
A jelen általános szállítási és fizetési feltételek a Szállító és a Megrendelô
valamennyi szerzôdésének elválaszthatatlan részét képezik abban az eset-
ben is, ha erre a szerzôdô felek kifejezetten nem hivatkoznak.

Az alábbiakban részletezett általános szállítási és fizetési feltételek a
Kemikál Építôanyagipari RT. — továbbiakban Szállító — valamennyi aján-
latára, eladására és szállítására vonatkoznak, hacsak a Szállító írásban hatá-
rozottan bele nem egyezett e feltételektôl való eltérésbe. A Megrendelô bár-
mely általános feltétele csak akkor alkalmazható, ha az nem tér el a Szállí-
tó általános szállítási és fizetési feltételeitôl. Ezen túlmenôen a Megrendelô
bármely általános feltétele csak akkor vehetô figyelembe, ha a Szállító e fel-
tételeket írásban kifejezetten elfogadta. Szóbeli, telefonon, e-mail, távirat
vagy telefax útján közölt megrendelések, vagy ily módon létrehozott meg-
állapodások a Szállítóra nem kötelezôek, hacsak e megrendelések, valamint
megállapodások írásban való visszaigazolása meg nem történt.

1. Rendelések, ajánlatok
A Megrendelô rendelései csak azok írásban történô visszaigazolását köve-
tôen kötelezik a Szállítót. A Megrendelô a megküldött rendelés-visszaiga-
zolás helyességét annak kézhezvétele után azonnal ellenôrizni köteles. A
Megrendelô a Szállító rendelés visszaigazolásával kapcsolatos esetleges
észrevételt azonnal köteles írásban megtenni.

A Szállító ajánlatai nem kötelezô erejû ajánlatok amennyiben azok kötele-
zô jellege nincs külön feltüntetve.

2. Szállítás és kiszolgálás
Ameddig a Megrendelô a Szállítóval szemben fizetési késedelemben van, a Szál-
lítónak nincs kiszolgálási kötelezettsége írásbeli visszaigazolás ellenére sem.

A Szállító mindent elkövet a megállapodott szállítási határidô betartásáért,
a határidô azonban technikai okokból nem kötelezô érvényû. Amennyiben
a megadott szállítási határidô lejárna a Megrendelô köteles új, méltányos
határidôt megszabni. Abban az esetben, ha a Szállító ezt az új határidôt sem
tartja be, a Megrendelô jogosult mindennemû kár és egyéb igény nélkül a le
nem szállított mennyiség erejéig a szerzôdéstôl elállni.

3. Teljesítés helye és ideje
Abban az esetben, ha a Megrendelô vagy megbízottja, illetve képviselôje a
Szállító telephelyérôl elszállítja az árut a teljesítés helye a Szállító telephe-
lye. Ellenkezô írásbeli megállapodás hiányában a Szállító telephelyérôl az
árut a Megrendelô saját költségén köteles elfuvarozni vagy elfuvaroztatni.
A teljesítés ideje az az idôpont, amikor az árut fuvarozás céljából a fuvaro-
zónak vagy közvetlenül a Megrendelônek a Szállító kiszolgáltatja. Ameny-
nyiben a korábban megállapodott határidôhöz képest a Megrendelô késleke-
dik az áru átvételével, úgy a Szállító az árut felelôs ôrzésbe veszi és annak
ellenértékét jogosult a Megrendelônek leszámlázni. A Megrendelô köteles a
vételárat a számlán feltüntetett fizetési határidôig hiánytalanul megfizetni.
A Szállítót megilletik a felmerült raktározási költségek is.

A kárveszély a felelôs ôrzés ideje alatt is a Megrendelôt terheli. A Megrende-
lô, illetve megbízottja vagy képviselôje általi fuvarozás esetén a szállítás köz-
ben keletkezett semminemû kárért a Szállító nem felelôs. A kárveszély abban
az idôpontban száll át a Megrendelôre, amikor az árut az üzletben/raktárban a
szállítással megbízott személynek kiadják. Amennyiben a Megrendelô és a
Szállító házhozszállításban állapodnak meg, úgy minden ár és feltétel lerakás
nélkül értendô. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási címre való megér-
kezéstôl száll át a Megrendelôre. Amennyiben a szállítással megrendelt ter-
mékek visszaigazolt határidôben történô átvétele a megrendelô hibájából
meghiúsul, a Kemikál RT. jogosult a szállítási költség leszámlázására.

