ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI
				 FELTÉTELEK
Banner Batterien Hungária
Kereskedelmi KFT
Szállítási szerződés alapján a Szállító a szerződésben meghatározott árut a kikötött későbbi időpontban a Megrendelőnek átadja, a Megrendelő pedig köteles azt átvenni és a vételárat megfizetni. A Banner Batterien Hungária Kereskedelmi KFT, mint szállító (a továbbiakban
„Szállító”) a jelen általános szállítási feltételek szerint végez megrendelői (a továbbiakban „Megrendelő”) részére áruszállításokat.
1.

A szerződés megkötése

1.1. A jelen általános szállítási feltételek szóhasználatában a szerződés, illetve a megrendelés és annak visszaigazolása együttesen: „szerződés”. Az általános szállítási feltételek és a szerződés együttesen alkalmazandók. Amennyiben a szerződés az általános szállítási
feltételektől bármely ponton eltér, a szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
1.2. A szerződést kizárólag írásban lehet megkötni. A szerződés a felek általi aláírásával, az aláírás napján jön létre, illetve, ha a Megrendelő Szállító ajánlata alapján írásban elküldi megrendelését, a megrendelés Szállító általi visszaigazolása, vagy ennek hiányában az
áru Megrendelő általi átvétele napján. A Szállító ajánlata kötelezettség nélküli tájékoztatás. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a megrendelés és/vagy a visszaigazolás telefaxon vagy e-mailen történő megküldése is — éspedig a telefax vagy az e-mail elküldésének
napján tett nyilatkozatnak —, ha a nyilatkozó fél azt minden változtatás nélkül, eredeti, aláírt dokumentum formájában, a telefax
vagy e-mail feladásától számított 3 napon belül ajánlott, tértivevényes postai küldeményként vagy más igazolható módon (pl. kézbesítő) elküldi azt a címzetthez. A katalógusokban, prospektusokban és hasonlókban szereplő adatok, valamint az egyéb írásbeli
vagy szóbeli megnyilvánulások csak akkor irányadók, ha ezekre a megrendelés-visszaigazolásban kifejezett hivatkozás történik.
1.3. Ha a szerződés formája megrendelés és annak visszaigazolása, a szerződés csak a megrendelés egészének elfogadása esetén jön
létre. Amennyiben a Szállító a megrendelést olyképpen igazolja vissza, hogy annak bármely feltételét megváltoztatja, vagy egyébként véleményeltérést tüntet fel, a visszaigazolást új ajánlatnak kell tekinteni és a szerződés csak ezen új ajánlat Megrendelő általi
elfogadásával jön létre, annak a Szállítóhoz érkezése napján.
2.

Az áru
Szállító az árut a szerződésben rögzített műszaki paraméterek szerint, a szerződésben meghatározott mennyiségben szállítja.

3.

Árak

3.1. A Szállító által megadott árak a Szállító dunaharaszti raktárától értendők és nem tartalmazzák a csomagolást, berakodást és az ÁFÁ-t.
Ha a szállítással összefüggésben illetékeket, adókat vagy egyéb közterheket vetnek ki, ezeket a Megrendelő viseli. Házhozszállítás
esetén ennek fuvardíját, valamint a Megrendelő által esetleg kívánt fuvarbiztosítást külön kell elszámolni. A fel- és lerakodást és
behordást a díj ez esetben sem tartalmazza. A csomagolást a Szállító csak kifejezett megállapodás esetén veszi vissza.
3.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően jelentős árfolyamváltozás, illetve új adó, illeték, vagy más, kötelezően viselendő
költség merül fel, illetve a szerződés megkötésekor már figyelembe vett ilyen költség időközbeni emelkedése jelentős mértékben
(legalább 5 %-kal) növeli az áru beszerzési árát, Szállító jogosult e költséggel — annak oka és mértéke kimutatása mellett — a
vételárat növelni.
3.3. Ha a vételár növelése a felhasznált nyersanyagok árának jelentős emelkedése, előre nem látható, jelentős költség felmerülése, vagy
egyébként az általános gazdasági helyzet jelentős változása miatt válna szükségessé, e körülményről a Szállító köteles a Megrendelőt a felmerülésről való tudomásszerzését követően, az új ár megjelölésével haladéktalanul tájékoztatni. Megrendelő ilyen esetben nyilatkozhat, kívánja-e a szállítást a megadott magasabb áron, vagy eláll a szerződéstől. Megrendelő e pont szerinti elállása
esetén felek egymással szemben semmilyen jogcímen nem támaszthatnak követelést.
4.

