
Acél Korrózió Kft. - Általános szállítási és fizetési feltételek 
 

 
1. Általános rendelkezések: 

Amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodnak meg, az ajánlatok kidolgozása az adásvételi szerződés 

megkötése, valamint a termékek Acél Korrózió Kft. általi szállítása kizárólag a jelen szállítási és fizetési feltételek 

szerint történik, a vevő esetleges Általános Üzletieti Feltételeinek és egyéb eltérő rendelkezéseinek kizárásával. 

2. Árajánlatok, megrendelések: 

A Acél Korrózió Kft.által készített ajánlatok kötelezettség nélküliek, különösen az árak, mennyiségek, szállítási 

határidők és az általános szállíthatóság tekintetében. A vevő megrendelése a Acél Korrózió Kft.számára csak 

írásos visszaigazolás után, vagy tényleges szállítás esetén kötelező. 

3. Szállítás, szállítási határdiők: 

A Magyarország területén a szállítás a vevő, vagy az eladó fuvarszervezésében, illetve a megbízott 

szállítmányozónk által, házhoz szállítva történik; kisebb rendelések esetén a szállítási költség a vevőt terheli, és a 

szállítmányozónak az áru kiszállításakor fizetendő. Ettől eltérően a szállításról kiállított számla rendelkezik. A 

mennyiségi kifogásokat a vevő a termék kézhezvételekor köteles, illetve jogosult megtenni. A Acél Korrózió 

Kft.által megadott szállítási határidők többéves tapasztalatainkon alapuló, becsült értékek és nem kötelezőek. A 

szállítási határidők esetleges be nem tartásáért a Acél Korrózió Kft. nem vállal felelősséget. 

4. Idegen göngyöleg: 

A Acél Korrózió Kft. csak a kifejezetten idegen göngyölegként megjelölt csomagolóanyagokat veszi vissza. Ezeket 

a csomagolóanyagokat az ügyfél egy hónapon belül, de lehetőleg azonnal, kifogástalan, javításra nem szoruló 

állapotban szállítási költségtérítés nélkül köteles visszaszállítani. 

5. Tulajdonjog fenntartása, engedményezés: 

A szállított termékek a vételár és minden mellékkövetelés kifizetéséig a Acél Korrózió Kft.tulajdonában 

maradnak. A leszállított termékek feldolgozásával a vevő nem szerez tulajdonjogot a részben vagy egészében 

előállított termékek felett. A tulajdonjog fenntartásos áru, tovább értékesítése esetén (feldolgozva, vagy 

feldolgozatlanul) a vevő előzőleg lemond az ügyfeleivel szembeni minden követelésről a Acél Korrózió Kft.javára 

(például a vevővel, vagy egyéb ügyfeleivel szemben). A vevő azonnal értesíti szerződéses partnereit az 

engedményezésről. Amennyiben az áru feletti 2|3 tulajdonjog fenntartás bármilyen körülmény miatt meghiúsul, 

úgy a Acél Korrózió Kft.és az ügyfél már most egyetértenek abban, hogy a feldolgozott áruk tulajdonjoga a Acél 

Korrózió Kft.-re száll át, aki a tulajdonjog átruházását elfogadja. Az ügyfél marad a fenntartásos áru térítésmentes 

megőrzője. 

6. Fizetési feltételek, késedelem: 

A fizetési feltételek a következők alapján teljesítendőek. 

Amennyiben a Acél Korrózió Kft. a vevővel egyéb megállapodást nem kötött, az áruk készpénzfizetés ellenében 

vásárolhatóak meg. Amennyiben az Eladó az árut leszállítja és a vásárlási érték kiszámlázásra kerül, a számla az 

írásos fizetési határidő betartásával esedékes. Késedelmes fizetés esetén az Eladó késedelmi kamatot számít fel, 

a jogszabályban megszabott legmagasabb mértékben. Amennyiben a vevő egyéb megállapodás kapcsán az adott 

évben kiadott hivatalos listaárhoz képest árkedvezményt kap, késedelmes fizetés esetén a listaáron alkalmazott 

árak az elszámolásban az irányadóak. A listaár és a kedvezményes ár közötti különbözet 2 EUR/liter + ÁFA és/vagy 

2 EUR/kg + ÁFA összeg minden kiállított számla esetében. A különbzetről az eladó a fizetési határidő lejártát 



követően számlát állít ki, melynek esedékessége azonnali hatályú. Az esetleges felszólítási, inkasszó, és ügyvédi 

költség a vevőt terheli. Abban az esetben, ha a vevő egy vagy több szállítás kifizetésével hátralékban van, a Acél 

Korrózió  Kft.-nek jogában áll a hátralék kifizetéséig a további szállításokat leállítani, vagy a vevővel kötött 

szerződéstől elállni. A termék kellékhiányának bejelentése, nem mentesíti a vevőt a fenti fizetési feltételek 

betartásának kötelezettsége alól. 

