Aeroventil Kft. általános szállítási feltételei
1. Az általános szállítási feltételek hatálya
1.1 A jelen általános szállítási feltételek (a továbbiakban: feltételek) hatálya kiterjed az Aeroventil Kft. (1076 Budapest , Sajó u.3.) (a továbbiakban: eladó) által bármely áru (a
továbbiakban: áru) bármely fél számára (a továbbiakban: vevő) történő szállítással kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, megrendelés visszaigazolásra, szerződésre stb.
1.2 Az eladótól való megrendeléssel a vevő tudomásul veszi, hogy a jelen feltételek kizárólagos jelleggel hatályosulnak a felek jogviszonyára és a vevő bármilyen általános vagy speciális
feltételei csak akkor hatályosak, ha az adott feltételt az eladó magára nézve kifejezetten elfogadta.
1.3 Szóbeli külön megállapodások nincsenek. A jelen feltételek bármilyen módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban érvényes. A felek közötti szerződés hatálybalépésével a felek
eltérő rendelkezése hiányában a felek közötti megelőző megállapodások, a termékprospektusok, tájékoztatók, üzembehelyezési útmutatók, használati utasítások, rajzok, egyéb szállítási
dokumentációk és levelezés hatályukat vesztik.
2. A szerződés létrejötte
2.1 Az eladó ajánlatai csak akkor eredményeznek ajánlati kötöttséget, ha ez az ajánlatból kifejezetten kitűnik. A vevő megrendelései és ajánlatai az eladót csak akkor kötik, ha azokat az
eladó kifejezetten visszaigazolta.
2.2 Az eladó által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanapon történő szokásos körülmények közötti teljesítést feltételez.
2.3 Az eladó és a vevő közötti szerződés a megrendelés-visszaigazolásnak a vevőhöz való megérkezésétől számított öt (2) nap, de legkésőbb az eladó által történt elküldéstől számított
hét (4) nap elteltével lép hatályba. Amennyiben az eladó e határidőn belül az árut leszállítja, a szerződés hatálybalépésének időpontja azonos a szállítás időpontjával.
3. Árak
3.1 Az eladó által megadott árak nettó árak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák és az árunak az eladó telephelyén való átvétellel való szállítására vonatkoznak. Az áru esetleges
szállításával és biztosításával kapcsolatos költségek a vevőt terhelik és minden esetben külön kerülnek leszámlázásra.
3.2 Amennyiben a megrendelés-visszaigazolást követően az eladó elfogadja a vevő megrendelésének utólagos módosítását, vagy a vevő bármilyen instrukcióját nem megfelelő
formában kapta meg, az eladó jogosult az ebből eredő minden költségét a vevőre hárítani.
3.3 Az árak kiszámítási alapja a munkaerő-, energia-, nyersanyag- és egyéb anyagköltségek, továbbá a szerződés teljesítéséhez szükséges külföldi fizetőeszköz igénybevételével
kapcsolatosan felmerülő költségek szolgálnak. Amennyiben a szerződés létrejöttét követően bármelyik említett ártényező emelkedik, az eladó jogosult ennek következményeit az árban
érvényesíteni. Az áremelésről az eladó köteles tájékoztatni a vevőt. Ha a vevő az értesítés kézhezvételétől számított hét (7) napon belül nem nyilatkozik, az áremelés elfogadottnak
tekintendő. Amennyiben a vevő írásban közöli, hogy nem fogadja el az áremelést, az eladó jogosult a szerződés még nem teljesített része tekintetében a szerződést felmondani.
4. Fizetési feltételek
4.1 Az áru vételára magyar forintban (HUF) fizetendő mindenfajta levonás vagy beszámítás nélkül, a számlában megjelölt esedékességkor vagy azt megelőzően.
4.2 Késedelmes fizetés esetén az eladót a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű éves késedelmi kamat illeti meg.
4.3 A hátralékos összeg beszedése érdekében az eladó által kezdeményezett eljárások valamennyi költsége, beleértve az ügyvédi és banki költségeket is, a vevőt terhelik.
4.4 A vevő köteles az eladó felszólítására megfelelő biztosítékot nyújtani az eladóval szembeni kötelezettségei teljesítésének biztosítására.
5. Szállítási határidők, késedelem
5.1 A szerződésben megállapított szállítási határidő az alábbi időpontok közül a legkésőbbitől veszi kezdetét:
- szerződés létrejöttét követő 2. nap
- előlegfizetés teljesítése
- előírt bankszerű biztosítékok nyújtása.
5.2 Az eladó elő- és részszállításra jogosult.
5.3 Amennyiben az eladó a szállítási kötelezettségének teljesítésével a saját hibájából több mint 60 napos késedelembe esik, a vevő jogosult a szerződéstől a nem teljesített rész
tekintetében elállni, feltéve, hogy a teljesítés már nem áll érdekében és az eladó a vevő által megállapított ésszerű póthatáridőben sem teljesített.
