ARGENTO Kereskedelmi Kft.
Általános szállítási feltételek
Szállítási szerződés alapján a szállító a szerződésben meghatározott árut a kikötött későbbi időpontban a Megrendelőnek átadja, a Megrendelő pedig köteles azt átvenni és a vételárat megfizetni. Az Argento Kereskedelmi KFT, mint szállító (a továbbiakban „Szállító”) a jelen
általános szállítási feltételek szerint végez megrendelői (a továbbiakban „Megrendelő”) részére áruszállításokat.

határidő a késedelem idejével meghosszabbodik. Késedelmes
fizetés esetén Megrendelő köteles a hatályos Polgári Törvénykönyvben, a gazdálkodó szervezetek közötti jogviszonyra vonatkozó késedelmi kamat megfizetésére. Szállító a késedelmi kamaton felül jogosult érvényesíteni a Polgári Törvénykönyvben meghatározott és a késedelmes fizetésre vonatkozó egyéb törvényi
előírásokat is.
4.2. Abban az esetben, ha felek részteljesítésben állapodnak
meg, akkor Szállító fenntartja a jogot gyűjtőszámla kiállítására a
hatályos jogszabályok megtartása mellett.
4.3. Szállító számlája teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát a Megrendelőnek átadott árun, tekintet nélkül arra, hogy
Megrendelő azt időközben esetlegesen továbbértékesítette,
feldolgozta, vagy beépítette. Szállító jogosult a Megrendelő
részére teljesítendő további szállításokat valamennyi lejárt számlája teljes kifizetéséig megtagadni anélkül, hogy vele szemben a
késedelem jogkövetkezményei alkalmazhatók lennének. Amenynyiben a fizetés az esedékességtől számított 60 napon belül sem
történik meg, Szállító jogosult a 6.3. pontban foglaltak szerint
eljárni.
4.4. Amennyiben a Szállító Megrendelővel szembeni összes
követelése (határidőn belüli- és határidőn túli követelések öszszege) meghaladja a Szállító szerződött hitelbiztosító partnere
által jóváhagyott, az adott időpontban érvényes hitellimit keretet, Szállító jogosult a további áruszállítást mindaddig visszatartani, amíg a Megrendelő ki nem fizeti azokat a nyitott számlatételeket, melyek a hitellimit kereten felül vannak. Ez esetben
Szállítóval szemben a késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók.

1.
A szerződés megkötése
1.1. A jelen általános szállítási feltételek szóhasználatában a
szerződés, illetve a megrendelés és annak visszaigazolása együttesen: „szerződés”. Az általános szállítási feltételek és a szerződés együttesen alkalmazandók. Amennyiben a szerződés az
általános szállítási feltételektől bármely ponton eltér, a szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
1.2. A szerződést kizárólag írásban lehet megkötni, mely érvényessé a felek aláírása által válik, illetve, ha a Megrendelő Szállító ajánlata alapján írásban elküldi megrendelését, a megrendelés Szállító általi visszaigazolása napján jön létre a szerződés. A
Szállító ajánlata kötelezettség nélküli tájékoztatás. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a megrendelés és/vagy a visszaigazolás
telefaxon vagy e-mailen történő megküldése is.
1.3. Ha a szerződés formája megrendelés és annak visszaigazolása, a szerződés csak a megrendelés egészének elfogadása esetén
jön létre. Amennyiben a Szállító a megrendelést olyképpen
igazolja vissza, hogy annak bármely feltételét megváltoztatja,
vagy egyébként véleményeltérést tüntet fel, a visszaigazolást új
ajánlatnak kell tekinteni és a szerződés csak ezen új ajánlat
Megrendelő általi elfogadásával jön létre, annak a Szállítóhoz
érkezése napján. Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolás
kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül írásban nem
nyilatkozik eltérően, Szállító a visszaigazolást elfogadottnak
tekinti.
2.
Az áru
Szállító az árut a szerződésben rögzített műszaki szabványok
által meghatározott paraméterek szerint, a szerződésben meghatározott mennyiségben, a szabványok által megengedett
mennyiségi- és méret-tolerancia figyelembevételével szállítja.

