ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK
I. Általános rendelkezések
1.1 Az eladó az IMECON Containers, a.s., székhelye a Trnava 387, 763 18 Trnava, Zlín székhelyű, a Brnói Területi Bíróság által vezetett
cégnyilvántartásban, C szakasz, 32913. sz. Beszállító. Cégjegyzékszám: 25552996, Áfa szám: CZ25552996, bankcsatlakozás Česká spořitela
a.s. C. U. CZK 7310642/0800, EUR számla: IBAN: CZ38 0800 0000 0000 0731 0722, BIC: GIBACZPXXXX.
1.2 Az Általános SzerződésiFeltételek (a továbbiakban: ÁSZF) másodlagosanazeladóközöttiszerződéseskapcsolatokkiigazításáraés a
vevőazeladónakátadottárukszállításáravonatkozóvételiszerződésesetén (írásosbeszerzésiszerződés vagy elfogadottmegrendelés). Ezekaz ÁSZF
nemcsakakkoralkalmazandók, ha használatukatkifejezettenkizárják a szerződésből.
1.3 Ezekaz ÁSZF-eket a PolgáriTörvénykönyvrendelkezéseiszabályozzák
1.4 EzekazÁltalánosSzerződésiFeltételekszabályozzák a felekjogaitéskötelezettségeitaz IMECON Containers, a.s. mintazeladó.
1.5 Ha a "szerződés" vagy a "vásárlásiszerződés" kifejezésthasználjákaz ÁSZF szövegében, eznemcsakírásbelivételiszerződést,
hanemmindenelfogadottvevőirendeletet (szóbelivételiszerződés) isjelent.
II. Megrendelés, szerz déskötés
2.1 Azügyfél (vevő) megrendeléseazadottvételiszerződésmegkötésérevonatkozójavaslat. A megbízásbenyújtásával, hogymegismerkedettezen ÁSZF
tartalmávalésfeltételnélkülbeleegyezett a tartalmukhoz
2.2 A vételiszerzõdés a vevõivételimegbízásfeltételnélkülielfogadásánakpillanatábanzárulle. Ha azeladó a vevőmegbízásátfeltételnélkülnemfogadja el,
a vételiszerződéspillanatában a vevővisszaigazolásánakpillanatátazeladóáltalbenyújtottellenjavaslatjóváhagyásáról.
2.3 A vevőrendelésénektartalmazniakelllegalább a következőket:
a) Vevőazonosítóadatai (cég, székhely, azonosítószám, HÉA-szám)
b) a vevőbankadatait
c) a vevőrefelhatalmazottszemélyneveésaláírása
d) az áru (termék), a tervezési, mennyiségiésegyébkövetelményekegyértelműmegjelölése
e) azárubeszerzéshelye, vagy közlekedési mód követelménye
f) az áru kiszállításánakidőpontja
2.4 A megrendeléstírásbanlehetazeladócímérefaxon vagy e-mailbenelküldeniazeladó e-mail címére.
2.5 Azeladó a megkötöttszerződésalapján a vevőtolyanárukkallátja el, amelyeketegyedileg vagy mennyiségbenéstermészetbenhatározottmeg,
ésátadjaneki a tárgytulajdonjogát. A vevőkötelesmegfizetniazárukelfogadottvételárát.
III. Áruszállítás
3.1 Azárubeszerzéshelyét a szerződéshatározzameg. Ha a szerződésnemhatározzamegazárubeszerzéshelyét, úgykelltekinteni, hogy a
vevőazüzletétazüzlethelyiségénekhelyérevisziazeladónak. Az a tény, hogyaz áru készenáll a vevővisszavonására, a vevőelőzetesértesítést kap,
legalább 1 nappalelőre, a szerződésbenemlítettszerződésre
3.2 Azárut a vevőrészére a szállításihelyrekellbeszerezni, hacsak a szerződésmáskéntnemrendelkezik. Azáruszállításköltségeit a vevő viseli.
3.3 Ha azeladó a szerződésértelmébennemkötelesarra, hogyazárut a vevőrészéremeghatározotthelyenátadja, és ha a
vevőnemvisziazárutazeladónak a székhelyén vagy a telephelyen, akkoraz áru szállításátazelsőfuvarozónak a
vevőrészéretörténőszállításkorkellátadni, ha a szerződésmeghatározzaazeladókötelességétaz áru küldésérevevő.
