
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Bevezetı rendelkezések. Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szállítási és Értékesítési 

Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, 

amelyek során Szalai és Társa Kft Vevıvel szemben kötelezettséget vállal, és a felek között létrejött 

szerzıdésben eltérı feltételekben nem állapodtak meg. 

A Szalai és Társa Kft a PTK 205/B§ (1) bekezdés elıírásai szerint az ÁSZF tartalmát a 

www.szalaikft.hu honlapon elérhetıvé teszi, melynek létére a szerzıdést tartalmazó iraton felhívja 

Vevı figyelmét. 

Amennyiben Vevı az iratok átvétele után nem emel írásban kifogást az ÁSZF tartalma miatt, úgy azt 

elfogadottnak tekintjük. 

2. Ajánlataink. Az adott ajánlatok harmadik személyre nem ruházhatók át, az ajánlati árak kizárólag 

az ajánlatban megjelölt mennyiségek, termékek és határidı esetén érvényesek. Az ajánlatokhoz 

esetlegesen mellékletként csatolt fotók, rajzok, súly, méret és egyéb paramétereket tartalmazó 

dokumentumok kizárólag információs célokat szolgálnak, tájékoztató adatok. A konstrukciós 

változtatások jogát fenntartjuk. Ennek értelmében, ha a leszállított termék a funkciójában, formájában, 

színében és alkalmazhatóságában azonos tulajdonságokkal bír, a kismértékő konstrukciós 

változtatások a szállítói szerzıdést nem érvényteleníthetik.  

Ha az ajánlaton érvényességi idı nem szerepel, általános ajánlati érvényességünk az ajánlat 

dátumától számított 30 nap. Az ajánlat érvényességét követıen az ajánlati kötöttségünk megszőnik. 

A kiadott árjegyzék tájékoztató jellegő, melynek adatai a piaci körülmények miatt változhatnak. 

Hivatalos ajánlatnak csak a Szalai és Társa Kft aláírásra jogosult vezetıje által szignált irat tekinthetı. 

3. Megrendelés és visszaigazolás. A megrendelés akkor tekinthetı hivatalosan elfogadottnak, 

amikor arról a vevı írásos visszaigazolásunkat megkapta. A megrendelés módosítása történhet 

írásban, telefonon, e-mailen vagy faxon, azonban a módosítás akkor tekinthetı elfogadottnak, ha a 

módosított írásos visszaigazolásunkat a vevı megkapta. Vissza nem igazolt módosítással kapcsolatos 

utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni. Megtekintésre, vagy több típusból való kiválasztás 

céljából kért termékek mindegyikét jogosultak vagyunk kiszámlázni, ha azokat az átvételt követı 10 

munkanapon belül nem küldik vissza számunkra. 

Nem raktárról szállított áru esetén Szalai és Társa Kft közvetítıi, szervezı tevékenységet végez 

gyártó, fuvarozó és vevı között. Feladata a résztvevık által közölt adatok pontos kezelése, 

továbbítása. Felelıssége a szerzıdés lényegét képezı adatok pontos kezelésére, továbbítására 

vonatkozik. Nem tehetı felelıssé a gyártó, vagy a fuvarozó szerzıdéstıl való eltéréséért. 

4. Megrendelés lemondása egyedi, speciális igényre legyártott, vagy feldarabolt áru esetén nem 

lehetséges, cégünk jogosult az ilyen termékek árát - átvétel, vagy el nem szállítás hiányában is - 

kiszámlázni. A raktári tételként számon tartott kereskedelmi áru megrendelésének a 

visszaigazolásunktól számított 24 órán túli, de még útjára nem bocsátott állapotában történı 

lemondásakor jogosultak vagyunk 5% lemondási díjat kiszámlázni. Kiszállítás alatt lévı termék 

lemondását nem tudjuk elfogadni.  

5. Áraink. Ha az ajánlatban ezzel kapcsolatosan más nem szerepel, áraink nettó árak, cégünk Gyál, 

Bánki Donát u. 28. szám alatti raktárbázisán történı átvétellel, gyári csomagolásban értendık. 

Pótlólagos vagy győjtıcsomagolás költségeit a számlában jogosultak vagyunk érvényesíteni. 



6. Mőbizonylat. A termék ára a 2.2 megfelelıségi bizonylatot tartalmazza. 3.1B, DWGV gázbizonylat, 

ATEX, hidegütımunka, stb. bizonylat nem része az árnak. A bizonylatok kiadása Felek közötti 

elızetes megállapodás és ár szerint történik. 

7. Fizetés. A fizetés módja lehet készpénz, vagy átutalás. Bruttó 25eFt alatti vásárlás esetében - 

egyéb megállapodás hiányában - csak készpénzfizetést fogadunk el.  

Ha az ajánlatban fizetési határidı megjelölés nem szerepel, a számla fizetési határideje 10 nap. Nem 

módosítja a fizetési határidıt az indokolatlan kifogásokkal visszaküldött számla. A számla kiállításakor 

rendelési számot, ügyintézıt, egyéb kódszámokat, illetve a megrendelıtıl eltérı számlázási címet 

csak akkor áll módunkban a számlán feltüntetni, amennyiben Vevı hivatalos megrendelése ezeket az 

adatokat tartalmazza, ellenkezı esetben ezek hiánya nem lehet indoka a számla befogadás 

megtagadásának. 

 Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi 

kamatként. 

Lejárt számla ellenértékével tartozó vevı további kiszolgálását Szalai és Társa Kft visszautasítja 

mindaddig, amíg a tartozás fennáll. 

