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Árak, ajánlatok:
Az általunk forgalmazott termékek bruttó árait a rendelés időpontjában érvényes árjegyzék tartalmazza. A
kiadott árajánlatok kötelezettség nélküliek. Az árak változtatásának jogát minden korlátozottság nélkül
fenntartjuk. Az általunk kiadott ajánlatokban szereplő anyagszükséglet számításokat a gyártók által biztosított
termékleírások alapján készítjük, ezért ezek megfelelősségéért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
Megrendelés:
Megrendelésnek minősül, ha írásban visszaigazolja ajánlatunkat. A megrendelések teljesítésére csak az írásos
visszaigazolásban vállalunk kötelezettséget. Vevő elfogadja, hogy a visszaigazolásainkban szereplő teljesítési
időpont nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később
vagy korábban teljesített szállításokkal kapcsolatban velünk szemben jogi úton semmilyen igény nem
érvényesíthető. A megrendelések bármilyen időpontban történő lemondása esetén jogosultak vagyunk a nettó
megrendelés 10 % - át, mint meghiúsulási kár általányt érvényesíteni. Színezett vakolatok, festékek, alapozó,
nem raktári nyílászárók és egyedi megrendelést igénylő termékek esetében a termék teljes vételárát
érvényesítjük. Lábazati vakolatok, kül- és beltéri vakolatok, kül- és beltéri festékek, alapozók színrekevert
megrendelésekor minden esetben egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más
fogyasztónak nem értékesíthetők tovább. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa (1) bekezdés c/ pontja alapján: "A
fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (20. § szerinti jogát), olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak."
Ha a megrendelés alapján az áru szállítási folyamata megkezdődött, vagy a megrendelő hibájából az átadás
meghiúsul, vagy a megrendelés lemondása esetén, a fuvardíjat felszámítjuk.
Szállítás:
Abban az esetben, ha a termék szállítása cégünk szervezésében történik, akkor a szállítási költség nem
tartalmazza a vevő címen történő rakodást, ezt a megrendelő köteles biztosítani. Ennek hiányában a sofőr
megtagadhatja az áru lerakodását. Ha a megrendelésen feltüntetett szállítási címre történő szállítás a sofőr
megítélése szerint a szállítóeszköz sérülését okozhatja, akkor a szállítási cím közelében bonyolódik az áru átadás
– átvétele a sofőr által megjelölt helyen. A megrendelő ebben az esetben semmilyen kártérítési igénnyel nem
élhet és az áru átvételét nem tagadhatja meg. Továbbá a vevő köteles előre jelezni, amennyiben törvényes
parkolási lehetőség nem áll rendelkezésre. A megrendelőnek felróható indokolatlan fuvareszköz várakozásért
állásidő díjat számolunk fel.
Fizetési feltételek:
Számláink ellenértékének megtérítésére a feltüntetett fizetési határidőn belüli esedékességgel kell, hogy sor
kerüljön. Előleggel történő megrendelés esetén az áru átadás – átvételét követően a helyszínen, a szállítást végző
sofőrnél készpénzben kerül kiegyenlítésre a megrendelés teljes értéke. Amennyiben a megrendelő bármely
indokkal nem rendezi a szállított áru ellenértékét szállításkor, akkor ez esetben a sofőr megtagadhatja a szállított
anyagok átadását. Késedelmes fizetés esetén fenntartjuk a jogot késedelmi kamat felszámítására, melynek értéke
20 %. A tulajdonjog fenntartás mindaddig érvényes, amíg cégünknek a vásárlóval szembeni valamennyi
követelése nincsen kiegyenlítve.
Reklamáció, garancia:
Színezett vakolatok, festékek, alapozók esetében a felhordás előtt színellenőrzést kell végezni. Amennyiben
színeltérést tapasztalunk azt írásban jelezzék cégünk felé. 10 m2 felület felhordása után színreklamációt nem
fogadunk el.
Az áruk mennyiségi – minőségi átvételekor észlelt esetleges hiányt az átvételi okmányon fel kell tüntetni, és az
átadó – átvevő személynek is alá kell írni. Ezek hiányában bejelentett mennyiségi – minőségi reklamációt nem
áll módunkban elfogadni. Minőségi átvétel nélkül, illetve minőségi kifogás alá eső terméket beépíteni nem
szabad. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségekre irányuló igényeket nem fogadjuk el.
Hatályosság:
A feltüntetett eladási és szállítási feltételek 2016.január 1-től lépnek hatályba, ezáltal cégünkkel kötött
valamennyi megrendelés esetén kötelezően alkalmazandók. Felmerülő jogvita esetén cégünk a vitás kérdéseket
békés úton, tárgyalások formájában kívánja rendezni, mellyel külön – személyre szabott munkatársunk
foglalkozik. Sikertelenség és jogvita esetén mindkét fél a Budapesti XVIII. Kerületi bíróságon érvényesítheti

álláspontját. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
Az általános eladási és szállítási feltételeket elolvastam, és tudomásul veszem:
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Megrendelő neve

