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ALU-CUTTING	HUGARY	Korlátolt	Felelősségű	Társaság	(ACH)	
Általános	Szerződési	Feltételek	(a	továbbiakban	ÁSZF)	

	
Ajánlatok:	Ajánlatunk	 elfogadása	 egyben	 a	 jelen	 Adás-vételi	 és	 szállítási	 feltételeink	 elfogadását	 is	
jelenti.	 Valamennyi	 ajánlat	 és	 árjegyzék	 kötelezettség	 nélküli,	 ha	 ezzel	 ellentétes	megjegyzés	 nincs	
feltüntetve.		Az	ajánlat/megrendelés	csak	írásban	történhet.	
	
Megrendelés:	A	megrendelés	csak	akkor	érvényes,	ha	írásban	azt	az	ACH	írásban	visszaigazolta.	Szóbeli	
vagy	 telefon	 útján	 a	 megrendelés	 ügyintézése	 vagy	 módosítása	 csak	 akkor	 érvényes,	 ha	 írásban	
visszaigazoltuk.	A	Vevő	megrendeli	a	mellékelt	ajánlati	listán	feltüntetett	árut	és	kötelezettséget	vállal	
az	 ellenérték	 megfizetésére.	 Az	 Eladó	 kötelezettséget	 vállal	 arra,	 hogy	 az	 árut	 az	 ajánlatban	
meghatározott	 feltételek	 szerint	 –	 ár,	 mennyiség,	 minőség,	 csomagolás,	 szállítási	 határidő,	 stb.	 –	
szerint	szállítja	le.	Társaságunk	napi	árakat	és	szállítási	lehetőségeket	alkalmaz,	az	időközi	eladás	jogát	
fenntartja.	
	
Szállítások:		
A	 szállítási	 határidők	megadása	 legjobb	 belátásunk	 szerint	 történik,	 de	 betartásáért	 garanciát	 nem	
vállalunk.	A	szállítási	határidő	a	rendelés	visszaigazolásán	szereplő	dátum.		A	szállítási	határidő	be	nem	
tartása	 nem	 jogosítja	 fel	 a	 megrendelőt	 sem	 ajánlata	 visszavonására,	 sem	 kártérítési	 igény	
benyújtására.	 Váratlan	 események	 vagy	 vis	 major	 feljogosítanak	 bennünket	 arra,	 hogy	 elálljunk	 a	
szerződéstől.	Ilyen	esetben	kártérítési	igények	kizártak.		Minden	részszállítás	önálló	ügyletnek	számít.		
	
Súly:		
Az	 ajánlatnál	 és	 a	megrendelésnél	 a	mennyiségek	±10%	eltéréssel	 érvényesek	–	 iparági	 sajátosság.	
Kizárólag	 a	 mi	 szállítólevelünkön	 illetve	 számlánkon	 feltűntetett	 súlyadatok	 az	 irányadók.	 Az	
árkalkuláció	 súly	 alapján	 történik,	 de	 az	 ajánlattétel	 és	 számlázás	 csak	 darab	 vagy	 méterárakban	
lehetséges.		
	
Árufeladás:		
Az	árufeladás	minden	esetben	a	címzett	kockázatára	történik.		
	
Reklamációk:		
A	súly,	darabszám,	vagy	az	áru	állapota	miatt	a	reklamációt	részünkre	az	áru	átvétele	után	azonnal	
írásban	be	kell	jelenteni,	és	megfelelően	dokumentálva	alátámasztani	(pl.	jegyzőkönyv).	DAP	szállítás	
esetén	 a	 szállítási	 sérüléseket,	 reklamációkat	 csak	 akkor	 tudjuk	 elfogadni,	 ha	 azt	 a	 Vevő	 jelzi	 a	
futárszolgálat	 átvételi	 dokumentumán.	 Az	 Eladó	 szavatolja,	 hogy	 az	 átadás	 idején	 anyag-	 és	
gyártáshibáktól	mentes,	 és	 az	 Eladó	 által	 kibocsátott	 specifikációnak	 vagy	 annak	 a	 specifikációnak,	
amelyet	 az	 Eladó	 elfogadott	megfelel.	 Az	 Eladó	 kötelezettsége	 arra	 korlátozódik,	 hogy	 kicseréli	 az	
árucikket,	melyekre	a	szállítás	napjától	számított	8	napon	belül	reklamációt	nyújtottak	be.	A	jótállás	
megszűnik	azokra	az	árukra,	melyek	eredeti	megváltozott,	vagy	az	Eladó	megállapítása	szerint	a	hiba	
rendeltetésellenes	 üzemeltetésre	 vagy	 környezeti	 ártalmakra,	 hanyag	 szakszerűtlen	 tárolásra,	
beszerelésre,	 javításra,	 átszerelésre	 vagy	 a	 Vevő,	 illetve	 harmadik	 személy	 által	 okozott	 balesetére	
vezethető	 vissza.	 Jelen	 jótállás	 csak	 a	 Vevőre	 terjed	 ki,	 és	 nem	 vonatkozik	 a	 Vevő	 ügyfeleire,	 vagy	
termékeinek	felhasználóira	helyettesít	minden	más	-	akár	törvényben	foglalt,	akár	harmadik	személy	
által	 vállalt,	 akár	 kereskedelmi	 szokásra	 alapozott	 -	 jótállást	 vagy	 szavatosságot.	A	 reklamáció	nem	
jogosítja	a	Vevőt	arra,	hogy	a	vitás	áru	kifizetését	visszatartsa.		
	