8. Az áru átadás-átvétele. A termékek átvételét bizonylaton (szállítólevélen v. számlán) kell igazolni. 

A termékekkel kapcsolatos mennyiségi reklamációt csak akkor tudjuk elfogadni, ha azt az átvételkor 

az átvételi bizonylaton jelezték. Minıségi reklamációt kizárólag az áru átvételétıl számított 8 napon 

belül fogadunk el. Kivételt képeznek a rejtett, garanciális kötelezettségbe tartozó, a termék 

átvételekor, vagy megtekintésekor nem látható hibák. 

9. A szállítási határidı a visszaigazolás idıpontjától értendı. Ha a szállítási határidıt naptári hétben 

jelöltük meg, annak lejárata az adott naptári hét vasárnap 24 órakor esedékes. Vevı tudomásul veszi, 

hogy a közölt határidı a gyártó és a fuvarozást végzı cég akadályoztatása miatt változhat. Szalai és 

Társa Kft csak az általa végzett tevékenységért tehetı felelıssé. Az elıre nem látható, cégünktıl 

független és általunk nem befolyásolható tényezık (vis major) okozta szállítási határidı-csúszások 

miatti mindenféle kötbérkövetelést kizárunk. A határidıcsúszásokról írásos értesítést küldünk. A 

nekünk felróható okból történı szállítási késedelem esetén a vevı minden megkezdett késedelmes 

hét után a késedelmesen leszállított áru értékének 1%-át követelheti kötbérként, azonban a 

késedelemtıl függetlenül a kötbér teljes összege nem haladhatja meg a késedelmesen leszállított áru 

értékének 5%-át. Ezen kötbéren felül vevı semmilyen egyéb követeléssel és kártérítéssel nem élhet a 

szállítóval szemben. 

10. Kiszállítás. A vevı kérésére az árut saját gépjármővel, vagy speditır cég által kiszállítjuk, vagy 

postai úton megküldjük. Egyéb megállapodás hiányában a kiszállítás költségeit a számlában 

jogosultak vagyunk érvényesíteni. A fuvarozás során fellépı kárveszély az áru fuvarosnak történı 

átadásával átszáll Vevıre.  

Amennyiben a szállítást cégünk megkísérelte, vagy az áru átvehetıségérıl Vevıt értesítette, ennek 

ellenére Vevı az árut bármely indokból a kiszállításkor, vagy a megjelölt idıpontban nem veszi át, 

akkor kötbérkövetelésre nem jogosult.  

11. Áruk ırzése, raktározás. A számla teljes körő kiegyenlítéséig fenntartjuk az áru feletti 

tulajdonjogot. A megrendelt árut annak átvételéig ırizzük. Ha a szállítási határidıt követı két héten 

belül az árut Vevı nem veszi át, 14 nap után jogosultak vagyunk minden megkezdett hétre az át nem 

vett áru értékének 1%-át, mint tárolási díjat felszámítani. Ha Vevı az átvételi értesítés idıpontjától 

számított 60. napot követıen sem viszi el az áruját, akkor jogosultak vagyunk a megrendelt, de el nem 

vitt árut harmadik személy számára értékesíteni, és 7% tárolási díjat kiszámlázni. Egyedi, speciális 

igényre gyártott, vagy feldarabolt áru harmadik személy számára nem értékesíthetı, a 30. napot 



követıen a jogosultak vagyunk az ilyen termékek árát - átvétel, vagy el nem szállítás hiányában is - 

kiszámlázni. 

12. Jótállás, szavatosság. Az általunk szállított árukra a jogszabályokban meghatározott garanciális 

és szavatossági kötelezettségeket vállaljuk. Az árukkal kapcsolatos bármely garanciális vagy 

szavatossági igény esetén egyéb járulékos károk és követelések igényét kizárjuk, ill. azt a termék 

gyártójára áthárítjuk. Nem terjed ki a garancia helytelen használat, törés, elemi csapás és külsı 

beavatkozás hatására bekövetkezı meghibásodásra. A garanciális kötelezettség csak a Szalai és 

Társa Kft által szállított termékekre terjed ki, nem vonatkozik az esetlegesen kapcsolódó 

berendezésekre. 

A Szalai és Társa Kft garanciális kötelezettsége megszőnik, amennyiben Vevı a terméket az elıírt 

használatnál nagyobb mértékben szétszereli, módosításokat eszközöl rajta. Szalai és Társa Kft nem 

járul hozzá, hogy Vevı a javítást, módosítást maga végezze, majd a költségeket továbbszámlázza. 

Vevı tudomásul veszi, hogy Szalai és Társa Kft szakkereskedı, nem a termék elıállítója, így a 

javítást is a gyártótól kell kérnie. A garanciális javítás határideje az áru szállításának idejével 

növekszik. 

13. Jóváírás, csere. Az átvett, vagy a vevı által elvitt áru jóváírására, vagy cseréjére kizárólag az 

átvételt követı 14 napon belül, s csak abban az esetben van lehetıség, ha az áru az eredeti, 

bontatlan csomagolásában, sérülésmentes állapotban van, és a vevı számlával (szállítólevéllel) 

igazolni tudja a termék származását, átvételét és árát. Minden jóváírás vagy csere esetében 

vállalatunk jogosult felszámítani 10%-os kezelési költséget. Egyedi, speciális igény alapján gyártott, 

feldarabolt termékek visszavételére, vagy cseréjére semmilyen körülmények között nincs lehetıség. 

14.  Az általános szállítási feltételekben nem tárgyalt kérdésekre a Ptk. vonatkozó szakaszai az 

érvényesek. 
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