Rosenberg Hungária Kft. általános vételi feltételei
1. Az általános vételi feltételek hatálya

6. Átadás-átvétel, kárveszélyviselés

1.1
A jelen általános vételi feltételek (a továbbiakban: feltételek) hatálya kiterjed a
Rosenberg Hungária Kft. (2532-Tokodaltáró, József Attila u. 34.) (a továbbiakban:
vevő) által bármely áru (a továbbiakban: áru) bármely féltől való beszerzésével
kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre megrendelés visszaigazolásra,
szerződésre stb.

6.1
Egyéb megállapodás hiányában az áru átadás-átvételére a vevő telephelyén kerül
sor.

1.2
A vevő megrendelésével az eladó tudomásul veszi, hogy a jelen feltételek
kizárólagos jelleggel hatályosulnak a felek jogviszonyára és az eladó bármilyen
általános vagy speciális feltételei csak akkor hatályosak, ha az adott feltételt a vevő
magára nézve kifejezetten elfogadta.
1.3
Szóbeli különmegállapodások nincsenek. A jelen feltételek bármilyen módosítása
vagy kiegészítése kizárólag írásban érvényes.
2. A szerződés létrejötte
2.1
A vevő ajánlatai csak akkor eredményeznek ajánlati kötöttséget, ha ez az
ajánlatból kifejezetten kitűnik. Az eladó ajánlatai a vevőt csak akkor kötik, ha
azokat a vevő kifejezetten visszaigazolta.
2.2
A vevő és az eladó közötti szerződés az rendelésvisszaigazolásnak az eladóhoz
való megérkezésével lép hatályba.

6.2
Az áru minősége a magyar szabványoknak és gyártóművi előírásoknak kell, hogy
megfeleljen. Amennyiben az áru harmadik országból származik és emiatt
minősége nem felel meg a magyar szabványoknak, e körülményre az eladó köteles
külön felhívni a vevő figyelmét.
6.3
Az átadás-átvétellel az áruval kapcsolatos tulajdonjog és kárveszély a vevőre száll
át.
6.4
Amennyiben az áru fuvarozására a felek megállapodása alapján az eladó köteles,
az eladó az áru feladását megelőzően, vagy legkésőbb azzal egyidejűleg táviratilag
agy telefax útján köteles értesíteni a vevőt az áru feladásáról. Az értesítés
elmaradásából vagy késedelméből eredő kár az eladót terheli.
7. Jótállás
7.1
A felek eltérő megállapodása, vagy kötelező jótállásra vonatkozó jogszabályi
előírás hiányában az eladó az árura a vevő részéről történő kicsomagolás, vagy a
vevő saját árujába való beépítés időpontjától számított huszonnégy (24) hónap
jótállást vállal. A jótállás kiterjed az áru anyagára, ill. az áru összetételével vagy
előállításával kapcsolatos minden hibára.

3. Árak
3.1
Az eladó által megadott árak bruttó árak, amelyek az általános forgalmi adót
tartalmazzák és az árunak a vevő telephelyén való átvétellel való szállítására
vonatkoznak. Az áru csomagolásával, szállításával és biztosításával kapcsolatos
költségek az eladót terhelik.
3.2
Amennyiben a vevő az áru feladását megelőzően megrendelését, vagy ajánlat
visszaigazolását utólag módosítja, az eladó köteles a megrendelést a módosított
formában teljesíteni. A módosításra tekintettel költségtérítésre az eladó nem
jogosult.
3.3
A felek által megállapított árak fix árak, amelyeket az egyes ártényezők utólagos
változásai nem befolyásolnak.
4. Fizetési feltételek
4.1
Az áru vételára magyar forintban (HUF) fizetendő a számlában megjelölt
esedékességkor.
4.2
Késedelmes fizetés esetén az eladót a mindenkori törvényes késedelmi kamat illeti
meg.
5. Szállítási határidők, késedelem
5.1
Az eladó elő- és részszállításra csak a vevő kifejezett hozzájárulásával jogosult.
5.2
Amennyiben az eladó szállítási kötelezettségének saját hibájából késedelmesen
tesz eleget, a vevő jogosult kötbért igényelni. A kötbér mértéke az áru szerződéses
ellenértéke után számított heti 2,5 %.
5.3
Amennyiben az eladó a szállítási kötelezettségének teljesítésével bármilyen okból
több mint 15 napos késedelembe esik, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
5.4
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 a mozgósítás,
lefoglalás, bojkott, embargó, hatósági intézkedés, járvány, háború, háborús
veszély, polgárháború vagy fegyveres felkelés, tűz, stb.
5.5
A késedelemnek és a szerződés megszűnésének az e fejezetben foglalt
jogkövetkezményein felül a vevő jogosult az ezt meghaladó esetleges kárigényét
érvényesíteni az eladóval szemben.

7.2
A jótállás nem vonatkozik az áru szokásos elhasználódása, az árun harmadik
személy által az eladó hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen szakszerűtlen
beavatkozás, javítás vagy átalakítás, ill. az áru szakszerűtlen vagy kíméletlen
kezelése vagy használata miatt keletkezett hibákra.
7.3
Jótállási hiba esetén a vevő saját választása szerint jogosult a Polgári
Törvénykönyv szerinti szavatossági, illetve jótállási jogok érvényesítésére.
7.4
Amennyiben a vevő javítási igényt érvényesít, az eladó köteles a vevő telephelyén
a javítási munkát haladéktalanul elvégezni. Nem helyszíni javítás esetén az áru
visszaszállításáról az eladó saját költségén köteles gondoskodni. Csereigény
teljesítése esetén a vevő köteles a kicserélt árut, illetve alkatrészeket saját
telephelyén az eladó rendelkezésére bocsátani.
7.5
A vevő bármilyen minőségi kifogását elsősorban írásban köteles az eladónak
bejelenteni. Írásbeli formának minősül a telefax útján tett bejelentés is. Sürgős
esetben az eladó köteles a telefonon tett bejelentés alapján is megtenni a
halasztást nem tűrő intézkedéseket.
8. Egyéb rendelkezések
8.1
Amennyiben az eladóval szemben végelszámolási, csőd, vagy felszámolási eljárás
indult, vagy ilyet kezdeményeztek, a vevő jogosult választása szerint az eladó
teljesítésére vonatkozóan vagy megfelelő pénzügyi biztosítékot kérni, vagy a
szerződés még nem teljesített része tekintetében a szerződéstől elállni.
8.2
Az eladó köteles teljes mértékben kártalanítani a vevőt az olyan igényekkel
szemben, amelyeket harmadik személyek a vevővel szemben az eladó
teljesítéséhez felhasznált, vagy az eladó részéről a vevővel közölt, vagy a vevőnek
átadott szabadalmakra, licenciákra, mintákra, szerzői jogi védelem alá eső
alkotásokra, stb. vonatkozóan érvényesítenek.
8.3
A jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező minden vitát vagy a vevő székhelye
szerint illetékes vagy budapesti székhelyű rendes bíróság dönt el, azzal, hogy a
vevő jogosult igényét a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett szervezett állandó
választott bíróság előtt is érvényesíteni.
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