Fizetés

4.1. A fizetés a szerződésben foglaltak szerint történik. Amennyiben a szerződés erre nézve nem tartalmaz eltérő rendelkezést, a fizetés az áru (részbeni) kiszolgáltatását követő 8 napon belül, Szállító számlája alapján, a szerződésben megadott bankszámlára való
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átutalással történik, feltéve, hogy Szállító a számláját legalább az esedékességet megelőző 8. munkanapon elküldte vagy átadta
Megrendelőnek. A számla megküldésének késedelme esetén a fizetési határidő a késedelem idejével meghosszabbodik. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a 2013. évi V. tv. (Polgári Törvénykönyv) 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamatot Szállító
részére megfizetni. Amennyiben a Megrendelő a Szállító valamely számlájának fizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik,
elveszíti a Szállító által biztosított rabattokat és/vagy vagy bónuszokat.
4.2. Szállító számlája teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát a Megrendelőnek átadott árun, tekintet nélkül arra, hogy Megrendelő azt időközben esetlegesen továbbértékesítette, feldolgozta, vagy beépítette. Szállító jogosult a Megrendelő részére teljesítendő
további szállításokat valamennyi korábbi számlája teljes kifizetéséig megtagadni anélkül, hogy vele szemben a késedelem jogkövetkezményei alkalmazhatók lennének. Amennyiben a fizetés az esedékességtől számított 60 napon belül sem történik meg, Szállító
jogosult a 6.2. pontban foglaltak szerint eljárni.
A Megrendelő a Szállító vételárkövetelésének biztosítékául ezennel a Szállítóra engedményezi a tulajdonjogának fenntartása alá eső
áru továbbadásából eredő követeléseit, még akkor is, ha ezt feldolgozta, átalakította vagy vegyítette, és kötelezi magát, hogy ennek
megfelelő feljegyzést helyez el a könyveiben vagy a számláin. Szállító kívánságára a Megrendelő köteles a követelés engedményezését a továbbadott áru vevőjével is közölni, valamint minden, a követelésének beszedéséhez szükséges adatot és dokumentumot
a Szállító rendelkezésére bocsátani.
5.

Szállítási határidő

a)
b)

Szállító a megrendelt árut legkésőbb a szerződésben meghatározott határidőben köteles Megrendelőnek átadni, elő- és rész-szállítás megengedett. Amennyiben a szerződésben a határidő napokban, hetekben vagy hónapokban van megállapítva, a szállítási
határidő az alábbi időpontok közül a későbbivel kezdődik:
a megrendelés visszaigazolásának dátuma;
az a nap, amikor a Szállító a szerződésben kikötött előleget vagy biztosítékot megkapja.
Mentesül a Szállító a késedelmes teljesítés miatti felelősség alól, ha azt elháríthatatlan külső ok (pl. tűz, árvíz, természeti katasztrófa,
sztrájk, terrorcselekmény, háború, hatósági intézkedés, stb.) idézte elő. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ugyancsak nem tekinthető Szállító késedelmének a beszállítónál bekövetkezett esetleges energia- illetve alapanyaghiány, vagy -hiba, géppark-meghibásodás, műszaki vizsgálat nem megfelelő eredménye, stb. miatti késedelem. Ilyen esetben a Szállító köteles a jó kereskedő gondosságával eljárni, a felmerült körülményről a Megrendelőt a teljesítés várható időpontjának megjelölésével haladéktalanul tájékoztatni, és
az áru mielőbbi beszerzése érdekében minden tőle telhetőt megtenni. Amennyiben a teljesítés új határideje várhatóan meghaladja
a 60 napot, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben felek egymással szemben nem támaszthatnak követelést.

6.