3.4 Azárukszállításihatáridejét a szerződésbenmegkellállapodni.
3.5 Abban az esetben, ha előre nem látható körülmények miatt az áru szállítása a Vevőtől a megegyezés szerinti időpontban lehetetlen, az
áru szállítási határidejét ennek megfelelően olyan naptári napokra kell meghosszabbítani, amely után az Eladó nem tudta az árukat
szállítani. A vevő tájékoztatást kap arról, hogy ilyen előre nem látható körülmények történtek. Ha az eladó objektív módon nem tud
szállítani az árut a megállapított határidőn belül olyan előre nem látható körülmény miatt, amelyet nem követett el, a vevő nem jogosult
arra, hogy az eladót az eladási késedelem esetén az eladóval megegyező büntetéssel fizesse meg.
3.6 Hacsak a szerződést másként nem állapítják meg, és ha reális a vétel tárgyának jellegével kapcsolatban, a részleges teljesítés, vagyis
a részleges kifizetés megengedett. A vevő köteles elfogadni az eladó részleges teljesítését
3.7 Ha a szerződésben megegyeztek abban, hogy az árukat részben (részleges teljesítésre) szállítják a vevőnek, akkor a vevő nem
jogosult a szerződéstől az eladónak az áru egy részének kiszállításával való késedelem miatt.
IV. Mennyiség, min ség, tervezéséscsomagolás
4.1 Az eladó a vevőt a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és kivitelben adja meg. Az eladó csomagolja az árut vagy
elláthatja azokat a szállításban a szerződésben meghatározottak szerint. Az áruk csomagolásának költségeit a vevő viseli
4.2 Ha a szerződés nem határozza meg az áruk minőségét vagy teljesítményét, az eladó köteles az árut minőségben és kivitelben
szállítani, amely alkalmas a szerződésben meghatározott célra, vagy ha a szerzıdésben nem szerepel, az a célért, amelyre az ilyen
termékeket rendesen használják.
4.3 Ha az árukat példány vagy modell szerint kell szállítani, akkor az eladó a vevőnek átadott minta vagy mestermű jellemzőivel látja el az
árut
4.4 Ha a szerződés nem írja elő, hogy az árut csomagolni vagy fuvarozni kell, az eladó köteles az árut csomagolni vagy szállítani az ilyen
áruk szokásos módon kereskedelmi forgalomban, vagy ilyen módszer hiányában, és az áruk védelme.
V. Vételár
5.1 Az áru vételárát a szerződés tárgyalja, és az ár egyedi árkalkulációján alapul, az eladónak a szerződéskötés napján érvényes árával
összhangban. A vevő kijelenti, hogy ismeri az eladó árajánlatot, és ezt foglalás nélkül elfogadja.
5.2 Hacsak a szerződés vagy az árjegyzék másképp nem rendelkezik, a szerződésben feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási
költségeket és a szállítási költségeket és a szállításra szánt áruk biztosítását.
5.3 A hozzáadottérték-adó (ÁFA) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül a vételárba.
5.4 Az áruk teljes vételáráig a termékek az eladó tulajdonát képezik.

VI. Fizetési feltételek
6.1 A vevő köteles az áru vételárát a szállított számla (adólevonás) alapján megfizetni. A számla a kiállításának napjától számított 14 napig
esedékes, hacsak másként nem állapodik meg.
6.2 A számla (adózási okmány) tartalmazza az alkalmazandó jogszabályok által előírt formaságokat. Kötelező adatokat a számlák is,
különösen a következő elemeket tartalmazza: számlaszám, név, cím, azonosító számát, adóazonosító jelét a vevő neve, címe és
azonosítási száma, áfa eladó, megvásárolt termék, adóköteles értékesítés, az áru ára, az ár a konténer, ár áru vagy postai nap a
számla lejárata, a pénzintézet megnevezése és a fizetendő számlaszám, a teljes számlázott összeg és egyéb jogi követelmények.
