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Általános szállítási és szerződési 

feltételek 
Érvényes: visszavonásig 

 

1) A szerződés létrejötte 
a) A megrendelésre a Szállító által egyoldalúan aláírt és megküldött jelen szerződés, szerződési ajánlatnak minősül. A 

szerződés akkor jön létre, amikor a szerződést a Megrendelő is cégszerűen aláírja és visszaküldi, az ajánlat elküldését 
követő 8 napon belül visszakapja. 

b)  A megrendelésre Szállító által egyoldalúan aláírt és megküldött rendelés visszaigazolás a tartalomban a 
keretszerződéssel megegyező mennyiségi lehívás. Amennyiben Megrendelő a főbb paraméterekről (pl. szállítási 
határidő) 3 napon belül észrevétellel nem él, a rendelés visszaigazolást a Szállító elfogadottnak tekinti. 

c) A szerződési ajánlattal szemben az a.) pontban rögzített határidőn belül közölt véleményeltérés esetén – annak 
tartalmi tisztázása után- kölcsönös aláírással jön létre a szerződés. 

d) Amennyiben Megrendelő a szerződés létrejötte után műszaki változást kíván végrehajtani, a Szállító módosíthatja a 
szerződés feltételeit. 

2) Szállítási határidő 
a) A teljesítés végső határideje a szállítási időszak utolsó napja.  Szállító a terméket a szerződött időszakot megelőzően, 

- 48 órás előértesítést követően - közös megegyezés alapján leszállíthatja. 
b) Szállító jogosult a szállítási időszakon belüli részteljesítésre. 
c) Ha a Megrendelős és Szállító közötti szerződés máshogy nem rendelkezik a Szállító az elkészült termékeket 

maximum a gyártás után 1 hónapig tárolja díjmentesen. Ezután minden megkezdett hónapban 2.600 Ft tárolási 
díjat számít fel raklaponként a Megrendelőnek, melyet számla ellenében köteles kifizetni. 

d) Ha a Megrendelő és a Szállító közötti szerződés máshogy nem rendelkezik a konszignációs készlet maximális 
lejelentési határideje 90 nap. Azon készletek, amelyek ezt a határidőt túllépik, előzetes egyeztetés után 
automatikusan leszámlázásra kerülnek függetlenül a felhasználástól. 

3) A teljesítés helye, ideje, a szállítás módja 
a) A szerződés tartalmazza az áruátvétel pontos helyét és idejét, ami vagy  

 a Szállító meghatározott telephelye,  

 a Megrendelő által meghatározott telephely, vasúti, vagy vízi szállításnál a megjelölt rendeltetési állomás. 
b) A Megrendelő a szerződésben jelzi az áru átvételének időszakát (munkanapon és munkaszüneti napon). Ennek 

hiányában Megrendelő bármely időpontban köteles fogadni a szállítmányt. Az árufogadásra való felkészülés 
érdekében a Szállító a Megrendelő kérésére értesítést küld: 

 vasúti fuvarozás esetén a termék feladásáról 

 közúti szállítás esetén 24 órával a várható szállítási időpontról. 
c)  Ha a megrendelő a fuvarszervező a termék elkészültéről Szállító értesítést küld a megrendelő számára,  aki az  

értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül  gondoskodik a termék  teljes körű  átvételéről és maradéktalan 
elszállításáról. 

d) Amennyiben a Megrendelő részéről a szerződésben rögzített átvételre, vagy elszállításra 3 napon belül nem tesz 
eleget, illetve telephelyén az átvételt korlátozza, ebben az esetben a Szállító a jogosult az áru értékének 
leszámlázására.. Ebben az esetben a Szállító az árut a megrendelő egyidejű értesítése mellett - legfeljebb 14 napra 
felelős őrzésbe veszi. A tárolás költségét az értesítés tartalmazza.  

e)  A csomagolás a vevő kérésének megfelelően kiszerelve kötegelve, raklapra helyezve és megállapodás szerinti számú 
pántolással, fóliázva, stb. történik. Külön kikötés nélkül MÁV EUR raklapot és két pántszalagot alkalmaz a szállító. 

