Általános Szerződési Feltételek
1. Általános feltételek
Jelen Általános Szerződési Feltételek a Johnsvill Ipari és
Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Szállító) által történő értékesítések
során alkalmazott eladási és szállítási feltételek összességét
tartalmazza. A Vevő ettől eltérő Általános Szerződési Feltételei
vagy egyéb korlátozásai Szállító felé nem érvényesek, kivéve
abban az esetben, ha ahhoz Szállító írásban hozzájárul.
Javítási szolgáltatás megrendelése esetén a Javítási Szolgáltatás
Általános Szerződési Feltételei érvényesek!
2. Ajánlattétel, megrendelés
Megrendelést kizárólag írásban fogadunk el (faxon, levélben,
hivatalos e-mailben), mely akkor lép életbe, ha Szállító írásban
megerősítette (visszaigazolta). A megrendelést a
visszaigazolásban szereplő feltételek szerint tekintjük
elfogadottnak.
A rendelés visszaigazolásban szereplő mennyiségektől - kábelek,
vezetékek tekintetében - a Szállító, a tényleges szállításkor +/3%-kal eltérhet. Szállító jogosult előszállításra, részszállításra,
illetve részteljesítésre.
A megrendelés teljesítése Szállító által kibocsátott szállítólevéllel
dokumentált, melyen Szállító által eladott áruk átvételét Vevő
szabályszerű aláírásával, valamint az átvétel dátumával kell
igazolja.
Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg egymással, az
árukat Szállító a saját telephelyén adja át – importált anyagok
esetében már vámkezelten. A Vevő köteles a megrendelt áru
elszállításáról maga gondoskodni. A Vevő a szállító járművet a
megadott szállítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy az
áru járműbe történő berakására elegendő idő álljon rendelkezésre.
Amennyiben Szállító a Vevő címére szállítja le az árut, úgy –
eltérő megállapodás hiányában – a Vevő köteles gondoskodni az
áru lerakásához szükséges eszközökről. Külső szállítmányozóval
történő szállítás esetén a Vevő a szállítmányozó cégtől nem az
egyes termékek, hanem egy küldemény átvételére kötelezi magát.
Ha a Vevő a teljesítés napján az árut nem veszi át, azt Szállító a
Vevő kockázatára és költségére tárolja, a tárolási díj külön
felszámítása mellett.
A kábelek értékesítésénél a szállításhoz felhasznált fa és fém
kábeldobok esetében Szállító fenntartja a jogot mind a betétes,
mind az egyutas dobok használatára. A betétes dobok minden
esetben a megvásárolt kábellel együtt kiszámlázásra kerülnek, s a
megadott határidőn belüli visszaszállítás esetén teljes összegben
jóváírásra kerülnek. Az üres kábeldobok visszaszállításáról - eltérő
megállapodás hiányában - a Vevőnek kell gondoskodnia. Szállító
kizárólag sérülésmentes kábeldobot vesz vissza! Határidőn túli
visszaszállítás esetén Szállító a késedelmes napokra számolt dob
használati díjjal csökkentett összegben írja jóvá a dobokat. Szállító
az egyutas dobokra díjat nem számol fel.
3. Elállás
A Vevői megrendelés módosítása vagy a rendeléstől való elállás
a Vevő részéről kizárólag írásban lehetséges. A megrendelést
törölni raktárkészleti termékek, kábelek és vezetékek vágás nélküli
hosszai esetében a megrendelés dátumától számított 24 órán
belül korlátozás nélkül lehetséges, megrendeléstől számított 24
órán túli lemondás esetében 20%-os stornó-díj kerül felszámításra
a Vevő részére. Amennyiben a rendelés nem-raktárkészleti
anyagra, egyedi termékre vagy egyedi méretre vágott kábelre
vonatkozik, Szállító fenntartja a jogot arra, hogy a nem elhárítható
felmerült költségeit teljes mértékben a Vevőre hárítsa.
4. Árak, fizetési feltételek
Minden esetben a visszaigazolt árak érvényesek.
A fizetés módját – amennyiben az nem kerül külön éves keret
megállapodásban rögzítésre - a Vevő részére megküldött
visszaigazolás tartalmazza.
Szállító - abban az esetben, amikor Vevő a megállapodott díjat
nem az áru vagy szolgáltatás átvételekor készpénzben egyenlíti ki
- az általa kiállított számlát könyvelt postai küldemény formájában
küldi meg Vevő részére. Amennyiben Vevő az általa írásban
megadott számlázási címére, könyvelt postai küldemény
formájában megküldött számlát nem veszi át, azt a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő harmadik
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni és a késedelem
jogkövetkezményei beállnak.