7. Garancia, kártérítés: 

A Acél Korrózió Kft. garantálja, hogy az általa szállított termékek anyag- és feldolgozás tekintetében nem 

szenvednek hiányosságban. A vevő feladata, hogy a termékeknek a tervezett felhasználási célra való 

alkalmasságát megvizsgálja. A termék meghatározott célra való alkalmasságát, valamint az abból készített 

bevonatok, rétegek minőségét, és az egyéb feldolgozással kapcsolatos követelményeket a Acél Korrózió Kft.nem 

garantálja. Az eladó garanciája, választása szerint a hibás termék árának csökkentésére, kicserélésére, vagy 

visszavételére korlátozódik. Minta utáni vásárlás esetén kisebb, a szín- és effektkatalógusok szerint vásárolt 

termékeknél pedig nagyobb eltérések lehetnek a minőségben, a színárnyalatban, fényességben és az 

effekthatásban. A termékre vonatkozó minőségi kifogást a termék feldolgozása, keverése előtt, írásban kell 

megtenni, egyéb kifogásait pedig az áru átvételekor, azonnal kell jelezni. 

A Acél Korrózió Kft.nem felel: 

- minden olyan kárért, vagy hátrányért, amely abból származik, hogy a terméket valamilyen eljárásnak, 

folyamatnak, vagy kezelésnek tették ki, kivéve, ha azt a Acél Korrózió Kft.írásban ajánlotta.  

- a termékekért, amelyet a vevő bármely formában feldolgozott vagy mindazon károkért, amelyek azután 

keletkeztek, hogy a kockázat átszállt a vevőre. 

A Acél Korrózió Kft.a törvényes képviselői eladósodásáért csak durva gondatlanság vagy szándékosság esetén 

vállal felelősséget. A szerződéses kötelezettségekért, pozitív követelésekért, mellékszerződési kötelezettségek 

megsértéséért, közvetlen károkért vagy következmény-károkért nincs felelősségvállalás (kivéve a druva 

gondatlanságot illetve szándékosságot). 

A termékek csak a Acél Korrózió Kft. engedélyével szállíthatóak vissza. A termék kellékhiányának, vagy egyéb vélt 

vagy valós termékkel kapcsolatos kifogás bejelentése esetén a Acél Korrózió Kft.jogosult a további szállítástól 

elállni, amíg a kifogás jogossága végérvényesen be nem bizonyosodik, miközben a szállítási határidők 

módosításra kerülnek. A kártérítési igény mértéke az adott számla végösszegének nettó értékében, illetve az 

adott szállítmány nettó árában kerül megállapításra. 

8. Visszatartás, beszámítás: 

A vevőnek nincs joga a leszállított termék kifizetését bármely okból visszatartani, vagy a saját fizetési 

kötelezettségét, vagy rá hárított követelési igényt a Acél Korrózió Kft.-vel szembeni esetleges követelésbe 

beszámítani.  

9. Igéretek, tanácsadás: 

A Acél Korrózió Kft. képviselőinek szóbeli ígéretei csak írásos visszaigazolással válnak érvényessé. A Acél Korrózió 

Kft. által nyújtott, -szóbeli és írásos- a termék felhasználására irányuló tanácsadás a legjobb tudásunk szerinti, de 

nem tekinthető garanciának. Így az nem helyettesíti a termék vevő által történő vizsgálatának kötelezettségét, 

különösen egy meghatározott célra, alkalmazásra való alkalmasságnak tekintetében, ezért azt minden 

kötelezettség kizárásával történik.  

 



 

10. Vis maior: 

A Acél Korrózió Kft. teljesítési kötelezettsége vis maior (állami korlátozás, háború, felkelés, tûz, természeti 

események, stb.) miatt részben, vagy egészében lehetetlenné vált, vagy késedelmet szenved a Acél Korrózió Kft.-

t nem terheli felelősség, ebben az esetben a Acél Korrózió Kft. jogosult részben, vagy egészben, határidő 

megtétele nélkül a szerződéstől elállni. 

11. Alkalmazandó jog, bírósági illetékesség: 

A Acél Korrózió Kft. által kötött szerződésekre a magyar jog vonatkozik. Az ENSZ által szavatolt vásárlói jog 

alkalmazásának lehetősége kimondottan kizárt. A kizárólagos bírói illetékesség a peresítésektől függoen a Pesti 

Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság. A Acél Korrózió Kft.azonban jogosult vevő székhelye szerinti 

bíróságnál is pert indítani. 

12. Semmisség: 

Abban az esetben, ha az előbbi rendelkezések közül bármelyik semmis, vagy kivitelezhetetlen, vagy semmissé 

válik, a felek ezt egy olyannal pótolják, amely a semmis rendelkezés gazdasági célját legjobban megközelíti. Azon 

ügyfelek, akik a Fogyasztóvédelmi Törvény rendelkezései 

alapján Fogyasztónak minosülnek, a Fogyasztóvédelmi Rendelkezések alapján előnyt élveznek a jelen szállítási és 

fizetési feltételek vonatkozó rendelkezéseivel szemben. 

 

Nagykovácsi, 2021. március 29. 

 

Acél Korrózió Kft. 


