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Altalános eladási és szállítási szerz ődés 

* hogy az Áitaláos eladási és szállítási szerz ődést megrendelése, Illetve vásárlása el őtt olvassa át, mert 
módunkban ettől eltérő  feltételekben megállapodni 	'-. 	--- ---- - 	 - 

Ilitás 100 m2 fölötti 
A. szerződés létrejö 
A szerződés a jelenJ 
rendelő  aláírásával 4s . 
Megrendelések: 
A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy 	 ____________  

‚a Vevő , valamint kÖzölnie kell a pontos szálü . Áee S; 

hogy a kért szállítást szóló vagy pótkocsis szerelvénnyel kéri a Vev ő  Amennyiben pontos szállítási címet nem 
tud megadni, úgy köteles a Vevő  részletes leírást, ill. rajzot mellékeini a megrendeléshez. Megrendeléskor kér-
‚jük közölni a kért szállítási id őpontot, amelyről a gyártó szállítási részlege külön egyeztet. 
Árak: 
A Dunacenter Beton Kft. által kiadott árak az ország egész területére érvényesek, és tartalmazzák a terméknek 
a vevőhöz történő  szállítás ás lerakodás egyszeri költségét, a raklaphasználat költségét és az áfá-t Is. 
Ha megadott szállítási cím 40 t össztömeg ű  pótkocsis járm űszerelvény közlekedésére ill. a biztonságos lerako-
dásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, sz Új szállítási címre a kiszállítást a Vevő  költségére ismétel-

jük meg. 
Amennyiben a Vevőnek termékeinkbő l jelentősebb mennyisége megmarad, az eladó vállalja, hogy a Vev ő  által a 
gyártÓtelephelyére visszaszállított sértetlen állapotú árut, eredeti csomagolásban a szállítólevél bemutatásával, 
a vásárláskor érvényes ár alapján, 3 hónapon belül 15% kezelési költség levonásával visszavásárolja. 
Szállítás: 
A szerződésszerű  teljesítés elismerése Úgy történik, hogy a Vev ő  a szállítólevelet szállításkor aláírja. Ha a szállí-

tási napon a Vevő  vagy képviselője az átvételnél nem jelenik meg, a szerz ődésszerű  teljesítést a termék leraká-
sával megtörténtnek tekintjük. Behajtás csak szilárd Útburkolatra. Az esetlegesen a szállításból ered ő  töréskárt 

a Vevő  köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél nincs jelen, a töréskárt 10 napon belül írás-
ban bejelenteni. 
Ámennyiben a Dunacenter Beton Kft. a szállító, abban az esetben ellen őrzi a töréskárt, ás annak jogossága ese-
tén azt rendezi. A törött darabokat a kárlgény jogosságának megállapításáig meg kell őrizni. A saját fuvareszköz-
zel történő  elszállítás esetén a töréskár a Vevőt terheli. A töréskárért a gyártó csak szilárd útburkolatú behaj-

tási lehetőség esetén vállal felelősséget. A behajtási engedély köteles helyekre a behajtás költsége a megrende-

lőt terhe Ii..: 
Csomagolás: 
A termék szállítása zsugorfóliával védett ás a cserép típusával Jelölt, egyutas eldobható raklapon történik. A bon-
tást különös gonddal kell végezni, mivel a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek. A 
raklap tartalmazza a Megfelel őségi nyilatkozatot Is. 
Garancia: 
Rendeltetésszerű  használat esetén a Dunacenter Beton Kft. garantálja a betontermék méreth űségét, fagyállósá-
gát, vízzáróságát. A felhasználásra kerül ő  anyagok változása a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, va-
lamint különféle környezeti ás id őjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések előfordulhatnak. A 
felületi mészkivirágzás ás színeltérés nem tekinthet ő  minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed 
ki. Látható minőségi reklamációt a gyártó csak beépítés el őtt fogad el. Az esetlegesen jelentkező  felületi mész-

fátyol kb. I év alatt lemosódik ás a színtónus helyre áll. A garancia id őtartama a szállítástól számított 33 óv. Aga-
randa nem terjed kl a színeltérésre, a m űanyag- és fém kiegészítőkre ás elemi kárra. A garancia esetleges érvé-
nyesítése a vásárláskor kiadott számla, szállító- és garancialevél alapján történik. 
Késedelmi teljesítés: 
Amennyiben az Eladó a szállítás napján szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a visszaigazolás Id őpont-
jától számítva jult azt 30 napon belül teljesíteni. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tar-
tós hiánya, a k ______ésI akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt sz eladó további 30 napon belül sem 


