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Az Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) a MELIOR LASER KFT. és megrendelıinek közös érdekét szolgálja, mintegy keretét adva a sikeres együttmőködésnek. Az alábbi feltételek megtartása
folyamán a vevıi igények maximális kielégítése az egyik legfontosabb célunk. Ezen feltételrendszer
biztosítja a kölcsönösen gazdaságos és eredményes partnerkapcsolat építését és ápolását.
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1.

Változás oka
Dokumentum felülvizsgálat

Alkalmazás

Jelen általános szerzıdési feltétel szabályait alkalmazza valamennyi szállítási szerzıdésével kapcsolatban a társaság. A MELIOR LASER KFT. az általános szerzıdési feltételeket a partnerrel kötött elsı szerzıdése, vagy a partner elsı rendelése alkalmával, és az ajánlatadáskor a partnerek
számára elérhetıvé teszi. Ez visszavonásáig érvényes azzal, hogy a partnerek számára az ismételt rendeléseik esetén is elérhetı.
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2.

Fogalmak

Árajánlat: a partnerek érdeklıdésére adott gyártási ár, gyártási határidı ajánlat. Tájékoztató jellegő,
a rendelés visszaigazolásig a változtatás jogát fenntartjuk. Annak elfogadása esetén sem minısül
szerzıdésnek.
Megrendelés: a MELIOR LASER Kft. árajánlata alapján született partneri rendelés. Szerzıdésnek
nem minısülı dokumentum. Szerzıdéses dokumentumnak csak annak a MELIOR LASER Kft. által
történt visszaigazolását követıen válik.
Rendelés visszaigazolás: a partner megrendelése és annak visszaigazolása révén a felek között
szerzıdéses jogviszonyt létesítı dokumentum. A visszaigazolással A végleges Szerzıdés hatályba
lép a két fél között. Tartalma a szerzıdés érvényessége alatt kötelezı érvényő a felek számára. Az
árajánlat és a visszaigazolás eltérése esetén a rendelés visszaigazolás adatai a mérvadóak,
amennyiben ezzel szemben a megrendelı írásban ellenvetéssel nem él.
Szerzıdéses jogviszony: a megrendelı és a szállító között fennálló szerzıdéses kapcsolat, mely
kötelmeit a rendelés visszaigazolás tartalmazza. Ezekben rögzítettek kötök mindkét felet. A szerzıdéses jogviszonyt a rendelés visszaigazolása létesíti, és a teljesítésigazolás szerepét betöltı
szállítólevél zárja le.
A szállító a megrendelés kézhezvételével még nem kötelezhetı a megrendelés teljesítésére, csak
annak visszaigazolását követıen.
3.

Árak

A társaság leendı megrendeléseinek árait egy, a megrendelést megelızı árajánlatban ajánlja partnere számára. A társaság kiadott árajánlatai tájékoztató jellegőek. Fenntartjuk annak a lehetıségét,
hogy bizonyos megrendelések esetén utókalkulált árakon számoljunk el vevınkkel, de ezt a partnerrel történt legalább szóbeli megegyezésnek kell megelıznie. Keretrendelés és keretszerzıdés
esetén az árakat a keretszerzıdés futamidejére garantáljuk, illetve annak módosítását a keretszerzıdés szabályozza.
A szerzıdéses ár esetleges módosulását – keretszerzıdések szerint fennálló - tartós szerzıdéses
jogviszony esetén az aktuális lehívás elıtt társaságunk írásban jelzi. Amennyiben az árváltozásra
észrevétel nem érkezik, úgy 7 nap elteltével a módosított ár érvényes, és a megrendelı részérıl
elfogadottnak tekintjük. Az árakat a szállítás nélkül kell értelmezni kivéve akkor, ha a szállító kiszállított árat ad meg, melyben a közúti szállítás értendı. A termék árába épített szállítás esetén a szállítási költség független a részszállítások számától. Termékáron kívül megadott szállítás esetén –
amennyiben a részszállítások nem a szállító okán indokoltak - a részszállítás többletköltsége a vevıt terheli. A kiszállítások mindenkori árait a rendelés visszaigazolás tartalmazza.
Amennyiben a vevı a rendelés visszaigazolásban rögzítettıl eltérı szállítási módot köt ki, a többletköltségek a megrendelıt terhelik.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, viszont csak indokolt esetben alkalmazzuk (pl: alapanyag drágulás, technológiaváltás igénye). Az árainkat legalább évente felülvizsgáljuk. Árajánlataink általános
érvényessége 1 hónap.
Csomagolási elıírásokat nem tartalmazó megrendelés és rendelés visszaigazolás esetén a csomagolási felárat (raklap, csomagolóanyag, csomagolási munkadíj) a megrendelı a vevıre háríthatja.
A rendelés visszaigazolásban említett csomagolási módtól különbözı és többletköltséget jelentı, de
a termék állagmegóvása miatt elengedhetetlen csomagolás ellenértékét a megrendelı a vevıre
háríthatja.
4.