Bírósági	kikötés:.	
Mindkét	fél	számára	magyar	Polgári	Törvénykönyv	(2013.	évi	V.	törvény)	az	irányadó	jog	
	
Áruvisszaküldés:	Csak	kölcsönös	megegyezés	alapján	lehetséges.		
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Ár	és	fizetési	feltételek:	
Áraink	ex	works	vagy	raktárról,	csomagolás	nélkül	értendőek.	
Ajánlati	áraink	napi	árak.	A	szállításnál	a	szállítás	napján	érvényes	napi	ár	és	árfolyam	számít.	A	fizetésre	
az	ajánlatban,	illetve	számlán	feltüntetett	fizetési	feltételek	érvényesek.	
Fizetési	 késedelem	esetén	a	 jegybanki	 alapkamat	értékét	 számítunk	 fel	 és	 esetleges	 kárunk	esetén	
kártérítést	is.	Ezenkívül	jogunk	nyílik	arra,	hogy	jövőbeni	szállítási	kötelezettségeinktől	és	szerződéses	
feltételeinktől	 elálljunk.	Amennyiben	a	Vevő	a	 szerződéses	 feltételeket	nem	 tartja	be,	 vagy	a	Vevő	
bonitása	romlik,	a	fizetés	esedékességtől	függetlenül	összes	követelésünk	azonnal	esedékessé	válik.	
Nem	pontos	 fizetés	esetén	 jogunkban	áll	más	megrendelések	 szállítását	 felfüggeszteni,	 vagy	előleg	
fizetést	követelni	azokra.	
	
Számlázás:	
A	számla	e-számla	formájában	kerül	kibocsátásra,	pdf	formátumban	és	email-ben	kerül	a	Vevő	részére	
megküldésre,	ennek	megfelelően	bélyegző	és	aláírás	nélkül	is	érvényes.	
	
Teljesítési	hely:	
A	 teljesítés	 helye	 EXW	 (raktárunkban)	 vagy	 DAP	 a	 Vevő	 telephelyén,	 vagy	 a	 megrendelésében	
feltüntetett,	 ettől	 eltérő	 címzett	 címén.	 Ha	 a	 Vevő	 nem	 veszi	 át	 az	 árut	 a	 teljesítési	 helyen	 és	
időpontban,	az	Eladónak	jogában	áll	a	szerződéstől	elállni,	az	árut	más	Vevő	részére	eladni	és	teljes	
kártérítést	követelni.	Az	ügylet	mindkét	fél	kötelező	teljesítési	helye	Dunakeszin	található	raktárunk,	a	
fizetés	helye	Dunakeszi.	
	
Egyéb	feltételek:	
A	 jelen	Adás-vételi	és	szállítási	feltételeket	csak	mindkét	fél	által	 írásban	tett	megállapodással	 lehet	
módosítani.	 Bármely	 részfeltétel	 nem	 teljesülése	 nem	 vonja	 maga	 után	 a	 többi	 feltétel	
érvénytelenségét.	
	
Tulajdonjogfenntartás:	
Valamennyi	áru	a	tulajdonunkban	marad	a	vételár	kifizetéséig	és	egyéb	feltételek	teljesítéséig.	Vevő	
tudomásul	 veszi,	 hogy	 valamennyi	 fizetés,	 amelyet	 teljesít	 először	 a	 károkra,	majd	 a	 kamatokra	 és	
egyéb	mellékköltségekre	az	ügylet	végén	a	tulajdonunkban	lévő	árukra	kerülnek	felszámításra,	a	csekk	
és	váltó	csak	a	beváltáskor	számít	fizetésnek.	Amíg	tulajdonjogunk	fennáll,	megengedhetetlen	az	áru	
elidegenítése,	zálogjoggal	terhelése,	biztosításként	történő	felhasználása	vagy	egyéb	jogok	átruházása.	
Amennyiben	a	tulajdonunkat	képező	áru	harmadik	személy	birtokába	kerül,	ezt	a	tényt	a	Vevő	köteles	
haladéktalanul	ajánlott	levélben	közölni.	:	Amennyiben	a	vevő	a	tulajdonunkban	lévő	árut	harmadik	
félnek	 elidegenítette,	 követelésére	 a	 hátralékos	 vételár	 fizetésre	 és	 a	 mellékköltségek	 erejéig	
koncessziós	jogot	köteles	biztosítani	részünkre.	Amennyiben	a	Vevő	fizetési	késedelemben	van,	első	
felszólításunkra	köteles	az	árut	az	általunk	megadott	címre	feladni.	
	
Nyomonkövethetőség:	
Termékeink	nyomonkövethetősége	EN	10204	3.1.B	műbizonylat	alapján	történhet,	előfeltétel:	a	Vevő	
már	az	áru	megrendelésekor	írásban	jelezze	igényét.	
	
	
	
	
Dunakeszi,	2017.	01.	30.	 	 _______________________	 		
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