Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
1. Általános rendelkezések
Az alábbiakban részletezett ÁSZF a Fabo Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (továbbiakban Szállító.) mindazon ajánlataira és
értékesítéseire vonatkoznak, melyekben a Szállító a Vevővel
szemben kötelezettséget vállal kereskedelmi termék vagy
vállalkozási szolgáltatás értékesítésére és a Felek az értékesítés
során keletkezett dokumentumokban más feltételekben nem
állapodtak meg. A Vevőnek jelen ÁSZF-el ellentétes feltételei
csak akkor érvényesek, ha azokat a Szállító írásban elismeri. Az
ellentétes feltételek el nem utasítása nem jelenti azok elfogadását.
2. Szerződéskötés
A Megrendelő a részére megküldött árajánlatot írásbeli
megrendeléssel, és cégszerűen aláírva jogosult elfogadni a tételes
árajánlatban Szállító által meghatározott ajánlati kötöttség
lejártáig. Amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát
követően juttatja el a jelen bekezdésben meghatározott módon
aláírt megrendelést Szállítónak, akkor Szállító mentesül az
ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelés kizárólag Szállító
külön, írásbeli elfogadása (visszaigazolás) útján válik kötelező
érvényűvé.
3. Árak
A
Szállító
ajánlataiban, rendelés
visszaigazolásaiban,
szerződéstervezetében közölt árak ÁFA nélkül értendők. A
kiadott ajánlatok érvényessége – amennyiben az ajánlati
dokumentum nem tartalmaz mást – a dokumentum kiadásától
számított 15 nap. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az
értékesítendő import kereskedelmi termékek esetében az ajánlat
kiadását követően bekövetkezett 3%-nál nagyobb mértékű
devizaárfolyam változást számlázáskor áraiban érvényesítse.
4. Fizetési feltételek
4.a) Az értékesített kereskedelmi termék vagy vállalkozási
szolgáltatás ellenértékének megfizetése a Szállító által kiadott
számla ellenében történik.
4.b) A Szállító a részszállításnak megfelelő részszámlázás jogát
fenntartja.
4.c) A vételár megfizetése előre történő vagy a szállítástól
számított 15 napon belüli banki átutalással történhet. A felek a
fenti feltételtől kizárólag írásban térhetnek el.
4.d) Késedelmes fizetés esetén a Szállító késedelmi kamat
felszámítására jogosult, melynek éves mértéke a mindenkori
jegybanki alapkamat duplája. A késedelmi kamat minden eltelt
késedelmes nap után jár.
4.e) 30 napon túli késedelem esetén a Szállító fenntartja
magának a jogot, hogy a Vevővel szemben fennálló értékesítési
kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a
vevő tartozása rendezésre nem kerül. Ezen időn belül jelentkező
vevői igényeket a Szállító csak előre utalás ellenében teljesíti.
5. Teljesítés helye
A teljesítési helye – ha a felek az értékesítés során keletkezett
dokumentumokban másként nem állapodtak meg – a Szállító
nagykanizsai telephelye (8800 Nagykanizsa, Récsei u. 4.). A
Szállító a Vevő kérésére térítés ellenében a megrendelt árut
leszállítja, illetve postázza.
6. Határidők
6.a) A Szállító ajánlatban vagy szállítási szerződésben vállalt
szállítási határidő az írásban visszaigazolt megrendelés dátumától
számítva értendő, kivéve azt az esetet, ha konkrét szállítási
határidő kerül megállapításra.

6.b) A Szállító mentesül a szállítási határidő betartásának
kötelezettsége alól vis major vagy minden olyan esemény
bekövetkezte esetén, mely nála vagy beszállítóinál következik be,
és amely a Szállító és beszállítói akaratától független.
6.c) A Szállító a Vevőt az átadás, szállítás időpontjáról
legkésőbb 1 nappal a szállítást, lehetséges átadást megelőzően
értesíti.
6.d) A Szállító a megajánlott, illetve visszaigazolt határidőhöz
képest az előszállítás jogát előzetes értesítés mellett fenntartja.
7. Kötbérek
7.a) A Szállító szállítási késedelme esetén egyéb feltételek
hiányában a méltányosan kezelendő 15 nap késedelem letelte
után a szerződött és késedelemben levő kereskedelmi termékek
nettó értékének 0,1%-át köteles Vevőnek késedelmi kötbér címén
megfizetni minden további késedelmes nap után. A késedelmi
kötbér maximális mértéke a 12%-ot nem haladhatja meg.
7.b) Szállító írásban történt rendelés visszaigazolása után a
rendelés lemondás esetén Vevő kártérítési kötelezettséggel
tartozik Szállító felé. A kártérítés mértéke a 2 munkahétnél
hosszabb szállítási határidővel visszaigazolt, vagy szállítás alatt
álló, vagy már raktárra beérkezett tételek esetén a
visszaigazolásban szereplő vételár 50%-a.
8. Tulajdonjog fenntartása
A megrendelt és átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével
egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének
megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy beépítésére
tekintet nélkül, a Szállító fenntartja a tulajdonjogát.
9. Minőségi reklamáció
A Szállító felel azért, hogy a szolgáltatott áru megfelel a
szerződésben meghatározott minőségi feltételeknek. Az áru mind
mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő
szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg
átvettnek. A szállítólevél szerint átvételt követően a Megrendelő
csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre,
illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható.
Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a
hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak a
Szállító telephelyén történt átvételét követő 3 napon belül
jelenthető be. A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut
nem jogosult felhasználni, elidegeníteni, beépíteni.
10. Felelősségkorlátozás
A Szállító felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi
károkra, ideértve a piacvesztésből vagy termeléskiesésből eredő
károkra, valamint azokra, amelyek nem láthatóak előre, ezen
körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A
kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel
érintett áru számla szerinti ellenértékét.
11. Jogviták
A felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat
elkerülve rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges a Felek
elfogadják a Szállító székhelye szerinti Bíróság illetékességét.
12. Hatályosság
Jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltak a
visszavonásig érvényesek.