Az áru átvétele

6.1. Szállító köteles Megrendelőt az áru beérkezéséről haladéktalanul értesíteni, Megrendelő pedig köteles az árut az értesítés vételétől számított 24 órán belül, a szerződésben meghatározott helyen átvenni és — amennyiben az átvétel helye nem a Megrendelő
telephelye — elszállítani. Megrendelő az áru átvételét a szállítólevél vagy a felek által közösen felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásával igazolja. A kárveszély az átvétellel vagy az átvételre nyitvaálló határidő eredménytelen lejártával száll át a Megrendelőre.
6.2. Az áru átvételének késedelme vagy megtagadása (elmulasztása) a Megrendelő fizetési kötelezettségét nem érinti, az átvételre megadott határidő utolsó napját — a kárveszély átszállása, a számlázási jogosultság megnyílta és a vételárfizetési kötelezettség beállta
szempontjából — úgy kell tekinteni, hogy azon Megrendelő az árut hiánytalanul átvette. Az átvétel késedelme vagy megtagadása
(elmulasztása) esetén Megrendelő köteles megtéríteni Szállító minden ebből eredő többletköltségét (állás- és raktározási díj, fekbér,
stb.). 15 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szállító jogosult az árut harmadik személynek értékesíteni és a befolyt vételárból valamennyi, a Megrendelővel szembeni, bármely jogcímen fennálló követelését kielégíteni. Amennyiben a befolyt összeg
nem fedezné teljes mértékben a Szállító követelését, Megrendelő köteles részére a különbözetet megtéríteni. Ha Szállító nem tudja
az árut értékesíteni, jogosult azt Megrendelő költségén elszállíttatni és megsemmisíttetni, majd az áru ellenértékét és valamennyi
felmerült költségét Megrendelőtől követelni.
6.3. Határidőben történik a teljesítés, ha a Szállító legkésőbb a szerződés szerinti határidő utolsó napján 24 óráig (ha az utolsó nap
szombat vagy munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 10 óráig) feladott levélben, e-mailen vagy telefaxon értesíti Megrendelőt arról, hogy az áru megérkezett és Megrendelő rendelkezésére áll.
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7.

Teljesítés, reklamációk intézése

7.1. Szállító köteles az árut a szerződés szerinti összetételben, mennyiségben és minőségben, szállítólevéllel vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kiszolgáltatni. Szállító az áru minőségi bizonyítványát a kiszolgáltatással egyidejűleg vagy az azt követő 10 munkanapon
belül köteles Megrendelőnek elküldeni.
7.2. Megrendelő köteles az árut az átvételkor haladéktalanul megvizsgálni. A mennyiségi hiányokat és a csomagolás esetleges sérüléseit, illetve az áru kívülről látható hibáját az átvételkor — a szállítólevélen vagy a jegyzőkönyvben —, az egyéb, szemmel látható
minőségi hibákat pedig a felfedezéskor azonnal, de legkésőbb az átvételtől számított 8 napon belül jelezni kell. Az áru esetleges
rejtett hibáit a felfedezéskor azonnal, de legkésőbb az átvételtől számított 1 éven belül kell bejelenteni a Szállítónak. E határidők
elmulasztása esetén a Szállító a reklamációt elutasíthatja.
7.3. A reklamációt írásban, az azt alátámasztó bizonyítékok (a hiányt és a csomagolás sérüléseit, valamint a kívülről látható hibát igazoló
szállítólevél vagy jegyzőkönyv, illetve a minőségi kifogást alátámasztó, független minőségvizsgáló intézet által készített szakvélemény) egyidejű átadásával és a Megrendelőnek a reklamációval kapcsolatos igénye (kijavítás, kicserélés vagy árengedmény) megjelölésével kell előterjeszteni. Megrendelő a Szállító kívánságára köteles lehetővé tenni a hibás áru megvizsgálását, illetve azt, hogy
a független minőségvizsgáló intézet által végzett vizsgálatnál jelen legyen. A szakvélemény költségét a Megrendelő előlegezi és az
a fél viseli, amelyiknek a szakvélemény a vitában nem ad igazat.
7.4. Megalapozott reklamáció esetén Szállító — választása szerint — kijavítja vagy kicseréli a hibás árut, vagy árengedményt ad. Csere
esetén Megrendelő köteles a hibás árut Szállítónak visszaadni. A reklamáció jelen pont szerinti rendezése esetén Megrendelő Szállítóval szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat további igényt.
7.5. Szállító reklamációval kapcsolatos kötelezettségeinek mértéke nem haladhatja meg a vonatkozó szerződés alapján szállított áru
számla szerinti ellenértékét. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy hibás teljesítés címén a vételárat vagy annak egy részét visszatartsa.
7.6. Szállító mentesül a reklamációval kapcsolatos kötelezettségei alól, ha a hiba a szerelési követelmények és használati feltételek figyelmen kívül hagyása, az akkumulátorok Szállító által megadott teljesítmény fölötti túlterhelése, gondatlan vagy helytelen kezelés, nem megfelelő üzemanyagok használata miatt keletkezett, vagy a Megrendelő által szolgáltatott anyagra vezethetők vissza. A
Szállító nem felel azokért a károsodásokért sem, amelyek harmadik felek cselekményeire, légköri kisülésekre, túlfeszültségekre és
vegyi behatásokra vezethetők vissza. A Szállító kijavítási kötelezettsége nem vonatkozik a természetüknél fogva kopó alkatrészek
kicserélésére.
7.7. Szállító felelőssége kizárt, ha a hiba vagy kár oka az, hogy a Megrendelő részéről a kívánt felhasználási célhoz képest túl csekély
kapacitású illetve névleges teljesítményű akkumulátort használnak; továbbá, ha a Megrendelő eltérő gyártói ajánlások helyett hagyományos indítóakkumulátort használ (pl. AGM vagy EFB akkumulátort), végezetül, ha a vevő hobbi vagy szabadidős célú felhasználás esetén a mélykisülésű akkumulátor helyett hagyományos indítóakkumulátort épít be (pl. Caravan, Camper, Boot esetében). Az
akkumulátor alkalmazásának mindenkor meg kell felelnie a Banner hozzárendelő ajánlásának: Book of Power, a
https://www.bannerbatterien.com/hu/Vállalat/News
vagy az akkumulátor keresés honlapján található ajánlás:
https://www.bannerbatterien.com/hu/Akkumulátorkeresés,
illetve meg kell felelnie a készülék gyártója által előírt akkumulátortípusnak (teljesítményre vonatkozó követelmény), máskülönben
az ebből eredő hibák és károk nem alapozzák meg a Szállító felelősségét.
7.8. Szállító a hibás teljesítéssel okozott esetleges károkért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén felel. A Szállító kizárja
felelősségét az enyhén gondatlanul okozott, illetve a következményes károk megtérítéséért, az elmaradt haszonért, a kamatveszteségekért, valamint harmadik feleknek a Megrendelővel szemben támasztott igényeiből eredő károkért. A szerelésre, üzembehelyezésre és használatara vonatkozó vagy a hatósági feltételek be nem tartása esetén minden kártérítés kizárt.
7.9. Ha a felek kötbérben állapodtak meg, az ezen túlmenő igények mindennemű jogcímből eredően kizártak.
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8.