5.
Szállítási határidő
Szállító a megrendelt árut legkésőbb a szerződésben meghatározott határidőben köteles Megrendelőnek átadni. Előszállítás
kizárólag a Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján megengedett. Mentesül a Szállító a késedelmes teljesítés miatti felelősség
alól, ha az rajta kívülálló okból következik be, vagy ha a szállítási
késedelem az ő szállítói partnere miatt következik be. Ilyen
esetben a Szállító köteles a jó kereskedő gondosságával eljárni, a
felmerült körülményről (a gyártó írásos igazolásával) a Megrendelőt a teljesítés várható időpontjának megjelölésével haladéktalanul tájékoztatni, és az áru mielőbbi beszerzése érdekében
minden tőle telhetőt megtenni. Amennyiben a teljesítés új határideje meghaladja a 60 napot, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben felek egymással szemben nem
támaszthatnak követelést, de a Szállítónál felmerült igazolt és
szükséges költségekkel elszámolni kötelesek.
6.
Az áru átvétele
6.1. Amennyiben a teljesítés helyszíne a Megrendelő által megadott szállítási cím, Szállító köteles Megrendelőt az áru várható
beérkezéséről legalább 24 órával előzetesen értesíteni (Értesítés
árubeérkezésről). Ez alapján Megrendelő köteles az árut az
árubeérkezés időpontjában a szerződésben meghatározott
helyen átvenni és az átvételt igazoló, aláírt és lebélyegzett szállítólevelet elektronikus úton a Szállítónak haladéktalanul, de
legkésőbb 3 munkanapon belül visszaküldeni. Ennek hiányában

3.
Árak
3.1. A Szállító által megadott árak a szerződésben feltüntetett
átadási pontra szállítva, ÁFA nélkül értendők. Ha az árut a hatályos előírások szerint vámkezelni kell, az ár a vámot és a vámkezelés költségét is tartalmazza.
3.2. Ha a vételár növelése a felhasznált nyersanyagok árának
jelentős emelkedése, vagy más, előre nem látható, jelentős
költség felmerülése miatt válna szükségessé, e körülményről a
Szállító köteles a Megrendelőt a felmerülésről való tudomásszerzését követően, az új ár megjelölésével haladéktalanul tájékoztatni. Megrendelő ilyen esetben nyilatkozhat, kívánja-e a
szállítást a megadott magasabb áron, vagy eláll a szerződéstől.
Megrendelő e pont szerinti elállása esetén felek egymással
szemben semmilyen jogcímen nem támaszthatnak követelést.
4.
Fizetés
4.1. A fizetés a megrendelés visszaigazolásban meghatározott
feltételek mellett történik. Amennyiben a visszaigazolás erre
nézve nem tartalmaz eltérő rendelkezést, a fizetés az áru (részbeni) kiszolgáltatását követő 30 napon belül, Szállító számlája
alapján, a szerződésben megadott bankszámlára való átutalással
történik, feltéve, hogy Szállító a számláját a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő határidőn belül elküldte Megrendelőnek. A számla megküldésének késedelme esetén a fizetési
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Szállító jogosult az átadott árura vonatkozó számlájának kiállítására.
6.2. Amennyiben az átvétel helye a Szállító telephelye, Megrendelő köteles az árut a készre jelentés kézhez vételétől számított
legkésőbb 72 órán belül elszállítani. Megrendelő az áru átvételét
a szállítólevél aláírásával igazolja.
6.3. Az áru átvételének késedelme vagy megtagadása (elmulasztása) a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem érinti, az átvételre megadott határidő utolsó napját — a kárveszély átszállása,
a számlázási jogosultság megnyílta és a vételár fizetési kötelezettség beállta szempontjából — úgy kell tekinteni, hogy azon
Megrendelő az árut hiánytalanul átvette. Az átvétel késedelme
vagy megtagadása (elmulasztása) esetén Megrendelő köteles
megtéríteni Szállító minden ebből eredő többletköltségét, így
kifejezetten, de nem kizárólagosan a tárolási, raktározási díjat. A
15 napot meghaladó átvételi késedelem esetén Szállító jogosult
az árut harmadik személynek értékesíteni és a befolyt vételárból
valamennyi, a Megrendelővel szembeni követelését kielégíteni.
Amennyiben a befolyt összeg nem fedezné teljes mértékben a
Szállító követelését, Megrendelő köteles részére a különbözetet
megtéríteni. Ha Szállító nem tudja az árut értékesíteni, jogosult
azt Megrendelő költségén elszállíttatni és megsemmisíttetni,
majd az áru ellenértékét és valamennyi felmerült költségét és
kárát Megrendelőtől követelni.
6.4. Határidőben történik a teljesítés, ha a Szállító legkésőbb a
szerződés szerinti határidő utolsó napjának 24 órájáig (ha ez a
nap szombat, vagy munkaszüneti nap, akkor az azt követő első
munkanapon 10 óráig) feladott levélben, e-mailen vagy telefaxon értesíti Megrendelőt arról, hogy az áru megérkezett és
Megrendelő rendelkezésére áll.
7.
Teljesítés, reklamációk intézése
7.1. Szállító köteles az árut a szerződés szerinti összetételben,
mennyiségben –figyelemmel az ÁSZF 2. pontjában foglaltakra- és
minőségben, szállítólevéllel vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel
kiszolgáltatni. Szállító az áru minőségi bizonyítványát a kiszolgáltatást követő 2 munkanapon belül köteles Megrendelőnek elküldeni. Elküldésnek minősül a minőségi bizonyítvány elektronikus úton történő megküldése.
7.2. Megrendelő köteles az árut az átvételkor haladéktalanul
megvizsgálni. A mennyiségi hiányokat és a csomagolás esetleges
sérüléseit, illetve az áru kívülről látható hibáját az átvételkor — a
szállítólevélen vagy a jegyzőkönyvben —, az egyéb, szemmel
látható minőségi hibákat pedig a felfedezéskor azonnal, de
legkésőbb az átvételtől számított 8 napon belül jelezni kell. Az
áru esetleges rejtett hibáit a felfedezéskor azonnal, de legkésőbb az átvételtől számított 12 hónapon belül kell bejelenteni a
Szállítónak. E határidők elmulasztása esetén a Szállító a reklamációt elutasíthatja. Ez alól kivételt képeznek azon nyomvonal
jellegű termékek, melynek kötelező szavatossági idejéről jogszabály másképpen rendelkezik.
7.3. A reklamációt írásban, az azt alátámasztó bizonyítékok
(hibát igazoló szállítólevél vagy jegyzőkönyv, illetve a minőségi
kifogást alátámasztó, független minőségvizsgáló intézet által
készített szakvélemény) egyidejű átadásával és a Megrendelőnek a reklamációval kapcsolatos igénye (kijavítás, kicserélés vagy
árengedmény) megjelölésével kell előterjeszteni, a hatályos
Polgári Törvénykönyvre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban. Megrendelő a Szállító kívánságára köteles lehetővé tenni a
hibás áru megvizsgálását, illetve azt, hogy a független minőségvizsgáló intézet által végzett vizsgálatnál jelen legyen. A szakvéTörökbálint, 2015. november 2.

