A Villámszer Kft. Általános Szállítási és
Eladási Feltételei (ÁSZF)

Jelen dokumentum elválaszthatatlan része minden megállapodásnak a Villámszer Kft. által
forgalmazott áruk értékesítésével kapcsolatban. Az ebben megfogalmazott feltételek csak a
Villámszer Kft. írásbeli engedélyével módosíthatóak. A Vevő által kért változások csak abban az
esetben lépnek érvénybe, ha azt a Villámszer Kft. írásban jóváhagyja. A Vevői rendelés akkor válik
elfogadottá, ha a Villámszer Kft. ( továbbiakban: Eladó ) a rendelésről írásbeli rendelés visszaigazolást
a Vevő részére megküldte.

Eladó adatai:
Eladó neve: Villámszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Eladó székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 30/B 3. emelet 35.
Eladó telephelye: 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 126.
Eladó e-mail címe: rozsdamentes@villamszer.hu
Cégjegyzékszám: 01 09 724664
Adószám: 13228316-2-43
Telefonszám: +36 (20) 34 14 034
Eladó elérhetősége a telephelyen: hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óráig.

Ajánlatok
Az Eladó bármilyen ajánlata csak a raktárkészlet erejéig, vagy két munkanapig érvényes az
ajánlattételtől számítva, kivéve ha a Felek ettől eltérően, írásban megállapodtak. Eladó, a rendelés
visszaigazolás jóváhagyásáig bármikor jogosult módosítani az ajánlatát.

Tanácsadás
Eladó a Vevő részére minden anyagválasztással kapcsolatos tanácsot ingyenesen, informálisan,
kötelezettség nélkül ad, az Eladó erre garanciát nem vállal, felelőségre nem vonható.

Műbizonylat:
Az Eladó, a Vevő kérésére műbizonylatot ad a megvásárolt termékről. A műbizonylat ára minden
termék esetében egységesen 900 HUF + áfa / db, vagy 3 EUR + áfa / db.

Az áru szállítása
Szállítási idő
Ha a felek erről külön írásbeli megállapodást nem kötöttek, az áru szállítási határideje az Eladó
telephelyén történő átvételre vonatkozik. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelt termékeket
tételekre bontsa, és részletekben szállítsa azt a Vevőnek.
Rendelt mennyiségtől való eltérés:
Egyéb megállapodás hiányában: +/- 10 %. Az Eladó által küldött dokumentumokban szereplő súlyt
elfogadottnak kell tekinteni, ha nem bizonyítható annak helytelensége.
Késedelmes szállítás
Az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt amennyiben nem tudja tartani a szállítási határidőt. A
megállapodott szállítási határidőtől számított nyolc hét elteltével a Vevő írásban kérheti a rendelés
törlését. A törlés csak a rendelés még ki nem szállított részére kérhető
Késedelmes szállítás felelőssége
A vevő csak abban az esetben tarthat jogot bármiféle kártérítésre, vagy jogorvoslatra a szállítás
késése miatt, ha a késés az Eladó bizonyíthatóan súlyos gondatlanságából ered.

Hibás áruk és áruhiány
Villámszer Kft. szavatossága
Az Eladó szavatosságot vállal a rendelt termékek hibátlanságáért, és az áru megállapodott
mennyiségben történő leszállításáért. Az Eladó nem felelős az áru egyéb funckiójáért, valamint más
célnak való megfelelőségéért.
Vevő észrevétele
A Vevőnek joga, és kötelessége írásban értesíteni az Eladót, amennyiben bármilyen hibát, hiányt
felfedez az áru átvétele után. Ez a jog a Vevőt egy hét időtartamig illeti meg az áru átvételét
követően. Amennyiben a Vevő a későbbiekben olyan hibát, hiányosságot fedez fel, amelyet
értelemszerűen nem ismerhetett fel az átvételkor, és az ezt követő egy hét alatt, a hiba, vagy
hiányosság tudomására jutásától számított két héten belül ugyancsak írásban tehet kifogást az Eladó
felé. Amennyiben az észrevételt az említett határidőn túl jelzi a Vevő az Eladó felé, vagy több mint
egy évvel a kockázat átszállásának időpontja után teszi meg ezt, az Eladó nem köteles jóvátételt
nyújtani a Vevő részére, vagy bármilyen visszatérítést fizetni.

Áruhiány, hibás áru kezelése
A Eladó részére írásban, határidőn belül jelzett kifogások esetén, az Eladó kivizsgálja az esetet.
Amennyiben jogosnak találja azt, úgy az Eladó saját költségén, belátása szerint dönthet a hiba
kijavítása mellet, vagy új, kifogástalan állapotú terméket szállít a Vevő részére. Az új, vagy hiányzó áru
szállítási határidejének meghatározásakor figyelembe kell venni az esetleges anyaghiányt, gyártási,
illetve beszerzési időt. A kifogásolt terméket az új termék átvételekor át kell adni az Eladó részére. A
hiba kijavítása, vagy a hiány pótlása helyett az Eladó jogosult az árura vonatkozó árat csökkenteni a
hibás, vagy hiányzó termék értékével megegyező mértékben.