f) A raklapokat a Szállító leszámlázza. A raklapok számát és árát a számlában Szállító külön feltünteti.  A hibamentes 
betétdíjas raklapokat – Megrendelő általi visszaszállítás esetén - a Szállító visszaveszi, és a betétdíjat jóváírja. 
Amennyiben a raklap az árba megállapodás alapján érvényesítésre került a továbbiakban nem betétdíjas göngyöleg. 
A minőségmegóvás szempontjából egyutas csomagoló anyag nem betétdíjas göngyöleg, nem jóváírható. Az egyutas 
raklapokat a Szállító és a megrendelő külön megállapodása alapján a Szállító visszavásárolja. 

4) Klisé: 
          A klisé normatív elhasználódási ideje 2 év. Az elkészült klisék őrzését, nyilvántartását az utolsó megrendelésüktől   
          számított egy évig biztosítjuk. Az Önök utolsó rendelésétől számított egy év elteltével a kliséket automatikusan 
leselejtezzük  
          illetve az Önök kérésére és költségére a kívánt helyre továbbítjuk és/vagy rendelkezésre bocsátjuk. 

5) Vis major 

 

A rendkívüli természeti  események ( elháríthatatlan külső ok, katasztrófa helyzet, tűzeset, árvíz, rendkívüli hóakadály 
stb.)  amennyiben a Szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, vis majornak minősülnek.  A vis major miatt fellépő 
akadály bekövetkezését  a feleknek ( kölcsönösen )  írásban kell jelezni. Az értesítés elmulasztása kártérítési igény 
következménnyel járhat. Az új feltételekben haladéktalanul meg kell állapodni a körülmények megfelelő mérlegelésével. 

 6) Az áruátvétele, kifogásolás rendje 
a) Az áru átvételére a Megrendelő jogosult. A Megrendelő nevében történő átvételt Szállító felé meghatalmazással kell igazolni. Az áru 

mennyiségi és minőségi ellenőrzését a Megrendelő az átvételt, illetőleg beérkezést követően azonnal elvégzi. 
b) Hibás teljesítés esetén a Megrendelő értesíti a Szállítót, aki értékesítési és vevőszolgálati szervezete útján haladéktalanul a helyszínen 

megvizsgálja a hibára okot adó teljesítést. Egyúttal intézkedés történik - és közös megállapodás alapján - a hiba elhárítására és rendezésére.  
c)  Hibás teljesítés miatti igénybejelentésre, nem egyes termék, hanem a szállítmányból vett szabványos mintavétel szolgál alapul. 
d)  Az áru visszaszállítása csak megállapodás alapján történhet. 

7)  



8) Fizetés módja 
a) A leszállított terméket, az átvételt igazoló okmányok vagy egyéb teljesítési (feladási) igazolás  alapján,  a Szállító leszámlázza. A 

szerződésben az ártétel(ek) ÁFA  nélkül  szerepel(nek). A terméket, a fuvarköltségeket, a gyártóeszközt, valamint a szolgáltatást ÁFA terheli, 
melyek a számlán – tételes felsorolás mellett - a törvényes előírásoknak megfelelően kerülnek leszámlázásra. 

b) Az okmányok szerint átvett áruszámla szerinti ellenértékének kifizetése, a szerződésben foglaltak szerint történik. 
c)  Határidőn  túl  teljesített  fizetés  után  a  Szállító  késedelmi  kamatot számít fel a fizetési határidő lejártának napjától kezdődően a 

szerződésben meghatározott mértékben, ennek hiányában a Ptk. előírásainak megfelelően. 
d) Késedelmes fizetés, vagy a fizetés elmulasztása esetén a még nem teljesített tételek szállítását Szállító felfüggesztheti, a szerződéstől 

elállhat, illetve fizetési biztosítékot kérhet a további szállításhoz. 
9) A szerződés egyéb feltételeire a Ptk. előírásai az irányadók 

 
Köszönjük, hogy termékei becsomagolására velünk szerződött és szolgáltatásunkat igénybe vette. 
 

 