Megrendelés

A MELIOR LASER Kft. a megrendeléseket írásban fogadja el, faxon vagy e-mailen. A szerzıdéses
jogviszony a megrendelés írásban történı visszaigazolásával jön létre. Az írásbeli igazolás faxon
vagy e-mail útján is történhet, a megrendelı által közölt elérhetıségek valamelyikén. Abban az
esetben, ha a partner 2 munkanapon belül nem emel ellene kifogást, a felek közötti szerzıdés megkötöttnek minısül. Az elsı megrendelı a megrendeléssel egyidejőleg megkapja a jelen általános
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szerzıdési feltételeket. Az abban foglaltak visszavonásig érvényesek, és mindkét fél által elfogadottnak minısülnek.
A megrendelı köteles a megrendelésének teljesítéséhez hibátlan és hiánytalan dokumentációt a
szállító rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a hiányos és hiányzó dokumentáció miatt a szállító
késedelmesen teljesít, a szállító egyoldalúan módosíthatja a visszaigazolt határidıt. Felmerülı többletköltség esetén jogosult azt a megrendelıre hárítani.
A megrendelınek a dokumentációjában történt változásról írásban értesítenie kell a szállítót, és a
konkrét változást közölnie kell. Ellenkezı esetben, ezen ok miatti hibás szállítás esetén nem jogosult a teljesítést kifogásolni, a szállító által kibocsátott számla kifizetésére kötelezett.
A megrendelésekkor kapott elektronikus rajzokon szereplı rajzelemek méreteit vesszük alapul a
gyártás során. A félreértések elkerülése végett amennyiben a rajzon méretszámok is szerepelnek,
azokat nem vesszük figyelembe, nem ellenırizzük az esetleges ellentmondásokat. Az ebbıl származó károkért felelısséget nem vállalunk. A megrendelı köteles az átadott elektronikus rajzokon a
méretarányt jól láthatóan feltüntetni.
5.

Határidı

Az árajánlattal közölt határidı csak tájékoztató jellegő, a határidı csak a rendelés visszaigazolást
követıen köti a szállítót. A vevı részérıl hiányosan megküldött dokumentáció esetén a határidıt a
szállító egyoldalúan módosíthatja.
6.

Teljesítés

A termékek, szállítólevéllel (mint teljesítésigazolással) igazolt mennyiségi és minıségi átadása. A
termékek vevı általi elszállítása esetén a minıségi és mennyiségi átvétel a gyártó telephelyén történik. Amennyiben a termékeket a gyártó szállítja, úgy a mennyiségi átvételt a szállítólevél igazolja.
Minıségi átvételt a vevınek 48 órán belül meg kell tennie. 48 órán túli reklamáció esetén a termék
minıségileg és mennyiségileg átvettnek minısül.
7.

Szállítói kötelezettség alóli mentesség

Szállítási határidı betartására vonatkozó kötelezettsége nem áll fenn a szállítónak abban az esetben, ha rendkívüli, el nem határolható okok folytán üzemzavar keletkezik, illetve az áru feladása
akadályba ütközik, és a szállítás 5 munkanapnál nem nagyobb késéssel valósul meg. Errıl a szállító köteles a megrendelıt tájékoztatni, illetve hivatalos úton szállítási halasztásban megegyezni. A
szállító szállítói kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a megrendelınek a szállító felé
lejárt tartozása van. Ebben az esetben a szállító jogosult az áru visszatartására a tartozás kiegyenlítéséig.
8.

