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Ellenkező, írásba foglalt megállapodás hiányában a Technokov Kft. (a továbbiakban: Szállító) jelen Általános Szerződési Feltételek szerint teljesíti a Megrendelővel kötött
szállítási szerződésben vállalt kötelezettségeit.
1. A szerződés létrejötte
A Szállító által történő szállítás esetén felmerülő mennyiségi eltérésről
Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni, azt a szállítójármű vezetőjével
1.1. A mi szállításunk és teljesítésünk kizárólag az alábbi feltételek alapján
aláíratni. Jegyzőkönyv hiányában Szállító a felmerült mennyiségi eltérésből eredő
történik. Megrendelői beszerzési feltételek ezennel kizárva.
károkért felelősséget nem vállal.
1.2. Ajánlatkérés: A Megrendelő paraméterek, határidők pontos
3.6. Minőségi átvétel.
meghatározásával gyártásra, illetve munkavégzésre irányuló írásos vagy szóbeli
Megrendelő a megrendelt és leszállított termékekkel kapcsolatos minőségi
ajánlatkérése a Szállítótól.
észrevételét, reklamációját a mennyiségi átvételt követő 30 naptári napon belül,
1.3. Ajánlat: A Szállító írásos, iktatószámmal ellátott, az ajánlatkérésben
írásban, teheti meg. Ezen határidő után érkező minőségi reklamációért Szállító
meghatározott, a Megrendelővel egyeztetett, paraméterek alapján kidolgozott
felelősséget nem vállal.
pontos ajánlata. Ebben meghatározásra kerül a vállalkozói díj, vagy a termék
Kivételt képeznek a szemcseszórt termékek felületére vonatkozó minőségi
vételára, annak fizetés módja, időpontja. A késztermék átadás-átvételének helye
kifogások, melyeket a mennyiségi átvételt követő 3 munkanapon belül, írásban
és időpontja. Amennyiben az alapanyagot a Megrendelő biztosítja, rögzíti az
kell megtenni.
alapanyag átadás-átvételének helyét és időpontját. Megadja az ajánlat
3.7. Reklamációkezelés
kötöttségének időtartamát, a munka elvégzésével kapcsolatos, a Megrendelőre
Mennyiségi reklamáció
háruló egyéb költségeket. Az ajánlat elektronikus formátumú aláírása nem
Elfogadott reklamáció esetén Szállító saját költségén pótolja a hiányzó
elfogadott.
mennyiséget.
1.4. Az ajánlataink kötelezettség nélküliek.
Minőségi reklamáció
1.5. Megrendelés: A Megrendelő írásos, a Szállító ajánlatának iktatószámára
A Megrendelő által bejelentett minőségi reklamációt Szállító 3 munkanapon belül
hivatkozó, azzal azonos tartalmú, az ajánlati kötöttség időtartama alatt
kivizsgálja, annak jogosságát elbírálja, a jogos reklamációk kezelésére javaslatot
megküldött dokumentum. A megrendelés elektronikus formátumú aláírása nem
tesz. Javítható hiba esetén a javítást, a Szállító hozzájárulásával, a Megrendelő is
elfogadott.
elvégezheti, annak költségét a Szállító megtéríti. A Szállító hozzájárulása nélkül
1.5. Megrendelés visszaigazolás: A Szállító írásos dokumentuma, melyben
végzett javítások költsége a Megrendelőt terhelik.
rögzítésre kerülnek a megrendelt gyártás illetve munkavégzés műszaki és
A nem javítható termékeket Szállító saját költségén kicseréli.
kereskedelmi feltételei. A késztermék Megrendelő általi késedelmes átvétele
3.8. Amennyiben a Megrendelő, vagy harmadik személy a terméken szakszerűtlen
esetén érvényesíthető tárolási költségek. Fizetési késedelem esetén a
beavatkozást végzett, a Szállítóval szemben szavatossági igényt nem
Megrendelővel szemben érvényesíthető késedelmi kamat mértékét. A Szállító
érvényesíthet.
késedelmes teljesítése esetén érvényesíthető kötbér mértéke, annak számítási
3.9. A Szállító szempontjából kereskedelmi árunak minősülő, nem a Szállító által
időpontja. A visszaigazolás elektronikus formátumú aláírása nem elfogadott.
gyártott termékhez kapcsolódó reklamáció estén szavatossági kötelezettség a
1,6. Megrendelés visszaigazolás elfogadó nyilatkozat: Írásos dokumentum,
kereskedelmi árut beszállító irányába érvényesíthető szavatosság erejéig
melynek eltérés nélküli visszaküldésével a vállalkozói szerződés létrejön.
érvényes.