lemény költségét a Megrendelő előlegezi és az a fél viseli, akinek
az álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.
7.4. Megalapozott reklamáció esetén Szállító a Megrendelővel
történő közös megegyezése szerint kijavítja, vagy kicseréli a
hibás árut, illetve árengedményt ad. Csere esetén Megrendelő
köteles a hibás árut Szállítónak visszaszolgáltatni. Az átadás
átvétel helye, ha a Felek másként nem állapodnak meg, akkor a
Szállító székhelye. Szállító a visszaszállítás költségeit nem téríti. A
reklamáció jelen pont szerinti rendezése esetén Megrendelő
Szállítóval szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat további igényt.
7.5. Szállító reklamációval kapcsolatos kötelezettségeinek és
kártérítési felelősségének mértéke nem haladhatja meg a vonatkozó szerződés alapján szállított áruszámla szerinti nettó ellenértékét. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy hibás teljesítés
címén a vételárat vagy annak egy részét visszatartsa.
7.6. Szállító a vele szemben érvényesíthető kártérítés mértékét a
számlájának nettó értékében korlátozza és egyben a következményi károkból eredő kártérítési felelősségét kizárja, feltéve, ha
a kizárási jog nem ütközik a Polgári Törvénykönyv 6:152. §-ba.
8.
Megrendelés-módosítás, elállás
Ha a Megrendelő módosítani kívánja az áru egyes paramétereit,
vagy el kíván állni a szerződéstől, ezt legkésőbb addig az időpontig teheti meg, amíg a Szállító harmadik személlyel (a gyártóval
vagy más szállítóval) az áru szállítására a szerződést meg nem
köti. Ebben az esetben is köteles azonban megtéríteni a módosítással, illetve az elállással a Szállítónak okozott költséget, illetve
kárt.
9.
Titoktartási kötelezettség
Felek - a szerződés alapján elvégzendő feladataikhoz szükséges
információkon túl - a másik fél beleegyezése nélkül nem használhatnak fel üzleti titoknak számító, illetve bizalmas információkat sem a szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését
követően. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy
megakadályozzák az ilyen jellegű információk illetéktelen személyeknek való tudomására jutását. A titoktartási kötelezettség
megszegésével okozott kárt a vétkes fél köteles a másik félnek
megtéríteni.
10.
Egyéb rendelkezések
Az általános szállítási feltételek és/vagy a szerződés valamely
rendelkezésének érvénytelensége azok egészének érvényességét nem érintik.
A jelen általános szállítási feltételek alapján létrejövő szerződés
addig hatályos, ameddig felek mindegyike teljesítette valamenynyi abból eredő kötelezettségét.
11.
Alkalmazandó jog, eljáró bíróság
Az általános szállítási feltételekben és/vagy a szerződésben nem
szabályozott kérdésekre a szerződés létrejöttekor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Olyan jogviták
eldöntésére, amelyeket a Szállító és a Megrendelő egymással
rendezni nem tud, felek a Szállító székhelye szerinti hatáskörrel
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amennyiben ez nem ütközik a Polgári Perrendtartás szabályaiba.
A jelen általános szállítási feltételek visszavonásukig, vagy új
feltételek kibocsátásáig hatályosak és mindazon szerződésekre
alkalmazandók, amelyek annak hatálya alatt keletkeztek.

