Általános szerződési feltételek.
1. Általános feltételek
Ezen általános szerződési feltételek (ÁSZF), a Pápateszéri Téglaipari Kft, a
továbbiakban, mint Gyártó, által gyártott és forgalmazott égetett kerámia alapú és
egyéb építőanyagok szállításának és adásvételének tárgyában kötött, valamennyi
szerződés és egyéb kereskedelmi megállapodás elidegeníthetetlen és elválaszthatatlan
részét képezik, kivéve, ha a Gyártó írásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik. Az
ÁSZF. visszavonásig érvényes! A viszonteladó kereskedelmi és egyéb üzleti partnerek
kötelesek a Gyártó által gyártott és forgalmazott termékeivel kapcsolatos
ajánlataiknál, szerződéseiknél, teljesítéseiknél az ÁSZF- ben foglalt feltételeket
figyelembe venni és ennek értelmében eljárni. Az ÁSZF okiratban foglaltaktól eltérni,
kizárólag az együttműködő felek által aláírt szerződésben lehet. A Vevő vagy Üzletfél
az ÁSZF- től eltérő, általános- vagy egyedi üzleti feltételei, kizárólag a Gyártó
írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazhatóak.
A Gyártó és a Vevő között létrejövő szerződésekben nem szabályozott kérdésekben
az általános szerződési feltételeket és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ÁSZF
érvénybe lépése után a Pápateszéri Téglaipari Kft érvényes kereskedelmi
(viszonteladói szerződés) szerződéseiben a vásárlási kondíciókat rögzítő pontok (7.-s
8.-s) kivételével, az összes pont helyébe az ÁSZF lép. Az ÁSZF hatályba lépésének
időpontja: 2013. február 1.
2. Árak és árajánlatok és azok kiadásának rendelkezései
A Gyártó, a termékeinek és szolgáltatásainak, csomagoló anyagainak, segéd és
kiegészítő anyagainak ellenértékét és használati díjait, minden esetben nettó, azaz
ÁFA nélküli áron, az átadás időpontjában érvényes árlista tartalmazza, amely a
www.bakonytherm-tegla.hu honlapon is közzétételre kerül. Ettől eltérő esetekben a
felek által kötött egyedi megállapodások érvényesek. A termék árak nem tartalmazzák
a raklap árát és csomagolási díjat. Ezek a számlákon külön tételként kerülnek
feltüntetésre. A kiközölt árak a Gyártó telephelyén érvényes árak (fóliával
csomagolva, gépjárműre felrakva). A kiközölt árlista külön tételként tartalmazza a
raklap (PT, MAV) árát és a csomagolási díjat. A kiközölt árak kizárólag a belföldi
forgalmazáshoz érvényesek, amelyek érvényessége a Gyártó partnereinek kiküldött
dokumentációban kerül feltüntetésre. A megrendelt áruk és a termékárakkal
visszaigazolt ajánlatok a közölt kiszállítási határidőig illetve az ajánlatban megjelölt
érvényességi időig érvényesek. A Gyártó az árainak változtatási jogát mindennemű
korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítási költségek a Vevő-t
terhelik (EXW). Leszállított ár esetén a helyszínre történő szállítás és esetleges
lerakodás díja is felszámításra kerül (CPT). A Gyártó ilyen esetekben jogosult, a
számlán a szállítási díjat és a termék díjat megbontani és külön tételként feltüntetni. A
számlázás a teljesítés napján érvényes árakon történik. A felek a számlát elfogadottnak
tekintik, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásbeli
kifogást nem emel.

3. Megrendelések és azok kezelése
A megrendeléseket a Vevő minden esetben írásban köteles leadni. Egyedi
megállapodások esetén a Vevő köteles az egyedi megállapodás számára hivatkozni és
azt a megrendelésén feltüntetni. A Vevő a megrendelésén köteles feltüntetni, hogy a
terméket leszállítva vagy telephelyi átvétellel kéri. A Gyártó fenntartja magának a
jogot, hogy bizonyos esetekben, csak előzetesen meghatározott arányú előleg
befizetése esetén fogadja be a megrendeléseket. Terméket a Gyártó nem vásárol
vissza. A Vevő által összeállított anyagkiírások és anyagszükséglet számítások
megfelelőségért a Pápateszéri Téglaipari Kft nem vállal felelősséget. A beépítésre
kerülő szerkezeti anyagok méretezése a vevő feladata és felelőssége.
4. Áruátvétel, teljesítés
Az áruátvétel helye, minden esetben a Gyártó telephelye (8556. Pápateszér,
Téglagyári út 1.) Átvétel ideje: munkanapokon 6.30-tól, 14.30-ig.
