ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1. PREAMBULUM
Valamennyi ajánlatunkra és eladásunkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben
más írásbeli megállapodás a felek között nem jött létre.
2. TERMÉK INFORMÁCIÓ
A termékismertetőben és árlistában szereplő minden információ és adat csak annyiban
kötelező, ahogy azt az ajánlatban, vagy szerződésben hivatkozással kifejezetten előírják.
Szállító jogosult ezen adatokat és információkat minden előzetes értesítés nélkül változtatni.
3. RAJZOK ÉS LEÍRÁSOK
A Termékre és annak gyártására vonatkozó minden rajznak és műszaki dokumentációnak –
amit az egyik fél a szerződés létrehozásához átad a másik félnek -, az átadó fél tulajdonában
kell maradnia. Az egyik fél által átvett rajzok, műszaki dokumentációk és más műszaki
információk – a másik fél hozzájárulása nélkül – nem használhatók fel másra, mint a Termék
beépítésére, felszerelésére, működtetésére vagy karbantartására. Ezeket az átadó fél
hozzájárulása nélkül nem lehet másként felhasználni, vagyis másolni, reprodukálni, ismertetni
és átadni harmadik félnek.
Amennyiben a Megrendelő megrendeléséhez szükséges dokumentációt, pl. rajz, minta stb.
maga szolgáltatja, úgy annak műszaki hiányosságaiból eredő károkért a felelősség a
Megrendelőt terheli.
A Szállító nem köteles a terméknek és pótalkatrészeinek gyártási rajzait átadni.
4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, ÁR
Eltérő írásbeli megállapodás hiányában ajánlataink érvényességi ideje 30 nap. Áraink nettó, ab
gyártelep értendők és nem tartalmazzák a csomagolás, helyszíni rakodás, szállítás, biztosítás,
vámolás díjait és egyéb mellékköltségeket és a mindenkori jogszabályok szerinti ÁFÁ -t.
A megrendelés elfogadását a termék szállítása, vagy a megrendelés Szállító általi írásban
történő visszaigazolása jelenti. Ha a megrendelés ilyen módon történő visszaigazolását
követően Megrendelő eláll a szerződéstől, akkor Szállító jogosult kártérítést követelni.
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5. ÁTVÉTELI VIZSGÁLATOK
Szállító minden általa gyártott és kiszállításra kerülő termék minőségét műbizonylattal
igazolja. Megrendelő igénye alapján Szállító mérési bizonylatot mellékel a kiszállítandó
termékekhez, melynek költségét Megrendelő viseli.
A gyártás helyén a vonatkozó szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelő vizsgálatok
minden költségét a Szállító fedezi. A Megrendelő ettől eltérő, illetve különleges vizsgálati
igényével kapcsolatos költségeket Megrendelő fedezi.
6. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ, FUVAROZÁS, CSOMAGOLÁS
A megadott szállítási határidőtől Szállító jogosult eltérni 7 nappal, minden előzetes értesítés
nélkül. Ha Szállító észleli, hogy a Terméket csak ezt meghaladó késedelemmel tudja
leszállítani, írásban értesíti erről a Megrendelőt, ismertetve az okot és közölve a várható
szállítási időpontot, ha ez lehetséges. Még a kötelezőként megállapodott szállítási határidő is
meghosszabbodik olyan körülmények bekövetkezésekor, melyek Szállító felelősségén kívül
esnek, mint pl. sztrájk, beszállítók késedelme, előre nem látható géphiba, stb. A
megállapodott szállítási határidő felfüggesztettnek tekintendő, amennyiben Megrendelő a
megrendelést módosítja. Ilyen esetben Szállító új határidőt állapít meg.
Amennyiben bizonyíthatóan Szállító hibájából véglegesen meghiúsul a szerződés teljesítése,
Megrendelő jogosult a szerződést felmondani Szállító írásos értesítésével, és kártérítést
követelni. A kártérítés összege nem haladhatja meg a vételár 12 %-át. A Szállítóval szembeni
minden más követelés kizárt kivéve, ha Szállító súlyos gondatlanságban vétkes.
Ha a felek nem határozták meg a szállítás időpontját, hanem azt a lejárati időszakot jelölték
meg, amikor a szállításnak meg kell történnie, akkor ennek a periódusnak a kezdetét a Vevő
megrendelésének és a teljesítéshez szükséges összes adatnak és dokumentumnak a
Szállítóhoz való beérkezése, vagy a szerződés létrehozásának időpontja jelenti, amennyiben ez
a későbbi.
Teljesítés napja az a nap, amikor a termék a gyártó telephelyét elhagyta, vagy a készrejelentés
a Megrendelő felé megtörtént. Ha és amennyiben a teljesítés helye a SZIMIKRON Kft.
telephelye, és a vevő a kiértesítéstől számított 10 munkanapon belül nem szállítja el a
terméket, akkor az eladó a rendelési érték alapján számított napi 1 %-os tárolási díj
felszámolására jogosult. Eladó jogosult 30 munkanap után az árut a vevő telephelyére
szállítani, melyet a Vevő köteles átvenni, és a szállítási költséget megtéríteni.
Eltérő megállapodás hiányában a megrendelt áruk fuvarozása Megrendelő költségére és
veszélyére történik (Ex works). Szállító fenntartja az előszállítás jogát. Részszállítás
megengedett
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Csomagolás: Az áru csomagolását Szállító a Megrendelő költségére végzi.
7. FIZETÉS
A fizetés teljesítésének határideje általában 8 nap, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak
meg.
Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult késedelmi kamatot felszámítani, aminek mértéke
a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese
A kiszállított árura a vételár teljes kifizetéséig a tulajdonjogot fenntartjuk. Ha a vételár
kifizetése átutalással történik, úgy az ellenérték beérkezését tekintjük teljesítési napként.
Bármilyen fizetési módot is alkalmaznak, a fizetés nem tekinthető teljesítettnek addig, amíg a
teljes vételár kifizetése meg nem történik.
8. GARANCIA
Szállító az általa gyártott termékekre a beépítéstől, vagy használatba vételtől számított 12
hónap, de maximum a kiszállítástól számított 18 hónap jótállást vállal, golyósorok esetében
(figyelembe véve a DIN 69051 szabvány szerint számított élettartamot.)
A szállítási hiányosságokat minden további igény kizárása mellett a legrövidebb időn belül
megszüntetjük olyan módon, hogy választásunk szerint vagy a hibás részeket kijavítjuk, vagy
helyettük újat szállítunk. A garancia nem vonatkozik olyan esetekre, amikor a meghibásodás a
Megrendelő hibájából, különösen a jogosulatlan javításból, nem megfelelő működtetésből,
hibás beépítésből, karbantartás elmaradásából és egyéb a termékhez mellékelt használati
útmutató be nem tartása miatt következik be.
9. VIS MAIOR, KÖTBÉR, KÁRIGÉNY
Vis major (sztrájk, tűzeset, háború (hadüzenettel vagy anélkül), nagyarányú katonai
mozgósítás, felkelés, rekvirálás, elkobzás, embargó, meghibásodások és korlátozások az
energia-szolgáltatásban, az alvállalkozók szállításainak késedelme, stb.) esetére Szállító
mindennemű szállítási késedelmi felelősségét kizárja, és ez esetekre kiköti a szerződéstől való
elállás jogát.
A maximális kötbér és kárigény semmilyen körülmény között sem haladhatja meg a szállított
áru értékének 12%-át.
10. VITÁK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG
A szerződésből eredő minden jogvita esetén a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellett működő Választott Bíróság az illetékes.
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