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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A QUALCHEM ZRT. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.:32) továbbiakban, mint Szállító, termékei
értékesítésekor Vevőivel az alábbiak szerint jár el:
1. Érvényesség
Ezek az értékesítési és szállítási feltételek szállítási megállapodásaink elválaszthatatlan részét
képezik, amelyektől a felek csak külön írásbeli megállapodás alapján térhetnek el.
2. Ajánlat és szerződés
A Szállítónak az árra, a mennyiségre és a szállítási lehetőségre vonatkozó ajánlata tájékoztató
jellegűnek tekintendő. A Vevő megrendelését írásban (faxon/e-mailen/levélben) adja meg, melyet a
Szállító, annak vételétől számított 2 munkanapon belül visszaigazol vagy elutasít. A Szállító csak
visszaigazolt megrendelést köteles teljesíteni.
Amennyiben a szerződéskötést követően, de a szállítást megelőzően bármelyik fél a szállítási
megállapodás valamelyik feltételét módosítani kívánja, az csak a felek írásbeli megegyezésével
történhet.
3. Árképzés
Rendszeres és hosszabb távú megállapodások estén a megállapodás szerinti árak megváltoztatása,
azok érvényességi intervallumán belül, csak a felek írásbeli egyetértése alapján lehetséges. Kivételt
képez a vis major esete, amikor a szállítónak jogában áll az árat egyoldalúan megváltoztatni, az
igazolt többlet költségeinek továbbhárításával.
4. Fizetési határidő
A kiszállított termék ellenértékének kiegyenlítése a teljesítés napjától számított 8 naptári napon belül
átutalással esedékes, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. Bruttó 50.000,- Ft
számlaösszeg alatt a fizetés módja készpénz.
Késedelmes fizetés esetén a Szállító a Ptk. 301/A § 2. bekezdésében megállapított késedelmi kamat
mértékének 1 napra eső hányadát jogosult felszámítani minden naptári nap után késedelmi
kamatként, valamint a további szállításokat azonnal felfüggesztheti.
Az áru tulajdonjoga akkor száll át a Szállítóról a Vevőre, amikor a Vevő a vételárat teljes egészében
megfizette. A vételár megfizetéséig a Szállító az áru feletti tulajdonjogát, annak fellelhetőségi
helyétől függetlenül fenntartja, nemfizetés esetén a Vevő köteles az árut a Szállító telephelyére
haladéktalanul visszaszállítani.
5. Teljesítés ideje
A Szállító törekszik a megállapodás szerinti szállítási határidő pontos betartására. Amennyiben ez
mégsem lehetséges a Szállító azonnal tájékoztatja a Vevőt és közös megállapodással póthatáridő
tűzhető ki.
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6. Teljesítés helye /Szállítás
A szerződésben a felek megállapodnak a szállítási feltételekben. A megállapodás értelmében az ár
tartalmazhatja a szállítás költségeit vagy továbbszámlázott szolgáltatásként jelenik meg
a) Zsámbéki telephelyen történő árukiadás: Árukiadás a Szállító által megadott
raktárakból folyamatosan történik a Vevői igényeknek megfelelően munkanapokon, hétfőtől
csütörtökig 8-15 óra között, pénteken 8-14 óra között. A torlódások elkerülése és a várakozási idő
csökkentése érdekében szükséges, hogy a Vevő gépkocsijának várható érkezését előre jelezze és a
Vevő gépkocsija 14.30-ig, pénteken 13.30-ig a Szállító telephelyére megérkezzen.
b) A vevő telephelyén történő áruátadás:
Szállítás vasúton: A Szállító által szervezett vasúti szállítás esetén a vagon vagy tartálykocsi
MÁV-tól történő átvételével és MÁV-nak történő visszaadásával kapcsolatos költségek (pl. vágány
használati díj, kocsi állásdíj, stb.) a Vevőt terhelik. A MÁV által esetlegesen a Szállító felé
leszámlázott ilyen típusú költségeket Szállító jogosult a Vevőnek továbbszámlázni.
Szállítás közúton: a Vevő a telephelyére beérkezett áru átvételéről, lerakodásáról
haladéktalanul köteles gondoskodni.
A Vevő különleges szállítási követelményei miatti felmerülő többletköltségek a Vevőt terhelik.
7. Tevékenységi engedély
A Vevő a Szállítótól megvásárolandó anyagokra – amennyiben az szükséges – Tevékenységi
Engedélyekkel rendelkezik, amely engedély másolatát, vagy az engedély számát a vásárlás előtt a
Szállítónak elküldi.
8. Göngyölegek, csomagolás
A Szállító az árut oly módon köteles csomagolni, illetve szállítani, hogy az árut a szállítás során
minden károsodástól megóvja.
A Vevő tulajdonát képező göngyölegek biztonságtechnikai alkalmasságáért, hatósági
érvényességéért és tisztaságáért és az ebből adódó esetleges károkért a Szállító nem vállal
felelősséget. A Szállító a lejárt engedélyű, a szennyezett, a nem megfelelő állapotú göngyölegeket
nem tölti meg. A Vevő a megvásárolt anyagok szállítására, tárolására vonatkozó ADR, RID
előírásokat betartja.