Az átvevő személy:
- a Vevő közvetlenül,
- vagy az általa megbízott szállítmányozó
- illetve annak képviselője (gépkocsivezető).
A Gyártó által szervezett fuvar esetén is az átvételi helyszín:
- a Gyártó telephelye (EXW).
Az átvevő személy:
- a Vevő
- illetve a Gyártó által megbízott szállítmányozó
- illetve annak képviselője.
- A Vevő alkalmazottja is jogosult a termék átvételére.
Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését
elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A Vevő a
teljesítést megelőzően (megrendelő lapon) köteles közölni az átvételre jogosultakat
illetve a szállítójármű rendszámát. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy később az
átvevő személyét és annak jogosultságát nem kifogásolhatja. Leszállított termék
esetén, a Vevő köteles az egyeztetett időpontban az áru átvételéről gondoskodni,
amennyiben ennek nem tesz eleget, a Gyártó a terméket visszaszállítja a saját
telephelyére. Ennek költségei a Vevő-t terhelik.
A kárviselés terhe:
- a Gyártó telephelyén, a termék gépjárműre történő felrakásakor száll át a Vevő-re,
annak képviselőjére (EXW, FCA).
- illetve gyári fuvarszervezés esetén a fuvaroztatóra (FCA, CPT).
A fuvar paritások INCOTERMS szerint.
Amennyiben a fuvarozó a Gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként
szállítja a terméket, köteles a Gyártó ebből adódó kárának megtérítésére.
A Vevő által szervezett szállítással megrendelt termékeket a Gyártó által közölt
szállítási határidőt követő 3 héten belül el kell szállítani. A Gyártó a határidőn túli
tárolásért tárolási költséget számol fel. Ennek mértéke: az áruérték 0,3%- a.
Leszállított termék esetén a Vevő köteles biztosítani az olyan helyszínt, ahol a termék
leszállítása az alábbi paraméterekkel rendelkező gépjármű szerelvény számára az
időjárási körülmények alakulásától függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen.
Gépjármű szerelvény paraméterei: 15 m hosszú, 40 tonna össztömeg. Abban az
esetben, ha a szállítási cím behajtási engedély köteles, úgy annak megszerzése és
költsége, minden esetben a Vevő-t terheli.
Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul, ebbe
beleértendő a lerakási helyszín lerakodásra való alkalmatlansága (gépjárművezető

megítélése szerint), úgy a Vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek illetve
a más helyszínre történő lerakodás többletköltségeinek megtérítésére. A Gyártó az
áruk szállításra való csomagolásakor messzemenően törekszik az áru védelmét
megfelelően biztosító anyagok alkalmazására. A raklapok és a csomagolási költségek
árát a mindenkor érvényes árlista külön tételként tartalmazza. A Pápateszéri
Téglaipari Kft, a tőle 2010. május 1 után a vásárolt raklapokat, ép és sérülésmentes
állapotban, a pápateszéri telephelyén, a kiadást igazoló számla, szállítólevél
(másolatának) bemutatása esetén, a tárgyévi kiadást követő 9 hónapon belül
visszaveszi. A visszaszállított raklapokról a Vevő köteles szállítólevelet kiállítani. A
Gyártó raklapok ellenértékét a használati díj érvényesítése mellett visszatéríti. A
raklapokat a Vevőnek, a gyors és korrekt raklapátvétel érdekében, áttekinthetően össze
kell készítenie. Az éves raklap forgalom költsége a tényleges forgalmi adatbázisba
nem számít bele és forgalmi jutalék alapot nem képez.
5. Fizetési feltételek
A Gyártó a Vevő részére VTSZ számmal ellátott számlát ad.
A Vevő kötelezettsége, hogy a Gyártó által kiállított számla értékét, az előre
meghatározott fizetési határidőn belül, a Gyártó számlájára átutalni, illetve
készpénzben megfizetni.
Készpénzes fizetés is lehetséges, ezt azonban az adózás rendjéről szóló 2003. évi
törvény 38§, 3 (a), 3 (b) előírása alapján, ennek mértéke Vevőnként, havonta az 1.5
millió Forint bruttó összeget nem haladhatja meg, 2013. január 1-től.
Késedelmes fizetés esetén a Vevő köteles a mindenkori jegybanki alapkamattal
megegyező mértékű késedelmi kamatot megfizetni. A Pápateszéri Téglaipari Kft a
leszállított termékeken az ellenérték teljes összegének kifizetéséig tulajdonjogát
fenntartja. A termék átadása ellenére a Vevő nem szerzi meg a az átadott termék
tulajdonjogát, ez csak a teljes vételár kifizetése esetén jön létre.