6.3 Abban az esetben, Vevő a fizetési késedelem a megállapodás szerinti vételár, a vevő köteles az eladó a kötbért 0,1% -a fennmaradó
összeg minden nap fizetési késedelem a vevő vételárat.
6.4 A késedelem esetén a Vevő az áru vételárának megfelelő összegének megfizetésével az Eladó jogosult arra, hogy igényét a Vevőnek
korlátozás nélkül hozzárendelje.
VII. Tulajdonjog átruházása, tulajdonjog fenntartása
7.1 Az áru tulajdonjogának átruházása a vevőnek az áruk vételárának teljes megfizetése idején történik.
7.2 Az áruk károsodásának kockázata az áru átvételének pillanatában átadja a vevőt.
VIII. Jótállási id szak
8.1 Az eladó felel az áru hibáért a vevő felé történő szállításkor és a jótállási idő alatt fellépő hibákért. Az eladó felelőssége az áru
hibáinak, amelyek az áruknak a vevő részére történő átadását követően keletkeztek, amennyiben ezek a hibák a kötelezettségeik
megszegése miatt keletkeztek.
8.2 Az Eladó köteles 12 hónapos minőségbiztosítékot biztosítani az árura, kivéve, ha a szerződés másképpen nem állapodott meg. A
jótállási időszak a vevő által átvett áru pillanatától függ.
8.3 A garanciára vonatkozó hibákat a Vevő írásban köteles az eladónak indokolatlan késedelem nélkül felfedni (a továbbiakban:
panaszok). Írásbeli panasz esetén a vevő köteles részletesen leírni és azonosítani az áru hibáját.
8.4 Az áruk minőségének garanciája nem vonatkozik a normál kopás, túlterhelés, illetéktelen szerviztechnikus beavatkozás, nem
megfelelő használat, nem eredeti vagy nem megfelelő tartozékok használatából eredő hibákra.
8.5 A vásárló köteles az eredeti garanciakártyával ellátni az eladónak. Az árukra vonatkozó követelést nem lehet elismerni,
a termék azonosító táblája olvashatatlan, az adattáblán és a jótállási kártyán szereplő adatok eltérnek, az áru üzemeltetésére vagy
karbantartására vonatkozó utasításokat vagy a vevőnek adott egyéb utasításokat nem tartják be. Az árura vonatkozó követelést nem
lehet elfogadni, ha a hiba annak a ténynek köszönhető, hogy a vásárló az árut az áruk céljától eltérő célra használja fel.
8.6 A jótállás időtartama az áruknak a Vevõ részére történõ leszállításának napján vagy az áruknak a Vásárlónak történõ árufuvarozás
elsõ szállítójára történõ leszállításának napján megy végbe.
8.7 A jótállás időtartama nem tartalmazza azt az időszakot, amelyre a vevő nem tudja az árut olyan hibákra felhasználni, amelyekért az
eladó felelős.
IX. Egyéb intézkedések
9.1 Az eladó és a vevő közötti jogviszonyokat a cseh törvény szabályozza.
9.2 Az eladó és a vevő között létrejött szerződésből eredő jogviszonyokat a szerződés, ezek az ÁSZF, az áruk karbantartására és
felhasználására vonatkozó utasítások szabályozzák. Az áruk karbantartására és használatára vonatkozó utasítások a
www.imecon.com weboldalon érhetők el és a szerződés szerves részét képezik.
9.3 Az eladó és a vevő egyetért abban, hogy a megkötött szerződésből és a kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos vitákból eredő
valamennyi jogvitát megállapodás alapján kell kezelni. Ha a rendezés nem lehetséges, a vitát a Cseh Köztársaság bíróságai
rendezik.
X. Végleges rendelkezések
10.1. Az Általános Szerződési Feltételek az Eladó és a Vevő között kötött szerződésekre vonatkoznak, kivéve, ha kifejezetten
másként rendelkezik.
10.2 A Vevő vállalja, hogy minden olyan tényt bizalmasan kezel, amelyet az eladóval kötött szerződéssel kapcsolatban közvetlenül
megtanul.
10.3 Az ASZF jelenlegi verziója a www.imecon.cz címen jelenik meg.

