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Általános Szerzıdési és Szállítási Feltételek 

amelyek a MAGNET Kft, mint Szállító (továbbiakban: Szállító) és a vele szerzıdı másik fél, mint 
Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı) között létrejött szállítási szerzıdésekre és megrendelésekre 
vonatkozik. 

1. A Szállító és a Megrendelı között szerzıdés, vagy megrendelés alapján szállítási szerzıdéses 
jogviszony jön létre, amely alapján a Szállító a Megrendelı által megrendelt árut köteles a 
Megrendelınek átadni, a Megrendelı pedig köteles az árut átvenni és a vételárat megfizeti. 

2. A fizetési feltételekben a felek a megrendeléskor /szerzıdéskötéskor illetve a megrendelés 
visszaigazolásakor kötelesek megegyezni. 

3. A fizetési késedelem esetén a szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét 
érvényesítheti a Megrendelıvel szemben! 

4. A teljesítés helye a megrendelésben illetve a szerzıdésben meghatározott földrajzi hely, ennek 
hiányában a Szállító telephelye.  

5. Szállító a Megrendelıvel a teljesítés pontos idıpontjáról telefonon, faxon, e-mailben, vagy 
személyesen egyeztet! 

6. A Megrendelı a termékeket a teljesítés helyén, a Szállító értesítésében szereplı idıpontban 
köteles átvenni. 

7. A termékek Megrendelı általi átvételét követıen a termékben keletkezı károkért a Szállítót 
felelısség nem terheli. 

8. Az áru átvétele munkanapokon 7.30 órától 15.00 óráig lehetséges, amennyiben a megrendelı 
és a szállító másképp nem egyezett meg. 

9. Az áru tulajdonjogát a Szállító mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelı a teljes vételárat meg 
nem fizeti. 

10. A Szállító biztosítja a gépkönyveket tartályonként 2 példányban, valamint a hatósági 
engedélyeztetéshez szükséges bejelentı lapot a termékre vonatkozó mőszaki adatok 
megadásával. 

11. A tartály dokumentáció (gépkönyv) átadására csak a számla összegének kiegyenlítése után 
kerül sor. Ettıl a felek külön megegyezésben eltérhetnek. 

12. Vis major esetén, továbbá a Szállítónál, vagy a Szállító beszállítójánál igazolhatóan 
bekövetkezett üzemzavar esetén a Szállító jogosult a szállítási határidıt, kötbér és kárigény 
nélkül módosítani, illetve a szerzıdéstıl elállni. 

13. A Szállító a legyártott /leszállított termékekre 24 hónap garanciát vállal a magyar 
jogszabályoknak megfelelıen. 

14. Amennyiben a Megrendelı, vagy harmadik személy a terméken szakszerőtlen beavatkozást 
végzett, illetve a terméket nem rendeltetésszerően használta, a Szállítóval szemben garancia 
igényt nem érvényesíthet. 

15. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szállítási szerzıdésre vonatkozó 
rendelkezései irányadóak. 

16. A jelen Általános Szállítási és Szerzıdési Feltételek 2009.01.01. napján lépnek hatályba. 

 

__________________ 

       Albert Csaba  
        ügyvezetı 