5.4 A vevő bármely késedelme kizárja az eladó egyidejű késedelmét. A vevő késedelme esetén az eladó kötelezettségének a határideje a vevő késedelme által előidézett mértékben, de
legalább a vevő késedelmének időtartamával meghosszabbodik.
5.5 Az eladó mentesül a szerződés nem, vagy késedelmes teljesítésének következményei alól, ha késedelmét előre nem látható elháríthatatlan külső ok (vis maior) okozta.
Elháríthatatlan külső oknak minősül különösen minden az eladót és/vagy alvállalkozóit ill. beszállítóit érintő sztrájk vagy kollektív munkaügyi vita, mozgósítás, lefoglalás, bojkott, embargó,
hatósági intézkedés, járvány, szállítóeszköz-hiány, általános nyersanyag- vagy egyéb anyaghiány, energiakorlátozás, háború, háborús veszély, polgárháború vagy fegyveres felkelés, tűz,
stb., valamint az eladó által a teljesítéshez megrendelt bármilyen anyag, nyersanyag, részegység vagy alkatrész szállításának késedelme.
5.6
A késedelemnek és a szerződés megszűnésének az e fejezetben foglalt jogkövetkezményei a vevő igényeinek teljes kielégítését szolgálják.
6. Átadás-átvétel, kárveszélyviselés
6.1
Egyéb megállapodás hiányában az áru átadás-átvételére az eladó telephelyén kerül sor. Egyéb esetben, az eladó szállítási kötelezettségét az árunak az első fuvarozónak történő
átadása helyén és időpontjában teljesíti.
6.2
Az áru minősége az európai szabványoknak és gyártóművi előírásoknak kell, hogy megfeleljen. Harmadik országból történő szállítás esetén a beszállított árura az előállító országban
érvényes szabványok és gyártóművi előírások az irányadók. Védőberendezéseket ill. felszereléseket az eladó csak külön erre vonatkozó megállapodás alapján szállít. Az áru átadásátvétel előtti minőségi megvizsgálására az eladó telephelyén az eladó által megjelölt időben kerül sor. A megvizsgálással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Ha a vevő megbízottja a
vizsgálatban részt vesz, ezzel az áru minőségi átvétele megtörténik.
6.3
Amennyiben a vevő az átadás-átvételre nem jelenik meg, vagy az árut a megállapodás szerinti helyről és/vagy időben nem szállítja el, az eladó jogosult az árut a vevő költségére
betárolni vagy elszállítani, és/vagy a követelni a vevő teljesítését, vagy a szerződéstől elállni. A vevő köteles az eladónak az elállásból eredő minden kárát megtéríteni.
6.4
Az átadás-átvétellel, vagy a vevő távollétében az átadás-átvétel időpontjától az áruval kapcsolatos minden kárveszély a vevőt terheli.
6.5
Amennyiben az áru fuvarozására a felek megállapodása alapján az eladó köteles, az eladó az áru feladásától számított 8 órán belül táviratilag vagy telefax útján értesíti a vevőt az áru
feladásáról. Amennyiben a vevő szállítási rendelkezése kellő időben nem jut el az eladóhoz, az eladó jogosult az árut a vevő címére is feladni.
7. Tulajdonjog-fenntartás
7.1
Az áru tulajdonjoga a vételár és a felek szerződése szerinti egyéb fizetési kötelezettségek teljes kifizetésével száll át a vevőre.
7.2
A vevő köteles az árut úgy megjelölni, tárolni és őrizni, hogy az eladó tulajdonjoga harmadik személyek számára egyértelműen látható legyen. A tulajdonjog-fenntartásra tekintet nélkül a
vevő jogosult az árut szokásos üzleti tevékenysége során felhasználni, de nem jogosult az árut bármilyen formában megterhelni vagy harmadik személynek biztosítékként adni.
7.3
A tulajdonjog-fenntartás alatti áru más dologba való beépítése vagy átalakítása esetén az eladó olyan arányban lesz társtulajdonosa az előállított terméknek, amilyen arányt az előállított
termék értékében az áru értéke képvisel. Az áru átalakítása esetén az eladó tulajdonjoga az átalakított termékre változatlanul fennáll.
7.4
Amennyiben a vevő a tulajdonjog-fenntartás alatt álló árut eladja, az áru ellenértékéből az eladó követelésének megfelelő vételárrész az eladót illeti. A vevő ilyen vételár-követelését a
jelen szerződés létrejöttével az eladóra engedményezi, aki jogosult követelését saját nevében beszedni. Ha a vevő vevője átutalással fizet, a vevő már most engedményezi a bankjával
szembeni követelését az eladóra.
7.5
A tulajdonjog-fenntartás érvényesítése érdekében a vevő, köteles az eladó kérésére minden vonatkozó tájékoztatást megadni és könyveibe betekintést engedni.
7.6
Amennyiben a vevő az eladóval szembeni bármilyen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az eladó jogosult minden további értesítés és jogi eljárás nélkül a tulajdonát képező árut ill.
terméket birtokba venni.