Amennyiben a Megrendelő 3 munkanapon belül az elfogadó nyilatkozatot
Szállítónak, nem küldi vissza, Szállító a megrendelést, annak minden jogi
4. Gyártási és szállítási feltételek
következményével együtt , elfogadottnak tekinti.
1.7. Amennyiben a Megrendelő az elfogadó nyilatkozatot eltéréssel küldi vissza,
4.1. Bérmunkában történő gyártás esetén – amennyiben több darabból készül az
akkor a szerződés nem jön létre, új ajánlatkérési fázis indul.
edényfenékhez szükséges tárcsa – a tárcsát azonos anyagminőségű és vastagságú
lemezből kell összehegeszteni. A hegesztési varratot a lemez szélétől befelé, 4502. A vállalkozói díj, kártalanítás
450 mm hosszon, mindkét oldalon a lemez síkjára le kell lemunkálni. A
fennmaradó középrész lemunkálatlan varratmagassága a lemez síkjától mérve 1,5
2.1. A vállalkozói díjat, illetve a vételárat a Megrendelő a Megrendelés
mm-nél több nem lehet. Ha ennél magasabb, akkor az egyik oldalon a hegesztési
visszaigazolásban meghatározottak szerint, határidőben köteles a Szállítónak
varratot a lemez síkjára kell teljes hosszában lemunkálni. Hidegen görgőzött
megfizetni.
technológiával (BOLDRINI gépen) gyártandó edény-fenék esetén, a hegesztett
2.2. A Szállító a vállalkozói díjról, illetve a vételárról számlát állít ki, melyet átad a
tárcsa mindkét oldalán lévő varratokat síkba kell munkálni. A tárcsák vágott
Megrendelőnek a vállalkozói díj, illetve a vételár megfizetésének a vonatkozó
felületeit le kell sorjázni. A hegesztési hibából keletkező selejt a Megrendelőt
jogszabályok szerinti elszámolhatósága céljából. Előreutalásos fizetési mód esetén
terheli. Nem megfelelően előkészített tárcsát a Szállítónak nem áll módjában
először előlegbekérő kerül kiküldésre, ez alapján kerül megfizetésre a vállalkozói
munkába venni.
díj, illetve a vételár. Ezután előleg és végszámla kerül kiállításra.
4.2. Bérmunkában történő gyártás esetén a Szállító azonosítójának 12 karakterét
2.3. A megrendelés gyártás közbeni megváltoztatása, illetve visszamondása
(pl. VR06-00500/1, stb.) és az adagszámot jól láthatóan fel kell tüntetni minden
esetén a Megrendelő viseli a Szállító ezzel kapcsolatos összes kiadását, valamint
darab lemezen. Korrózióálló, illetve plattírozott tárcsákra feltétlenül ráfestendő a
köteles megtéríteni a Vállalkozó ezzel kapcsolatos összes kárát.
kért „belső felület”. Beszállításkor a jelölt felület alulra, illetve a hegesztett tárcsák
2.4. Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása van a Szállítóval szemben, a
síkba munkált felülete felülre kerüljön.
Szállító a tartozás rendezéséig áru, termék kiadását megtagadhatja.
4.3. A Szállító gyártáshoz beküldött lemezeket csak műbizonylattal együtt fogad el.
2.5. Más megállapodás hiányában, fizetési késedelem esetén a Szállító a mindenA Szállító azonosító számát (pld. VR06-00500/1, stb.) a műbizonylaton és a szállítókori jegybanki alapkamat kétszeresével azonos mértékű késedelmi kamatot,
levélen egyaránt fel kell tüntetni. A szállítólevélen pontosan közölni kell az
Export partnerek esetében az EURIBOR kétszeresével azonos mértékű késedelmi
edényfenék kész méretét, a lemezek valóságos méretét, mennyiségét és szabvány
kamatot érvényesíthet a Megrendelővel szemben a késedelem idejére, a
szerinti minőségét. Adathiányos szállítmány esetén, a gyártást a hiányzó adatok
késedelmes összeg után.
pótlásáig, a Szállító nem kezdi el. Az ebből eredő határidő csúszásért a Szállítót
2.6. Más megállapodás hiányában, a Szállító késedelmes teljesítése esetén,
felelősség nem terheli.
Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult, melynek mértéke napi 0,2
4.4. A Megrendelő által biztosított anyagoknál a Szállító nem vállal felelősséget az
%, de maximum 5 %. A visszaigazolt és elfogadott szállítási határidő túllépése
alapanyagból származó, vagy a gyártás során az alapanyagra visszavezethető
esetén az első 7 naptári nap kötbér mentes.
hengerelésből, karcosságból, benyomódásból, zárványosságból eredő minőségi
hibákért. A beszállított alapanyag esetén a szabvány által megadott ütőmunka,
3. Készre jelentés, átvétel, igényérvényesítés
szakítószilárdság, illetve folyáshatár értéke legyen magasabb a megengedett alsó
3.1. A Szállító a Megrendelőt a megrendelt gyártás, munkavégzés elkészültéről
határértékénél legalább 20%-kal. Ha ez nem teljesül, a gyártás csak a Megrendelő
minden esetben, a Megrendelés visszaigazolásban rögzítettektől függetlenül,
felelősségére és költségére végzi el a Szállító.
telefonon, faxon, e-mailben, levélben, postai úton értesíti. A készre jelentést
4.5. A szabványon kívüli, illetve a Szállító gyártási méretválasztékában nem
tartalmazza az átvétel helyét és pontos idejét.
szereplő méretű edényfenekek, – különösen a több darabból hegesztett termékek
3.2. A Megrendelő által, készre jelentés nélkül, termék átvételre küldött gépjármű
–, esetében a beszállítandó tárcsák és kész tartályfenekek tényleges méreteivel,
fuvarmeghiúsulásból eredő költségei Szállítót nem terhelik.
minőségével kapcsolatban külön előzetes egyeztetetés szükséges. Az egyeztetés
3.3. A termék Megrendelő, illetve szállítmányozója általi átvételét követően a
elmaradásából eredő kárért a Szállító felelősséget nem vállal.
termékben keletkező károkért a Szállítót felelősség nem terheli.
4.6. Melegen sajtolt korrózióálló és egyéb erősen ötvözött minőségű anyagból
3.4. Amennyiben a terméket a Megrendelő határidőben nem veszi át, azt a
sajtolt fenekek nagyobb zsugorodása miatt a névleges átmérő 12-14 ezrelékkel
Szállító felelős őrzésbe veszi, melynek összes költsége, valamint a tárolás díja a
kisebb lehet. Ilyen esetekben a mérettűrésekben külön meg kell állapodni.
Megrendelőt terheli. Ha a Megrendelő 30 nap elteltével sem veszi át a terméket,
4.7. Alumínium és vörösréz alapanyagból bérmunkában gyártandó termékek
a Szállító - ismételt írásbeli felszólítást követően - jogosult azt a felmerült
esetén az alapanyagot lágyított állapotban kell beküldeni. Amennyiben az alapköltségekkel együtt kiszámlázni, vagy harmadik fél számára értékesíteni.
anyag nem ilyen állapotban kerül beszállításra, az ebből eredő gyártási károkért a
3.5. Mennyiségi átvétel.
Szállítót felelősség nem terheli. Külön megállapodás keretében ennek elvégzésére
A Megrendelő által történő szállítás esetén a Megrendelő, vagy annak szállítója, a
a Szállító lehetőséget biztosít.
terméket mennyiségileg az átvétel időpontjában köteles ellenőrizni, az esetleges
eltérést azonnal jelezni. A szállítólevél aláírása a mennyiségi reklamációt kizárja.
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5. Egyéb feltételek
5.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett áru ellenértékének
kiegyenlítéséig a termék a Szállító tulajdona, a Megrendelő azt nem jogosult
elidegeníteni, megterhelni a Szállító külön írásbeli hozzájárulása nélkül.
Amennyiben a fizetési határidő lejártát követően megküldött első fizetési
felszólítás után 8 nappal a számla nem kerülne kiegyenlítésre, a Szállító jogosult a
termék visszaszállítására. Amennyiben a termék beépítésre került az ellenérték
kiegyenlítését megelőzően, a késztermék csak a Szállító hozzájárulásával
értékesíthető.
5.2. Több ütemben lehívott megrendelések esetén, amennyiben az előző
szállításból adódóan a Megrendelőnek a szállító felé lejárt tartozása áll fenn, a
Szállító nem köteles átadni a következő ütem szerinti terméket.
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5.3. Vis major esetén, továbbá a Szállítónál, vagy a Szállító beszállítójánál
igazolhatóan bekövetkezett üzemzavar esetén a Szállító jogosult a szállítási
határidőt, kötbér és kárigény nélkül módosítani, illetve a szerződéstől elállni.
5.4. A teljesítéssel kapcsolatos jogvita esetén, Felek tárgyalásos úton egyeztetnek.
Amennyiben az egyeztetés annak kezdeményezésétől számított 30 naptári napon
belül nem vezetne eredményre, Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság, hatáskör
hiányában a Fővárosi Bíróság, illetve a Magyar Kereskedelmi Kamara mellett
működő Választott Bíróság kizárólagos illetőségét kötik ki.

A Technokov Kft. Általános Szerződési Feltételei 2013. július 1. napjától kezdődően visszavonásig érvényesek.
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