Egyedi megrendelés esetén Szállító jogosult a vételár 100 %-nak
előleg címén történő bekérésére. Amennyiben szállítói, vagy
bármely egyéb információs forrásból Szállító tudomására jut, hogy
a Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott,
bizonytalanná vált, jogosult fizetési biztosítékot kérni.
Szállító a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű
reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon
belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett. A banki
pénzforgalom
a
kibocsátott
számlán
feltüntetett
bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a
banki jóváírás napja minősül.
Amennyiben Vevőnek lejárt esedékességű számlatartozása áll
fenn, úgy Szállító kizárólag annak rendezése esetén fogad el új
megrendelést. Lejárt esedékességű számlatartozás esetén a
folyamatban lévő, még nem teljesített megrendelések fizetési
módja automatikusan készpénzes fizetésre változik át. A
leszállított, de ki nem fizetett áru a vételár és esetleges késedelmi
kamatainak teljes kifizetéséig Szállító tulajdonát képezik. Fizetési
késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. paragrafusában
meghatározott mértékű késedelmi kamat
és behajtási
költségátalány megfizetésére köteles.
5. Minőség, Reklamáció és Szavatosság
Vevő az áru átvételekor a szállítólevél szerint tételes átvételre
kötelezett. (Külső szállítmányozó esetében 24 órán belül kell az
esetleges eltérést jelezni.) Az áru megrendelés szerinti hiánytalan
átvételét aláírásával és bélyegzőjével igazolja a szállítólevélen. A
szavatossági igényeket Szállító csak akkor veszi figyelembe, ha
azok megtételére haladéktalanul – legkésőbb azonban az áru
átvételét követő 8 naptári napon belül – írásban, a bizonylatok,
esetleges minták megküldésével, valamint a szállítólevél száma és
dátuma megadásával kerül sor. Rejtett hibák esetén az írásbeli
kifogásolást a hiba megállapítását követően haladéktalanul,
legkésőbb azonban az áru Vevőhöz történt beérkezésétől
számított 1 hónapon belül kell megtenni. A törvényileg előírt
elévülési határidők változatlanul fennmaradnak. Rejtett hiba
esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy az adott esetben rejtett
hibáról van szó.
A jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően megtett és
indokolt kifogásolások esetén Szállító pótszállításra jogosult.
Amennyiben a pótszállítás méltányos határidőn belül nem történik
meg, ill. ha a csereként érkezett áru ismételten hibás, akkor Vevő
a szerződéstől elállhat. Szállítót nem terheli felelősség és nem
köteles visszárut elfogadni, ha a minőségi hiba arra vezethető
vissza, hogy Vevő az árut nem megfelelően tárolta vagy szállította.
A szerződés tárgyát képező termékek esetén Szállító garantálja az
alapanyagban és a kivitelben, a szabványban előírt minőséget.
6. Vis major és szerződést gátló tényezők
Mindennemű vis major, előre nem látható üzemi, közlekedési,
vagy szállítási zavarok, tűzkárok, áradások stb. illetve hatósági
rendelkezések, amelyek nem a teljesítésre kötelezett félnek
róhatók fel, mentesítik Szállítót a szállítási kötelezettség alól.
Amennyiben az előző pontban leírtak miatt a Vevő mondja fel a
szerződést, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra
vonatkozóan teheti meg és köteles a szerződés teljesítéséhez
Szállító által beszerzett, illetve előkészített alapanyagok és félkész
termékek átvételére, illetve azok ellenértékének megfizetésére.
7. Érvényességi záradék, bírói illetékesség
Amennyiben jelen Általános Szállítási Feltételek valamely
rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulna,
úgy ez nem érinti a szerződés többi részének hatályosságát.
Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen szerződés nem
rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A
felek az egymás közötti jogvita tárgyában elsősorban egyeztetni
és megállapodásra törekedni kötelesek. Minden olyan jogvita,
amelyet a felek egymás közötti megállapodással rendezni nem
tudnak, Szállító mindenkori székhelye szerint illetékes bíróság
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Jelen szerződés aláírás nélkül is érvényes, Vevő ezt elfogadja, ha
Szállító termékeit, szolgáltatásait bármely formában megrendeli.
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