8. Jótállás
8.1
A felek eltérő megállapodása, vagy kötelező jótállásra vonatkozó jogszabályi előírás hiányában az eladó az árura az átadás-átvétel időpontjától számított huszonnégy (24) hónap jótállást
vállal. A jótállás kiterjed az áru anyagára, ill. az áru összetételével vagy előállításával kapcsolatos minden hibára. Ezen túlmenő szavatosságot az eladó nem vállal.
8.2
A jótállás nem terjed ki az olyan anyagokra és részegységekre, amelyek kiválasztása, felhasználása és előállítása a vevő kifejezett utasítására történt, vagy a vevő minőségi előírásainak
(specifikációinak) kötelező alkalmazására vezethető vissza. A jótállás nem terjed ki a tervrajzokkal, tájékoztatókkal, árumintákkal kapcsolatosan nyújtott bármilyen műszaki tájékoztatás
hibájáért, kivéve a döntő részben az eladó által gyártott anyagokra vonatkozó, az eladó útmutatásainak megfelelően összeállított rendszertervekkel kapcsolatos tájékoztatásokat.
A jótállás nem vonatkozik az áru szokásos elhasználódása, az árun harmadik személy által az eladó hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen beavatkozás, javítás vagy átalakítás, ill.
az áru szakszerűtlen vagy kíméletlen kezelése vagy használata miatt keletkezett hibákra.
A jótállás nem terjed ki azokra az anyag- vagy gyártási hibákra sem, amelyek nem az eladó saját, hanem valamely beszállító hibájából keletkeztek, a tartalék alkatrészekre, a gyorsan
kopó részekre (pl. tömítés, csapágy), illetve az olyan részekre, amelyek rendeltetése nagyobb értékű meghibásodások megelőzése (pl. biztosítékok).
8.3
Jótállás alá eső hiba esetén az eladó köteles az árut saját költségére választása szerint kicserélni, vagy az árut a helyszínen, illetve saját üzemében kijavítani. Nem helyszíni javítás
esetén az áru visszaszállításáról az eladó saját költségén köteles gondoskodni.
8.4
Amennyiben az eladó jótállási kötelezettségének csere útján tesz eleget, a vevő köteles a kicserélt árut ill. alkatrészeket az eladó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az eladó a
helyszínen javítást végez, a vevő köteles saját költségen kisegítő munkaerőt, valamint energiát rendelkezésére bocsátani.
8.5
A vevő bármilyen minőségi kifogását írásban köteles az eladónak bejelenteni. A külsőleg látható hibák bejelentési határideje az eladó teljesítésétől számított 48 óra, külsőleg nem
észlelhető hibák esetén a hiba észlelésétől számított 48 óra, de legfeljebb az eladó teljesítésétől számított 30 nap.
Amennyiben az áru minőségével kapcsolatban a felek között vita alakul ki, az eladó jogosult külső semleges szakértőt javasolni a műszaki kérdés tisztázására. A szakértő költségeit a
felek olyan arányban viselik, amilyen arányban a szakértő véleménye a felmerült kérdésben megegyezik az adott fél véleményével.
8.6
Az Eladónak az e fejezetben előírt kötelezettségei a vevő igényeinek teljes kielégítését szolgálják.
9. Egyéb rendelkezések
9.1

Amennyiben a vevő nem vagy nem megfelelően nyújtja a 4.4 pont szerinti biztosítékot, vagy amennyiben a vevővel szemben végelszámolási csőd-, vagy felszámolási eljárás indul vagy
ilyet kezdeményeztek, az eladó jogosult esedékes teljesítését felfüggeszteni és a szerződést a még nem teljesített rész tekintetében felmondani anélkül, hogy ez a vevő bármilyen
kárigényét megalapozná.
9.2
Az eladó a szándékosság és a súlyos gondatlanság esetét kivéve nem felelős a szerződés megszegéséből eredő károkért, különösen nem következmény-károkért, vagy elmaradt
haszonért. Az eladó a szerződéses ellenértéket erre is tekintettel állapította meg a vevővel szemben érvényesített mértékben.
9.3
A vevő köteles teljes mértékben kártalanítani az eladót az olyan igényekkel szemben, amelyekért az eladó nem felelős, különösen tekintettel a vevő részéről az eladó teljesítéséhez
felhasználni rendelt, vagy a vevő részéről az eladóval közölt, vagy az eladónak átadott szabadalmakra, licenciákra, mintákra, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokra, stb.
9.4
Az eladó szellemi tulajdonjoga a teljesítést követően valamennyi szerződéses szolgáltatásra fennmarad. A vevő nem jogosult a leszállított dokumentációt, árut, ill. a megismert műszaki
eljárást stb. a szerződés céljától eltérően felhasználni, vagy harmadik személy részére átadni vagy hozzáférhetővé tenni.
9.5
A jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező minden vitát vagy az eladó székhelye szerint illetékes vagy budapesti székhelyű rendes bíróság dönt el, azzal, hogy az eladó jogosult
igényét a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett állandó választott bíróság előtt is érvényesíteni.
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