Korlátolt felelősség
A fenti jóvátételen kívül a Vevő nem jogosult semmilyen más kompenzációra, kivéve, ha a hiba, hiány
az Eladó súlyos gondatlanságából ered.

Vis maior
Sem az Eladó, sem a Vevő nem vonható felelősségre a késésért, illetve nem teljesítésért, amennyiben
ezen események rajtuk kívül álló, előre nem látható akadályok miatt következik be, például háború,
terrorizmus, tűzvész, robbanás, áradás, vagy más szélsőséges időjárási körülmény, sztrájk, munkaügyi
viták, engedélyek visszavonása, a teljesítéshez elengedhetetlen eszközök gépek meghibásodása. A
teljesség igénye nélkül felsorolt „vis maior” esetekben az érintett fél mentességet kap a
kötelezettségei, vagy más szerződésben meghatározott jóvátétel alól, ameddig a vis maior fennáll. A
teljesítés határidejét a vis maior időtartamával megegyező mértékben el kell tolni. Ha három
hónapnál tovább tart a vis maior, bármelyik félnek jogában áll a megállapodást –a még le nem
szállított részére vonatkozóan – felmondani. Ebben az esetben egyik fél sem jogosult semmilyen
kompenzációra. Ez alól kivételt képez a le nem szállított árura fizetett előleg, visszafizetése, valamint
a már leszállított, de még ki nem fizetett áru vételárának megfizetése.

Tulajdonjog
Az Eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja az áruk tulajdonjogát. Ezt a jogot az Eladó
fenntartja a Vevő minden egyéb Eladó felé irányuló tartozásának kiegyenlítéséig. A tulajdonjog
átszállásának feltétele a teljes vételár megfizetése. A tulajdonjog átszállásáig az Eladónak joga van
ellenőrzése alá vonni a Vevő birtokában lévő árut, amelyre tulajdonjoga kiterjed. A Vevő megadja, a
jogot az Eladónak, hogy minden olyan területre, vagy épületbe belépjen, ahol az árut tárolják, annak
hozzáférhetőségét biztosítja. Ha időközben a Vevő már felhasználta, átalakította a ki nem fizetett
árut, vagy új tárgyat hozott létre belőle, úgy az Eladó tulajdonjoga ezen termékekre is kiterjed a ki
nem fizetett áru értékének megfelelő arányban. A tulajdonjog gyakorlása az Eladó részéről a teljes
vételár, és egyéb felmerült költségek megfizetéséig tart. Amennyiben a Vevő az árut, vagy az abból
készült új terméket harmadik fél számára értékesíti, a Vevő az Eladóra ruházza át az értékesítésből
származó követelésének azon részét, amely a ki nem fizetett árura/eladott új tárgyra vonatkozó
adóssággal megegyező értékű. A fenti alpontok mindegyike külön pontként hatályos, és ennek
megfelelően, abban az esetben, ha közülük bármelyik végrehajthatatlan bármilyen ok miatt, a többi
teljes mértékben hatályos marad.

Fizetés, ÁFA és késedelmi kamatok
A feltüntetett ár nem tartartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) és más adókat vagy
illetékeket, illetve a szállítási költséget, hacsak erre vonatkozóan más megállapodás nem született. Ha
az Eladónak ÁFÁ-t vagy ÁFÁ-val kapcsolatos büntetést kell fizetnie amiatt, hogy a Vevő helytelen
adószámot adott meg, vagy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték az export/unión belüli
szállításra, Vevő köteles visszatéríteni az Eladó részére ezeket a költségeket.
Fizetési határidő
A két fél közötti külön megállapodás alapján. Külön megállapodás hiányában a Vevő köteles
legkésőbb az áru átvételekor a teljes vételárat készpénzben kifizetni.
Késedelmi kamat
A vevő a megállapodásban rögzített összeget a megállapodott fizetési határidőn belül, a számla
kiállításától számítva köteles kifizetni. Ha a Vevő nem fizeti ki a megállapodásnak megfelelő vételárat,
a megadott határidőre a Vevő köteles késedelmi kamatot fizetni. A Vevő a mindenkori törvényes
késedelmi kamattal megegyező mértékű éves késedelmi kamatot köteles a hátralékos összegen felül
megfizetni.

Jogviták
Felek jogvitákat békésen, lehetőleg peres eljárásokat kerülve rendezik. Amennyiben azonban
közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy a felek alávetik magukat. A felek megállapodnak abban,
hogy az alkalmazandó jog a magyar. Választott bíróság: az Eladó telephelye szerinti illetőségű bíróság.

Általános felelősség korlátozás
Az Eladó semmilyen körülmények között sem vonható felelősségre, semmilyen speciális, közvetett,
előre nem látott vagy következményes kárért például a teljesség igénye nélkül – az elmaradt hasznot,
termelési veszteséget, elmaradt termékértékesítés utáni hasznot vagy a Vevő ügyféltől származó
kártérítési igényeket, kivéve a súlyos gondatlanságból vagy szándékos félrevezetésből eredő
esetekben. Az Eladó felelősséget csak a kiszállított áru értékéig vállal.
Az Eladónak nincs felelősségvállalási kötelezettsége semmi olyan kártérítési igényért,amelynek
esetében a kockázat átszállásának időpontja után több mint egy fél évvel történt értesítés.