Reklamáció

A megrendelı a mennyiségi átvételt követıen 1 munkanapon belül élhet mennyiségi és minıségi
reklamációval. Így a minıségi átvételt 1 napon belül kell elvégeznie. A rejtett vagy nem észlelhetı
minıségi hibák miatti reklamációval a megrendelı csak a szállítólevéllel igazolt átvételi dátumot
követı 15 napon belül élhet. Ezen 15 napon túl, írásos reklamáció hiányában a megrendelés menynyiségileg és minıségileg is teljesítettnek nyilvánul. Reklamációt csak írásos formában fogadunk el,
a megfelelı dokumentumokkal alátámasztva. Mechanikai sérülésekkel kapcsolatos reklamációt a
mennyiségi reklamációval azonos módon 1 munkanapon belül fogadunk el. Ezen határidıkön túli
reklamációt nem fogadunk el. Minıségileg kifogásolt áru esetén a megrendelı csak akkor számíthat
árcsökkentésre, pótszállításra, ha a kifogásolt árut visszaszolgáltatja.
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9.

Tulajdonjog fenntartása

Az áru az ellenérték kiegyenlítéséig a MELIOR LASER KFT. tulajdona.
10. Készre jelentés joghatálya
A készre jelentéssel a szállító szerzıdéses kötelezettségét teljesítette abban az esetben, ha átvételre a szállító telephelyén kerül sor. Amennyiben az átvétel a szállító telephelyén történik, úgy az átvételt a szállítólevél igazolja. Akár a szállító, akár a megrendelı telephelyén történik az átvétel, ez 8
és 16 óra között bonyolítható le. Ettıl eltérı idıpontba tervezett átvétel esetén a megrendelınek ezt
írásban jelezni kell. Abban az esetben, ha a megrendelı nem veszi át az árut (függetlenül a tervezett átvétel helyétıl) a készre jelentést követı 3 munkanapon belül, úgy jogosult a szállító a számla
kibocsátására.
11. Fizetési feltételek
A rendelés visszaigazolásban vagy együttmőködési szerzıdésben vagy keretszerzıdésben rögzített fizetési feltételek mérvadóak a szállító és a megrendelı számára is. A szállító szerzıdésszerően kiállított számláin feltüntetett fizetési feltételek az érvényesek abban az esetben, ha ez a felek
közti megállapodásnak és a visszaigazolásban foglaltaknak megfelel.
Késedelmes fizetés esetén a szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámolni. Határidın túli fizetés esetén ezen felül vevı a késedelemmel kapcsolatos valamennyi költséget (fizetési felszólítás, inkasszó, ügyvédi felszólítás, peres eljárás) a vevıre
terhelheti. Amennyiben a megrendelınek 15 napon túli lejárt tartozása van, úgy a megrendelt termékek gyártása, kiszállítása szüneteltethetı a lejárt számla kiegyenlítéséig.
Elsı megrendelés esetén a szállító készpénzes fizetést vagy az átadás elıtti utalásos fizetést köthet ki. Vevı lejárt tartozása esetén a vevı esetleges következı megrendelését is befogadja a szállító, de a gyártást nem köteles megkezdeni.
A raklapokat és egyéb csomagolóanyagot a szállító önköltségi áron számlázza le a megrendelınek.
12. Titoktartás
A MELIOR LASER KFT. mint szállító vállalja, hogy vevıi megrendelések adatait és a megrendelésekhez kapcsolódó mőszaki információkat, dokumentumokat bizalmasan kezeli és ezen információkat vagy dokumentációkat harmadik fél számára nem továbbítja.
13. Jogvita
Jogvita esetén eljáró bíróságként felek perértéktıl függıen a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen általános szerzıdési feltételek visszavonásig érvényesek vagy írásbeli módosításig hatályosak. Amennyiben megrendelınek is van általános szerzıdési feltétele, úgy a jelen szerzıdési feltételek ellentmondás esetén elsıbbséget élveznek.
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