6. Követelések átruházása.
A Vevő az általa tovább adott és a fentiek alapján a gyártó tulajdonát képező áruk
esetében köteles a saját vevőjével szemben tulajdonjogi fenntartást kinyilvánítani.
Tulajdonjog fenntartással történő átadás esetén a Vevő átruházza a Gyártóra a
harmadik féllel szembeni követeléseit, amennyiben ezek az általa szállított termékek
értékesítéséből keletkeztek. Ez fennmarad mindaddig, amíg a Gyártó követelései
teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerültek. A Vevő köteles a Gyártó igényére a
saját megrendelőit és adósait megnevezni és azokat a követelések átruházásáról
írásban értesíteni. A követelések átruházását a Vevő köteles üzleti könyveiben, az
általa kiállított szállítóleveleken, számlákon feltüntetni. A Vevő hozzájárulását adja
ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a Gyártó
képviselője a Vevő munkaterületére, a szállítási címre a termék visszaszállítása
céljából akadálytalanul bejuthat és a Bakonytherm építőanyagokat a Vevő költségére
visszaszállíthatja.
7. Hitelkeret.
A Pápateszéri Téglaipari Kft a vevői részére hitelkeretet határoz meg ennek mértékét
az együttműködési szerződés, kondíciós melléklete rögzíti. A Gyártó a Vevő a
hitelkeret túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy
képességével kapcsolatos kételye esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési
feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződés
érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A Vevő ilyen esetben történő
kártérítési igénye kizárt.

8. Reklamáció, garancia
A Gyártó szavatol azért, hogy a szerződésben meghatározott, általa gyártott termékek
megfelelnek a szerződésben, szabványokban előírt szakmai, műszaki feltételeknek.
Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvétel alkalmával meg kell tenni! Az
esetleges hiányt és a látszó minőségi hibát a szállítólevélen fel kell tüntetni és az átadó
és az átvevő személyeknek aláírásukkal kell igazolni. A többszöri átrakás során
keletkezett, illetve az adott termék „Alkalmazás technikai útmutató”- ban leírt
szállítási és rakomány-kezelési előírásoktól eltérő szállítás során keletkezett
sérülésekért, törésekért, károkért, a Gyártó felellőséggel nem tartozik. A terméken
esetlegesen található mész-kivirágzás a termék minőségi paramétereit és használati
értékét nem befolyásolja. A mészkicsapódás a falazó habarcsból illetve a túlzott
beázástól származhat, az lágy vízzel lemosható. Kizárólag esztétikai hibának minősül.
Elemi kárra a Gyártó garanciát nem vállal. Amennyiben a Vevő a szállítólevélen hibát
nem jelez, úgy az a termék teljes kifogástalanságát jelzi. Ezt követően a Vevő csak és
kizárólag, olyan kifogást terjeszthet elő, amelyek az átvételkor nem láthatóak és nem
ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, írásban, a számla és a
szállítólevél csatolásával együtt kell bejelenteni a gyártónál.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
- a hiba, pontos megjelölését.
- az igazoló fotókat.
Minőségi kifogás alá eső terméket beépíteni nem szabad! Azt teljes mennyiségben
láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni. A hibás termék beépítésére visszavezethető
költségek a Gyártóra nem háríthatók át! Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató
anyagokban szerepelő tulajdonságoktól való eltérésen, amennyiben azok a termék
használati értékét nem befolyásolják.
A reklamáción alapuló fizetési visszatartások, a minőségi hiba megalapozatlansága
esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogi következményeket
vonják maguk után.
A Vevő minden esetben köteles a tárolási és felhasználási utasításokat, az
alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat az esetlegesen meglévő szavatossági időn
belül betartani.
A katalógusokban, marketing kiadványokban szerepelő termékfotók kizárólag
tájékoztató jellegűek.
A Pápateszéri Téglaipari Kft a minőségi és szabvány nyilatkozatokat a csomagolásban
rögzíti. A termékekre vonatkozó, részletes alkalmazástechnikai útmutatók a Gyártó
honlapjáról letölthetőek. (www.bakonytherm-tegla.hu) A Vevő, a továbbértékesítés
során köteles felhívni a figyelmet, a helyes alkalmazástechnika betartására.
9. Egyéb rendelkezések.
A Vevő képviseletére jogosultnak kell tekinteni a Gt. szerinti képviseletre
jogosultakat, illetőleg az általuk magánokiratban meghatalmazottakat.
A Szerződő felek vállalkozási szerződésből eredő jogviták rendezésében kikötik a
Pápai Járásbíróság, illetve a pertárgy függvényében a Veszprémi Törvényszék
kizárólagos illetőségét.
Kelt: Pápateszér. 2013. február 1.
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