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Bevezetés

7

A vevőt a megrendelés csak abban az esetben kötelezi, ha azt írásban meg-

magolási feltételeket köt ki, azokat teljesíteni kell. Nem teljesítés esetén
a vevő visszautasíthatja a szállítmány átvételét.

erősítették. A megrendelés elfogadásával az eladó elfogadja vételi feltételeinek
és eltekint a saját eladási feltételeitől. E rendelkezés alól kivétel csak abban az

Az árut megfelelően kell szállítani és csomagolni. Ha a vevő bizonyos cso-
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esetben fogadható el, ha azt mi kifejezetten és írásban elfogadtuk.

Ha a szállítás nem a vevő szállítási feltételei szerint történik, vagy ilyen
feltételek hiánya esetén nem gondosan, a szabályoknak megfelelően történik, az eladót terhelik a további költségek és a szállítás következménye-
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A megrendelés elfogadása

A megrendelés elfogadottnak minősül a megállapodott feltételek szerint, ha az

képpen előforduló károk.
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Az eladónak megbízhatóan kell a csomagoláson feltüntetni a tartalom ne-

eladó ennek ellenkezőjét nem jelezte a megrendelés keltétől számított 10 napon

vét és kódját és be kell tartania az európai vagy egyén nemzeti vagy

belül.

nemzetközi biztonsági szabályokat.

C

Leszállítás

F

Fizetés

1

Az eladó szavatolja, hogy a szállítmányok megfelelnek a vonatkozó tör-
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A

vényeknek és rendelkezéseknek és nem sértik harmadik felek szerzői
jogvédelemhez, szabadalomhoz, védjegyjog vagy kereskedelmi névhez
kapcsolódó jogait. Az eladó teljes mértékben megtéríti a vevő minden és
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zetésnek a megállapodás szerinti határidőben kell eleget tenni.
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A számlákat a számla keltét követő hónap végén 90 napra

zetjük, vagy

bármilyen költségét és kárát, ami abból származik, hogy az ilyen szabá-

ha a számlát az áru leszállítása előtt kapjuk meg, attól a naptól számítva,

lyokat vagy jogokat sérelem ért.

hogy az árut vagy szolgáltatásokat megkaptuk. Készpénz zetése esetére

Az árukat és szolgáltatásokat az Európában és Belgiumban hatályos és a

nincs diszpozíció. A vásárlás pénzneme lehetőleg EUR, hacsak a megren-

Quadrant és Erta által elfogadott környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak megfelelően szállítjuk. Hacsak a megrendelés vagy ahhoz csatolt

delés más pénznemet nem nevez meg.
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dokumentumok- tervek, tervrajzok, modellek, stb. más követelményeket
szabványoknak megfelelően szállítjuk. Az eladó teljes mértékben felel az
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zetés átutalással vagy csekkel történik a vevő választása szerint. Hi-

telkorlátozás miatti felárat nem fogadunk el és ezt nem szabad az eladó

nem szabnak meg, az árukat és szolgáltatásokat az érvényes ISO 9001

számláján feltüntetni.
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A visszáru, visszaszállított csomagolóanyag és megállapodás szerinti ár-

általa szállított áruk és szolgáltatások hiányosságaiért. Az eladó köteles

kedvezmény elszámolása az áru ki zetésekor vagy a következő

megvizsgálnia az esetleges hibákat, beleértve azokat is, melyek az áruk-

esedékességekor történhet.

nak a vevőnél történő felhasználását korlátozhatják. Az eladó elismeri,
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hogy a vevőnek nincsenek ilyen kötelezettségei.
3

zetési határidő kiszámítása attól a naptól kezdődik, hogy az árut a

célállomásra leszállították, tejes mértékben a megrendelés szerint, és a

Amennyiben a szállítmány nem felel meg az elfogadott feltételeknek, a

zetés

Ha a 4. pont szerinti levonásokat a vevő nem kapta meg, az eladó az
összegeket átutalja a vevő első felszólítására.
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vevő jogosult a megrendelést felbontani és az árut az eladó költségén

Ha a betétdíjas csomagolóanyagot a fenti e) 6. szerint nem vették vissza,
a vevő jogosult az eladónak járó összegből levonni a betétdíjat.

visszaszállítani. Az eladó köteles a megrendelés felbontásából származó
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további költségeket viselni. Az eladó nem jogosult a visszautasított áru

G

kicserélésére a vevő írásos jóváhagyása nélkül.

Ha az eladó vállalatát felszámolják, a vevő jogosult a megrendelést részben vagy

Csőd

A megállapodás szerinti szállítási határidő nem hosszabbítható meg. Meg-

egészben törölni előzetes értesítés nélkül és büntetés nélkül. Az eladó csődje

hosszabbítás esetén a vevő jogosult az áru átvételét megtagadni és azt

esetén a megrendelést automatikusan törlik a jogszabályok szerint előzetes ér-

az eladóhoz visszaszállítani az eladó költségén. A vevő jogosult az ennek

tesítés nélkül. A vevőnek az eladóval szemben fennálló követeléseit, összegeket,

következtében felmerült költségei és kára megtérítésére.