Megrendelés-módosítás, elállás
Ha a Megrendelő módosítani kívánja megrendelését vagy el kíván állni a szerződéstől, ezt legkésőbb addig az időpontig teheti
meg, amíg a Szállító harmadik személlyel (a gyártóval vagy más szállítóval) az áru szállítására a szerződést meg nem köti. Ebben az
esetben is köteles azonban megtéríteni a módosítással, illetve az elállással a Szállítónak okozott költséget, illetve kárt.

a)
b)

A Szállító jogosult elállni a szerződéstől,
ha a szállítás megkezdése vagy folytatása olyan okokból, amelyekért a Megrendelő felelős, lehetetlenül és megfelelő póthatáridő
kitűzése ellenére tovább késedelmeskedik,
ha a Megrendelő fizetőképességét illetően aggályok merültek fel, és ő a Szállító kívánsága ellenére sem előleget nem fizet, sem
pedig biztosítékot nem szolgáltat a szállítást megelőzően.
Az elállást a szállítás vagy szolgáltatás még nyitott része tekintetében is be lehet jelenteni a fenti okokból.

9.

Titoktartási kötelezettség
Felek — a szerződés alapján elvégzendő feladataikhoz szükségeseken túl — sem a szerződés tartama alatt, sem annak megszűnését követően nem közöl-hetnek senkivel, illetve nem használhatnak fel üzleti titoknak számító, illetve bizalmas információkat,
és mindent megtesznek annak érdekében, hogy meg-akadályozzák ilyen jellegű információk illetéktelen személyek tudomására
jutását. A titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárt a vétkes fél köteles a másik félnek megtéríteni.

10. Jognyilatkozatok
Jognyilatkozatokat a Szállító nevében kizárólag ügyvezetői vagy kereskedelmi igazgatója, vagy az ügyvezetők által közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személyek tehetnek.
11. Egyéb rendelkezések
Az általános szállítási feltételek és/vagy a szerződés valamely rendelkezésé-nek érvénytelensége azok egészének érvényességét
nem érintik.
A jelen általános szállítási feltételek alapján létrejövő szerződés addig hatá-lyos, ameddig felek mindegyike teljesítette valamennyi
abból eredő kötelezettségét.
12. Alkalmazandó jog
Az általános szállítási feltételekben és/vagy a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. tv. (Polgári Törvénykönyv)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A jelen általános szállítási feltételek visszavonásukig, vagy új feltételek kibocsátásáig hatályosak és mindazon szerződésekre alkalmazandók, amelyek annak hatálya alatt keletkeztek, függetlenül attól, hogy Szállító a feltételeket időközben esetleg visszavonta, vagy újakat
bocsátott ki.
Dunaharaszti, 2018. július
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