4. Árak és fizetési feltételek
Az árak számlába állítása a szállítás napján érvényes árlista alapján történik.
Abban az esetben, ha a Szállító az áru átadásán vagy az áru értékesítésén túl-
menôen egyéb szolgáltatást is végez, úgy a szolgáltatások ellenértékének
számlába állítása ugyancsak a szolgáltatás teljesítésének idôpontjában érvé-
nyes árak alapján történik. Az árak ab telephely (Nyíradony, Budapest, Deb-
recen) értendôk, beleértve a csomagolást és a szállítóeszközre történô felra-
kást. A Szállító által teljesített házhozszállítás esetén az árak a megadott szál-
lítási címig történô szállítást tartalmazzák lerakodás és továbbszállítás nél-
kül. A göngyölegekért a mindenkori árlistában szereplô összeget számlázzuk
és igény esetén a tôlünk vásárolt és jó minôségû göngyölegeket becseréljük
vagy a számla keltétôl számított 6 hónapig visszavásároljuk. A fizetést a
Szállító számlájának kézhezvételét követôen az ott feltüntetett fizetési határ-
idôn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni.  A fizetéssel
kapcsolatos mindennemû költség a Megrendelôt terheli. A Megrendelô több
mint 8 napos fizetési késedelme esetén a Szállító és a Megrendelô közötti
esetleges skonto megállapodás valamennyi jövôbeni szállítás vonatkozásá-
ban érvényét veszti. A fizetési feltételek be nem tartása esetén (PTK: 301/A
§ (2) bek. alapján) a Megrendelô a mindenkori jegybanki alapkamat hét szá-
zalékkal  növelt összegét köteles késedelmi kamatként fizetni, a késedelem-
be esés elsô napjától, a tényleges fizetésig terjedô idôszakra vonatkozóan.

A Megrendelô köteles a Szállító valamennyi jogos követelésének érvénye-

sítésével kapcsolatos költségeket beleértve az inkasszószolgáltatást is visel-
ni. A számlázás alapja az áru kiszolgáltatásakor a Megrendelô vagy megbí-
zottja által aláírt átvételi bizonylat.

Abban az esetben, ha a Megrendelô az áru átvételét akár a Szállító, akár sa-
ját telephelyén elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító az árudisz-
pozíció alapján az áru ellenértékét leszámlázza és jogosult a vételár mara-
déktalan követelésére.

5. Tulajdonjog fenntartás
A leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállítót il-
leti. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a szerzôdéstôl való elállás
hiányában is a tulajdonát képezô áru kiszolgáltatását kérni. Abban az eset-
ben, ha a Megrendelô a fizetési határidô lejárta után a számlát teljes egészé-
ben nem egyenlítette ki, de az árut továbbértékesítette, vagy feldolgozta,
úgy e továbbértékesítésbôl vagy feldolgozásból származó követelését köte-
les a fizetési határidô eltelte után a Szállítóra engedményezni. Az engedmé-
nyezés a Szállító elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Megrendelô az
engedélyezésrôl köteles a kötelezettet írásban értesíteni.

Az engedményezés nem mentesíti a Megrendelôt a Szállító olyan kárainak
megtérítése alól, amely károk a késedelmes fizetés miatt keletkeztek és az
engedményezés alapján befolyt összeget meghaladják.

6. Áruátvétel, szavatosság
Amennyiben a teljesítési hely a Szállító telephelye, úgy az áru mennyiségi átvé-
tele a Szállító telephelyén történik. Mennyiségi reklamáció bejelentésére csak az
áru átvételekor a Szállító jelenlétében felvett jegyzôkönyv alapján van lehetôség.

