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1. Rendel6selfogad6s

Valamennyi ajdnlat, rendelds, egy6b megdllapodds, valamint ut6lagos m6dositds, amely ellentdtben van a rendel6sigazol;isunkban kozolt
megd lla pitdsokkal, csak frdsbeli igazoldsunk alapjdn 6rv6nyes.

2. Ark6pz6s

A rendel6sigazoldsban krizcilt drmegSllapitds mindig kdtelez6 6rv6nyf, de a nyersanyagok drdna( a bdr- vagy rizemi kciltsdge( valamint az
iirfolyamok olyan m6rt6kfi megvdltozdsa eset6n, amelyek az 6rt6kesit6si Sraink megviiltoztat6sdra k6nyszeritenek bennrinket, jogunkban dll
valamennyi, a hatiilybaldp6s iddpontjiiban rp6g el nem vdgzett szdllit6s iiriinak [jb5li megdllapitdsa. A jelen szerzdd6sben meghatdrozott
6rtdkesit6si paritds interpretdldsinak az tNcoTERMs 2010 el6irdsait kell alkalmaznr.

3. Szd llitiisi hatdrid6

Az 6ltalunk kozcjlt szdllitdsi hatirid6 csak kcizelitS tdj6koztatdsra szolgSl6 nyilatkozat, mikcizben term6szetesen iilland6an trirekszrink arra, hogy
betartsuk a ktiztilt hatirid6ket. A megiillapodris szerinti sziillitdsi hatdrid6 a rendelds 6s valamennyi rdszletdnek a tisztdziisat6l kezd6dik. El6re
nem liithat6 akadiilyok, mint pl. vis major, Uzemzavarok, a besziillit6k kdsedelme ds sziillitdsi k6sedelmek mentesitenek bennLjnket a szerz6d6s
betaftdsa a16l, 6s ebben az esetben a Megrendel6 lemond a szerz6dds alapjdn veltink szemben tdmaszthat6 cjsszes kovetel6s 6rv6nvesit6s616l.
llyen esetben jogunkban 5ll a szerzdd6stdl visszal6pni.

4. Az 6ru kel16khiriny6nak bejelent6se

Az elad6 f(rnntartja mag6nak a iogot a szerzS{6ses mennyis6gt5l val6 !Lo%-os elt6r6sre. A rendeltetdsi helyre tdrtdnt be6rkez6se utdn az 6rut
halad6ktalanul meg kell vizsgSlni. A hidnyossigokra vonatkoz6 ig6nyeket azonnal, de legkds6bb a szdllitmiinynak a rendeltet6si helyre t6rt6nt
be6rkez6st6l szdmitott nyolc napon beltil ir6sban kell ndlunk drvdnyeslteni. Indokolt reklamiicidk eset6n hibds anyag 6rtdk6ig kiirp6tldst
biztositunk. llyen esetekben fenntanjuk a jogbt, hogy v;ilasztiisunk szerint p6tszdllitmdnyt biztositunll vagy az 6rtdkcscikkendst t6ritjrik meg. A
meghatdrozott r:6lokra ds feldolgozdsokra vaf6 alkalmassiig6rt nem vdllalunk felel6ss6get, kiv6ve, ha erre kifejezetten iriisbeli meg6llapodds
tort6nt. szdllitiisi s6riil6sek eset6n a kiirok hivatalos megSllapitiisa sziiks6ges. Rejtett hidnyossiigok, amelyeket az iiru dtv6tel6n6l azonnar nem
lehet megiillapitani, csak abban az esetben kerijlhetnek elismer6sre, ha az 6ru kell6khi6nydnak bejelent6se az dru be6rkez6s6t6l szdmitott 3
h6napon beltil tort6nik. Visszakiildtitt drut csak abban az esetben vesziink 6t, ha ehhez el6zetesen megszerezt6k hozzdjdruliisunkat.

5. Fizet6si felt6telek 6s a tulajdonjog fenhtartrisa

A v6teliir teljes kifizetdsdig az iru a tulajdonunkban marad. A Vev6 kdteles biztosftani az ilyen szabad vagyon gondos meg6rz6s6t. Amennyiben
a Vev6 nem tartja be a megdllapodds szeririti felteteleket, akkor a m6g le nem bonyolitott rjzletek ds az egymds utdni sziillitdsrj rjzletek
vonatkozdr;dban jogunkban dll a szerz5ddst5l p6thatdridS kikotdse n6lki.il visszaldpni 6s kdrtdritdst k6rni. Jogunkban iill az is, hogy megtagadjuk
a szSllitdst mindaddig, mig a Vev6 nem teljesiti kdtelezetts6geit. A VevS vagyoni helyzet6nek a szez6d6s megktit6se ut6n t6rt6nt megromldsa
eset6n, a kciveteldsiink fizet6si halasztis esEt6n is azonnali kifizet6sre viSlik eseddkessd. K6sedelmes fizetds eset6n k6sedelmi kamatot
sz;imltunk fel.

6. Szdllftdsi kiitelezettsdg al6li mentess€g 6s szdllitisi k€sedelem
A sz6lllt6si kotelezetts6get, valamint a szSllitiisi hatdrid6 betart6sSra vonatkoz6 kdtelezetts6get megsziintetik az olyan rendkiviili 6s a sz6llit6
c6g felel5sr;6gi krjrdbe nem tartoz6 ktirtilm6nyek, amelyek jelent6keny i.izemzavarokat okoznalg vagy az dru fuvarba addsdt lehetetlenn6 teszik.
Az ilyen esr:tekbr:n a keletkez6 kilrok6rt nincs felel6ssdgviillalds.

7. Megillapodds az adatvddelmi tiirv6ny 22. 5-a 6rtelm6ben
Az adatvddelmi trirv6ny 22- 5-a 6rtelm6ben kOzttlirik, hogy azokat az adatokat amelyek az dnrikkel folytatott ijzleti forgalom sordn szdmunkra
ismerft6 v;ilnak,6s amelyek az iizlet lebonyolit:isi5hoz szrJk6gesek, automatizdlt adatfeldolgoz6 rendszerben tdroljuk: ndv, cim, postai
irdnyit6sziim, foryalom 6s nyitott t6telek menFyis6gi 6s 6rt6kben kifejezett adatai, forgalom cikkek 6s cikkcsoportok szerint, bankkapcsolat 6s
hitelkeret. A feldolgoziisunkhoz sziiksdges krilcinbdz6 ad6ziisi mutat6k, a feldolgoziisunkb6l szdrmaz6 adatok dtvitel6re csak a tcirv6nyes
el6irdsoknak megfelelS m6don 6s a pdnz ds fizetdsi forgalom lebonyolitdsa c6ljdb6l kenil sor. Bdrmilyen terjedelmii vagy c6lrl 6s bdrmely
dtvevS rdszdre t0rt6n6 egyeb Staddsokra csak hz 6rintettek kiikin hozzdjdruldsa esetdn kerril sor.

8. M6dositdsok.

Fenti 6rt6kesit6si 6s sz6llft6si felt6telek m6dosftdsdnak jog6t I'enntartjuk.

9. Teljesil6s helye 6s bir6i illetdkessdg
Jelen szerz6d6sre vonatkozd jogvit;ik esetdn
Bi16sdgnak.
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