útban levő árut vagy a vevő tulajdonát képező árukat, gyártás alatt levő áru-

A szállítmányt fuvarlevélnek kell kísérnie. Az elvégzett szolgáltatást mun-

kat, azokat azonnal és teljes mértékben lehet követelnie. A vevő által biztosított

kalap kell, hogy kísérje.

formák és gépek vagy egyéb termelőeszközök melyeket a megrendelés teljesítéséhez adott mindig a vevő tulajdonában maradnak. Ha az eladó tulajdonviszo-

D

Vis major

nyaiban változás következne be a megállapodás tartama alatt, a vevő jogosult
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Ha az eladó nem tud időben vagy egyáltalán szállítani vis major esemény

felbontani a megállapodást vagy új megállapodást kötni.

miatt, erről értesítenie kell a vevőt e-mail vagy fax útján az eseményt
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követő 24 órán belül. Ebben az esetben a vevő jogosult a megállapodást

H

előzetes értesítés nélkül felbontani, vagy jogi eljárást indítani.

A vásárlásra vonatkozó fenti feltételekre Magyarország törvényei vonatkoznak.

Joghatály

Ha az eladó nem értesíti a fentieknek megfelelően írásban a vevőt, elvesz-

A jelen megállapodás érvényessége, értelmezése és végrehajtása kérdéseiben

ti azon jogát, hogy a vis majorra hivatkozhasson és köteles lesz az árut

Budapest Döntőbírósága hozza meg a végleges és kizárólagos döntéseket.

a megállapodás szerinti határidőre leszállítani, és ennek nem teljesítése
esetén a vevő jogosult a c)3) szerint eljárni.
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Az, ha egy vagy több beszállító a vonatkozó megállapodásokat megsértet-

A vásárlásra érvényes feltételeket kérésre megküldjük Önöknek holland, francia,

te, nem minősül vis majornak.

német vagy angol nyelven

E

Szállítás

(VERTALING - TRADUCTION - ÜBERSETZUNG

1

Mindaddig, amíg az áru a vevő által megnevezett állomáshelyre nem érke-

Een vertaling in het Nederlands van deze verkoopsvoorwaarden kan op vraag van

zik vagy a megállapodás szerinti helyen felrakodásra nem kerül, az áru az

onze klanten kosteloos worden opgestuurd. Het feit dat deze vertaling niet aan

eladó kockázata alatt áll, hacsak nem a DDP incotermtől eltérő teltételek-

dit document is aangehecht, kan niet ingeroepen worden om te beweren dat deze

ben állapodtak meg. Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy az általunk

verkoopsvoorwaarden niet bekend zijn en niet aangenomen werden.
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Fordítás

zetendő összegből levonjuk azon ár értékét, amit hivatalosan megálla-
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pítottunk az áru átvételekor, például azért, mert a kár a nem megfelelő

Une traduction en français des présentes conditions générales de vente peut sur

csomagolás miatt következett be..

simple demande du client lui être envoyée sans frais. Le fait que ladite traduc-

Hacsak írásban másképpen nem állapodtunk meg, a MCAM KFT-hez törté-

tion ne

nő leszállítás feltételei mindig DDP, incoterms 2000 szerintiek.

conditions étaient non connues et non acceptées.

Ha az árut az eladó hibájából kell visszaszállítani, az eladó felel az áruért
attól a perctől fogva, hogy azt a célállomáson felrakodták, és az eladó
zeti a szállítmány visszavitelének a költségeit is.
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gure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces

Die Kunden können auf Anfrage kostenlos eine deutsche Übersetzung der allgemeinen Verkaufsbedingungen erhalten. Die Tatsache, dass eine solche Über-

Hacsak másképpen nem állapodtak meg, a raklapokon történő szállítás

setzung dem heutigen Dokument nicht beigefügt ist, bedeutet keineswegs, dass

esetében négy-lapos erős raklapot kell alkalmazni 1 x 1.2 M vagy 1.2 x

die Kunden die Verkaufsbedingungen nicht kennen und nicht anerkannt haben.

0.80 M méretben.
5
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Ellenkező megállapodás hiányában a raklapokra nem számítanak fel betéti

A Dutch, French, German or English translation of our sales conditions can be

díjat.

forwarded to our clients free upon request. The fact that such translations are not

Az eladó köteles a betétdíjas csomagolóanyagot a következő szállításkor

attached to this document cannot be invoked to argue that these sales conditions

visszavenni. Ha ezt nem teszi, a vevő jogosult a csomagolóanyagot az

are not understood or accepted.)

eladó költségén az eladóhoz visszaszállítani.