A Szállítói göngyölegeket a Vevő 4 hétig díjmentesen használhatja. A határidő letelte előtt a Vevő
köteles azokat az átvétel helyén a Szállítónak visszaszolgáltatni. Határidőn túli használat estén,
minden megkezdett hét után Vevő köteles a Szállító részére az alábbi bérleti díjakat megfizetni:
- Köbös konténer
- Hordó
- Ballon
- Raklap

1.500 Ft/ hét/ db + ÁFA
200 Ft/ hét/ db + ÁFA
100 Ft/ hét/ db + ÁFA
100 Ft/ hét/ db + ÁFA

A Vevő a Szállító göngyölegeinek állagmegóvása érdekében a tőle telhető legnagyobb gondossággal
köteles eljárni, nem számítva a természetes elhasználódást. Amennyiben a Vevő a Szállító
göngyölegeiben kárt okoz, akkor az okozott kárt köteles megtéríteni.
Jelen értelmezésben göngyölegnek számítanak az áru csomagolására használt ballonok, hordók,
konténerek és raklapok, amelyek az adott áru csomagolására szolgálnak és a szállítólevélen ennek
megfelelő formában, göngyölegként szerepelnek. A Szállító göngyölegeiben semmilyen egyéb más
anyag nem tárolható, abban egyéb anyagot keverni, szállítani, azt nem rendeltetésszerűen használni
szigorúan tilos. Abban az esetben, ha ezt a rendelkezést a Vevő megszegi, az ebből adódó többlet
költségeket köteles viselni.
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9. Vis major
Mindennemű vis major, üzemzavar, vagy közlekedési baleset, tűzkár, árvíz, munkaerő-, energia-,
alap- és segédanyaghiány, sztrájk, munkabeszüntetés, kiszállításnál bekövetkező zavarok, hatósági
rendelkezések vagy más akadályok, amelyek a gyártást, kiszállítást, átvételt vagy felhasználást
csökkentik, késleltetik, akadályozzák, felmentik a feleket az akadály időtartamára a szállítási, illetve
átvételi kötelezettségük alól. Amennyiben az akadályoztatás több mint 30 napig fenn áll, bármelyik
fél jogosult a megállapodástól elállni.
10. Minőség, reklamáció, kártérítési felelősség
A Szállító vállalja, hogy az áru átadásakor megfelel a mellékelt, vagy előre egyeztetett
specifikációnak.
Vevő a mennyiségi reklamációt az átvételkor azonnal, a minőségi reklamációt 8 napon belül írásban
köteles bejelenteni, a kifogást alátámasztó dokumentumok egyidejű megküldésével. A határidők
elmulasztása jogvesztéssel jár.
Minőségi kifogás csak az eredeti csomagolásban és eredeti töltősúlyban lévő, megfelelő
körülmények között tárolt termékkel szemben támasztható. Ilyen esetben a Vevő köteles a
szállítmányt elkülönítve tárolni, és a módjában álló kárenyhítő intézkedéseket megtenni.
Szállító köteles a Vevő írásos reklamációs bejelentésének kézhezvétele után 3 munkanapon belül a
kivizsgálás érdekében intézkedni, a reklamáció tudomásulvételéről 1 munkanapon belül visszajelzést
küldeni. A minőségi reklamáció helyszíni kivizsgálásához a Vevő köteles lehetőséget biztosítani a
Szállítónak, és abban közreműködni.
A minőségi reklamációt illető vitás esetben a felek szakvélemény elkészíttetéséről gondoskodnak. A
szakvélemény költségeit a szakvélemény alapján vétkesnek bizonyuló fél köteles viselni.
A leszállított termékek, áruk nem megfelelőssége, vagy hibái miatt csak akkor vállalunk
felelősséget, ha bizonyítható, hogy a termékek, áruk nem teljesítik a technikai adatlapon közölt, vagy
szerződésben vállalt minőségi paramétereket. Nem vállalunk felelősséget közvetett, vagy
következményi kárért (nyereség elmaradása, jó hírnév sérelme stb.) Szállító kártérítési felelőssége
nem terjed túl az általa szállított áru ellenértékén.
Jogos mennyiségi és/vagy minőségi reklamáció esetén a Szállító, választása szerint köteles az árut
kipótolni, kicserélni, visszavenni vagy árcsökkentést adni.
11. Egyéb rendelkezések, érvényesség
A megállapodás tárgyát képező árut változatlan formában a Vevő csak a Szállító külön engedélyével
exportálhatja.
Az Általános Értékesítési és Szállítási Szerződés a kibocsátásától érvényes és visszavonásig
hatályos. A visszavonás időpontját az eredeti példányon rögzíteni kell!
Ezen Általános Értékesítési és Szállítási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egyedi
Szerződések és a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadók.
Az Általános Értékesítési és Szállítási Szerződési Feltételek a Qualchem Zrt. értékesítési helyein
kifüggesztésre kerülnek, valamint a társaság honlapjáról letölthetőek.
Zsámbék, 2008. április 01.
Qualchem Zrt