Ha a teljesítési hely a Megrendelô telephelye (házhozszállítás), a Megrende-
lô az áru megérkezésekor haladéktalanul elvégzi a mennyiségi átvételt.
Mennyiségi reklamáció esetén ekkor jegyzôkönyvet kell felvenni a Szállító
jelenlétében.  A minôségi átvétel minden esetben a Megrendelô telephelyén
történik. A minôségi reklamációt ellenkezô megállapodás hiányában semle-
ges minôség vizsgáló szerv jegyzôkönyvével kell alátámasztani. A minôségi
átvételt az árunak a Megrendelô telephelyére történô megérkezését követôen
azonnal meg kell kezdeni és a lehetô legrövidebb idôn belül be kell fejezni.

Akár mennyiség, akár pedig a minôség tekintetében van a Megrendelônek
kifogása, úgy azt a vonatkozó bizonyítékok egyidejû csatolásával haladék-
talanul írásban közli a Szállítóval.

Terméktájékoztatóink csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. Az álta-
lunk befolyásolhatatlan munkakörülmények és az anyagok sokfélesége ki-
zárják az ezekbôl eredô reklamációk lehetôségét. Garanciát csupán termé-
keink magas szintû minôségének állandóságáért tudunk vállalni.

Színezett anyagok értékesítése esetén a Szállító nem felel a mintáktól vagy
a felhordott mintafelületektôl történô kis mértékû színeltérés miatt. Ugyan-
csak nem felel a Szállító, ha a színárnyalat-eltérést és egyéb elváltozásokat
az idôjárás, illetve a nedvességtartalom okozza. Hasonlóképpen nem felel a
Szállító az olyan károkért, amelynek oka, hogy a Kemikál anyagot nem
megfelelô alapra hordták fel, illetve a felhordás szakszerûtlenül vagy gon-
datlanul történt. Az ilyen károk megelôzése érdekében a szokásos szakmai
szabályokat, valamint a feldolgozási utasításokat, továbbá a Szállító adat-
lapjaiban található elôírásokat be kell tartani.

Amennyiben a szerzôdést a Szállító nem az elôírásoknak megfelelôen telje-
síti, jogosult választása szerint az árut kicserélni, kijavítható hibák esetén
azokat kijavítani, vagy pedig arányos árengedményt adni. A Szállító jogo-
sult a reklamáció jogosságát a helyszínen ellenôrizni. A reklamációt ajánlott
levéllel kell bejelenteni. A reklamáció bejelentésének idôpontjául az aján-
lott levélpostai bélyegzôje tekintendô.

Hibátlan és sérülésmentes áru visszavételre a szavatossági ciklus felét el nem
ért és a vásárlás idôpontjától számított 3 hónapon belül, kizárólag a Szállító-
tól közvetlenül vásárolt, az árlista szerint raktárkészleten tartott áruk eseté-
ben van lehetôség. A sértetlen csomagolású árut a Szállító az eredeti számla
visszaszolgáltatásával és 20% árukezelési díj levonásával vásárolja vissza.

7.  Egyéb
Termékeinket csak változatlan, eredeti csomagolásban szabad forgalmazni.

A Megrendelô feladata és fellelôsége hogy a Kemikál termékek szállításá-
hoz, tárolásához és forgalmazásához szükséges az érvényben lévô jogsza-
bályokban elôírt valamennyi feltételnek a Megrendelô, illetve megbízottja
vagy képviselôje megfeleljen. Ennek elmulasztásából eredô minden joghát-
rány az áru átvételétôl a Megrendelôt terheli.

8. Vis major
Természeti katasztrófák, háború, mozgósítás, blokád, export és import tila-
lom, géptörés, sztrájk és minden olyan a Szállító részérôl elháríthatatlan
esemény, amely a szerzôdés teljesítését lehetetlenné teszik, vagy azt arány-
talanul megnehezítik, feljogosítják a Szállítót arra, hogy a szerzôdéstôl el-
álljon, vagy pedig a szerzôdés teljesítését átmeneti idôre felfüggessze.
Amennyiben a szerzôdés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel,
úgy a Szállítót semminemû felelôsség nem terheli.
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