a
Herz cégetaÍó|, hogy a készü|ék
haszná|ataVégérvényesen
befejezódött.Az Ügyfé|
fogja a Herz cégetértesítoni
a készü|ék
haszná|atánabeÍeiezésérő|'

9. csomago|ás

c) Amennyibenaz ügyfé|a készú|éket
harmadikszemé|ynek
át.
vagy eladia,abban az osetbena 13.b-pontbanleftt
kötelezettségeket
is átruházzaa vévóre'Amennyibena2 ügyfé|
ezt elmu|aszIja,
akkor ó köte|es az árut - a haszná|atbeíejezése
után . saját kö|tséoéré
visszavenniés gondoskodniannak,a
töNény á|ta|meghatározottak
figye|embevéte|éVe|
tórténő'
szabá|yszerú
e|távo|ításro|.
A 13.b.pont többi szabá|yozása
Vonatkozóanérvényes.

Késedelmes,vagye|maradtszá|lítí'sesetén,amonnyibonaz nem rajtunk
kívüIá||ó okbó| tórtént,a PTK ide vonatkozó részének
e|őíÍásaia
mérvadóak.

A garanciá|isidő az á|talunkforga|mazottkészü|ékekre
a Vásár|ást,vagy
az álta|unktöriénó üzembehé|yezást
köVetó 12 hónap.A gyártáshibás,
rejtetthibás készü|ékeket
díjmentesen
kijavÍtiuk,
i||.cseré|iÜk.
A garanciá|is
javÍtás
te|ephé|yünkön
történik'ahováa hibáskószü|ék
beszá|lításáro|
a
gondoskodni.
vevó köte|essége
Nemronde|tetésszenj
haszná|at,
törés,
szakszerÚt|enbeavatkozás,e|emikáí, engedé|yné|kÜ|i
áta|akítás,
he|},te|en
tárolás stb' eseténa garanciamegszűnik.Nem vonatkozik
garanciaa kopó a|katrészekre'
úgymint a fÚtöelem és a szénkefék
(|sd.garanciajogy)'
e|haszná|ódásának
esetéíe

A kószÜlékék
árában a csomago|ására bennefog|altatik,
A szá||ítás
biáonságának nöVe|éseéídekében
történő € x tía csomago|ásárát
azonban a vevó fe|éfelszámp|iuk,va|amintfenntaÉiuka jogot a
|egmegfe|e|őbb
csomago|óanyagmegVá|asztására.

í4' Jogviták

jogvitákeseténmindenesetbena PTK hatá|yos
Fe|merÜ|ó
eset|éges
rende|kezései
a mérvadóak'
ÉNényes
2oo6.,anuáÍtól

