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Általános szállítási / értékesítési feltételek 
 

 

 

 

1. Árak  / Preise 
 

1.1 Áregység 

Az árak nettó árak, darab/forintban értendőek, standard csomagolásban. Az árak az 

ÁFA-t nem tartalmazzák. A speciális csomagolásért extra költséget számolunk fel. 

1.2 Árajánlat 

Az olyan ajánlat, amelyet a szállító a megrendelő nem egyértelmű mintája, vagy 

kézirata avagy pontatlan adatai alapján adott, a szállítót nem kötelezi. Az ajánlott árra 

vonatkozó ajánlati kötöttség a szállítót csak az egyértelműen beazonosítható, pontosan 

megjelölt, megjeleníthető megrendelésre terheli. 

1.3 Árérvényesség 

Az ajánlatban megadott árak az ott írt időpontig érvényesek, kivéve, ha a gyártás 

időpontjáig az alapanyagárak vagy az előállítási költségek megváltoznak. 

 

 

2. Fizetési Feltételek 
 

2.1 Fizetési határidő 

Az árajánlatban feltüntetett feltételek szerint. 

2.2 Tulajdonjog 

Az áru a vételár teljes megfizetéséig a szállító tulajdonát képezi. 

2.3 Előrefizetés 

Az első megrendeléskor, továbbá akkor is, ha az előző megrendelések alkalmával a 

megrendelő késedelmesen fizetett, a szállító a további szállításokat felfüggesztheti a 

kintlévőség rendezéséig, vagy utánvétes szállítást alkalmazhat.  

 

3. Szállítások 
 

3.1 Szállítási szolgáltatás 

Az árunak a megrendelő telephelyére történő elfuvarozásáért a szállító díjat nem 

számít fel. Eltérő szállítási mód (gyorsposta, futárszolgálat, utánvét, .. stb.) esetén az 

árutovábbítás költségeit a megrendelőt terheli. 

3.2 Szállítási kockázat 

Amennyiben a teljesítés helye a megrendelő telephelye, akkor a fuvarkárok kockázata 

mindig a szállítót terheli. A megrendelőt csak akkor terheli a fuvarkockázat, ha Ő 

szállítja el az árut a szállító gyárából (EXW Kecskemét Paritás). 
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4. Próbalenyomatok 
 

4.1 Nyomtatásra való alkalmasság 

A szállító próbanyomatokat csak a megrendelés visszaigazolását követően, a 

megrendelő kívánságára készít, vagy ha azt a szállító szükségesnek tartja. 

Amennyiben a megrendelőtől későn érkezik meg a „nyomatjóváhagyás”, az felmenti a 

szállítót a szállítási határidő betartása alól. A megrendelő késedelmes 

„nyomatjóváhagyása” miatt bekövetkezett mindennemű gépleállási idő 

továbbszámlázásra kerül. 

 

4.2 Szerzői javítások 

Amennyiben az eredeti, megrendelő által küldött nyomaton módosítást kell 

végrehajtani, a módosítás költségeit a szállító továbbszámlázza. A telefonon közölt 

javításokért a szállító felelősséget vállal. A javítási igény csak írásban közölve 

hatályos. 

 

5. Mennyiségi tolerancia 
A szerződött mennyiséghez képest  +/-  10 százalék mennyiségi tolerancia 

megengedett szállítmányonként. 

 

6. A gyártási megbízások megváltoztatása vagy érvénytelenítése 
Ha a megrendelés visszaigazolását követően a megrendelő a rendelést változtatja, 

csökkenti, vagy lemondja, a szállító az addig felmerült költségeit, kára megtérítését 

igényelheti. A megrendelésre vonatkozó bármilyen módosítás csak írásban közölhető. 

 

7. Megrendelési megbízások vagy éves zárások 
A vevőraktárra legyártott termékek esetében a szállító a megrendeléstől számított 12 

hónapon belül a legyártott termékeket leszállítja. A megrendelt, de 12 hónapon belül le 

nem hívott vagy át nem vett árumennyiséget a szállító leszámlázza. Lehívási vagy 

átvételi késedelem esetén a szállító az ezzel kapcsolatos költségeit, különösen a tárolás 

költségeit leszámlázhatja. 

 

7.2 Számlázás 

A legyártott és kiszállított termékek esetén (vevő által aláírt, igazolt szállítólevél 

alapján) illetve a vevőraktárra készletezett cikkek esetében, szabály szerint a 

megrendelt és előállított mennyiséget lehívásonként, illetve a maradék mennyiséget év 

végén haladéktalanul leszámlázza a szállító. 
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8. További feltételek 
 

8.1 Minőségi reklamáció 

A szállító a reklamációkat csak akkor tudja figyelembe venni, ha azokat az áru tvételét 

követő 8 napon belül írásos formában, a teljes bizonyítási anyaggal együtt a 

megrendelő benyújtja. 

 

8.2 Kártérítés 

Ha a megrendelő az átvett árut nem, nem megfelelően, vagy nem haladéktalanul 

vizsgálta meg, és anélkül használta fel, vagy továbbította, a szállító nem felelős az 

ebből eredő károkért. 

 

8.3 Visszaküldések 

A megrendelő az árut csak a szállító előzetes hozzájárulása esetén küldheti vissza. 

 

8.4 Név – vagy márkafeliratok 

A szállító jogosult a kivitelezésre kerülő nyomtatványokon saját cégnevét vagy 

márkajelzését feltüntetni a megrendelő külön engedélye nélkül is. 

 

9. Jogorvoslat 
A szállítási szerződésekkel kapcsolatos jogviták elbírálására  - perértéktől függően -  a 

Kecskeméti Városi Bíróságnak vagy a Bács – Kiskun Megyei Bíróságnak van 

kizárólagos illetékessége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Batizi György 

ügyvezető igazgató 


