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Alta16nos szSllitiisi 6s elad6si felt6telek

t. frv6nyess6g

Az Sltaliinos vdsdrldsi 6s szdllitdsi felt6telek minden olyan eladdsra 6s szSllitdsra vonatkoznak,

melyben a Nomito T6rk6gyiirt6 Kft. elad6k6nt 6s / vagy sziillit6k6nt m(kodik kozre"

2. A szerz6d6s l6trejiitte

A szerz6d6s a vev6 megrendeldsdvel egy id6ben jon l6tre. A megrendel6st a Nomito

T6rk6gyiirt6 Kft. visszaigazolja a vev6 fel6, majd ezt kovet6en a vev6 r6sz6,r6l kiegyenlit6sre

kerril a v6teldr 6s / vagy dtaddsra, szdllitdsra kerrilnek a megvdsdrolt term6kek. A Nomito

T6rkSgyiirt6 Kft. joga, hogy kotelezetts6g n6lktil visszal6pjen a szerz5d6st6l abban az

esetben, ha a vevS nem teljesiti a fizetdsi kotelezetts6gdt, vagy a cdgnek tudomSsdra jut

olyan informdci6, hogy a vev6 fizetdskdptelen. A vdsd116 teljes, vagy rdszleges visszal6p6se

eset6n a gydr.t6 a szerz6d6sben szerepl6 iir 10 %-et sztorn6 dijk€nt kisz6mlSzhatja.

3. A megrendel6s tartalma

Az Nomito T6rk6gydrt6 Kft. r6sz6re leadott megrendel6seknek a kovetkez6 adatokat kell

tartalmaznia:

- megvdsSrolni kivdnt term6k nev6t, szintit, m6ret6t, mennyis6g6t,

- a megrendel6 nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefon 6s fax szdmdt,

- a tervezett szdllitis ddtumdt, illetve arra val6 inform6ci6t, hogy sajit vagy az Nomito

T6rkdgyiirt6 Kft. 6ltal megszervezett szdllitSst szeretne-e a megrendel6.

4. Sz:illitiisi id6

Az Nomito T6rk6gy6rt6 Kft. a szerz6d6,s l6trejottdvel egy id6ben meghatdrozott szdllitdsi

hatdrid6 betartdsdra torekszik. Ezen hat6rid6 egyszeri m6dositdsdra a gydrt6 fenntartja a

jogot. Ha a m6dositott hat6rid6rea gydrt6 hibdjdb6l a teljesit6s meghidsul, akkor a vev6nek

jogdban dll kdrt6rit6si ig6ny6nek beny0jtiisa n6lkril a szerz6d6st6l eldllni.

5. Arak 6s fizet6s

A gy5rt6 iiltal kiadott 6rv6nyes 6rjegyz6k tartalmazza a mindenkori nett6 6rakat. Az Nomito

T6rk6gyiirt6 Kft. az drv6ltozds jog6t fenntartja. A megrendelt term6kek kifizet6se tort6nhet

k6szp6nzben vagy egyedi megdllapodds eset6n Stutaldssal. K6sedelmes fizetds eset6n a

jegybanki alapkamat k6tszeres6t szdmoljuk fel k6sedelmi kamatk6nt.

6. Sziillitas es a megrendett term6k 6tv6tele

A term6k szdllitiisa tort6nhet a vev6 6ltal vagy az Nomito T6rk6gydrt6 Kft. kozvetit6s6n

kereszt0l. A term6kek a sz6llit6 jdrmfire torten6 felrakoddsa csak lenyithat6 oldalfalas

g6pjSrm0re lehets6ges. Egy6b jdrmfire vagy k6zi m6don tort6n6 rakoddsra nincs m6d. A

vevdnek a term6kek iitv6tel6n6l ellen6rizni kell, hogy az dtadott term6kek mennyis6ge,



min6s6ge 6s fajtdja megegyezik-e a megrendel6ssel. Reklamdci6ra a term6kek lehelyez6se

utdn nincs lehet6s6g.

7. Megmaradt 6ru visszav6tele

A megmaradt dru visszav6tel616l az Nomito Tdrkdgydrto Kft. elSzetes egyeztet6st kovet6en

sajdt hat6skor6ben donthet. Gydrtonak jogiiban dll a s6rtetlen 6s m69 eredeti

csom a gol ds ba n visszavett te rm 6 ke kre 2OTo sztorn5 d ij at fe lszd mol n i.

8. Raklapok

Term6keinket egyedi gydrt6sd raklapon forgalmazzuk, melyek bet6tdija brutto 3000 Ftldb. A

raklapok betdtd(jdt - tigyf6l 5ltal, telephelyr"inkre tort6n5, sz5llftds utdn 2 h6napon bekili

visszasz6llit6s eset6n - teljes m6rt6kben visszat6rftjuk. Ezt ttill6pve 1500 Ft/db bet6tdfjat'

sz6mitunk fel. 6 h6nap eltelt6vel nem all modunkban visszavenni a raklapokat.

9. A tulajdonjog fenntartdsa

Az Nomito TerkSgy6rt6 Kft. 6ltal vev6 r6sz6re kiadott term6kek a v6teldr teljes

kiegyenlft6s6ig a gydrt6 tulajdondba maradnak. A 30 napon tfli fizet6si k6sedelem eset6n

valamint a vev6 elleni csSd-, vagy felszdmol6si eljiirds eset6n a gy6rt6nak jogdban 6ll a

tulajdondban dll6 drut elhozni a vev6t5l. Ennek az int6zkeddsnek, szdllftdsnak valamint a

term6k 6rt6kveszt6s6nek osszes kolts6ge a vev6t terhelik.

10. Szavatoss6g

Az Nomito Tdrk6gySrto Kft. termdkei megfelelnek az eur6pai szabvdnyoknak 6s a

szerz6d6sben rogzitett feltdteleknek. Az drut a vev6nek az 6tv6telkor mennyis6g 6s min6seg

szerint 6t kell n6znie.

Az ellen6rz6s so16n felmerrilt 6s jogos kifog6sokat, a gydrt6nak korrigdlni kell. Az Stv6telt

kovet6en a gydrt6nak csak a rejtett (dtv6telkor nem 6szrevehet6) hibdkbol ered6, ds a gydrto

hib5jdra visszavezethet6 panaszokat kell korrigSlni.

A szavatossdg nem terjed ki az Nomito Terk6gydrt6 Kft. 6ltal k6szitett term6kek eset6n a

m6szkivirigz{sra, a szin 6s m6retelt6r6sre, hiszen ezek ftiggnek a gydrt6s sor6n felhaszndlt

alapa nyagok min6s6get6l,

a kti lonb oz6 gy{rtdsi id6pontokt6l.

11. Jogvita

Az ,,Alta16nos eladdsi 6s sz6llft6si felt6telekben" nem szabSlyozott k6rd6sekben a PTK

el6irdsai azirinyad6ak. Jogvita eset6n a Pestmegyei Biros6g az illet6kes.
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