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Blachere Illumination Hungary Kft
Szállítói ÁSZF

Szállítási Általános Szerződési Feltételek
amely létrejön egyrészről a Megrendelő, mint „Megrendelő”, másrészről a
Blachere Illumination Hungary Kft
székhelye:

2142 Nagytarcsa, Csonka János u 4. K.ép

cégjegyzékszáma:

13-09-192666

adószáma:

13433400-2-13

képviseli:

Pintye Tímea ügyvezető

mint „Szállító”
a továbbiakban együtt „Szerződő Felek” között a megrendelés napján alábbi rendelkezések szerint.

1. A szerződés tárgyát, a termék megnevezését és a darabszámát a megrendelő
tartalmazza.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a termékek a Szerződő Felek közötti korábbi e-mailek határozzák meg, melyek a létrejövő
elektronikus szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2. Szerződő Felek megállapodása
Megrendelő megrendeli a megrendelőben megjelölt termékek Szállító általi szállítását, aki vállalja azok Megrendelő
részére történő átadását, a Megrendelő pedig köteles azokat átvenni és a vételárat megfizetni [tulajdon-és birtok
átruházás]. A termékeket Szállító köteles saját tulajdonú vagy általa megbízott fuvarozó szállítóeszközeivel elszállítani a
teljesítés helyére.
A szállítási határidő:

a megrendelő szerint

A teljesítés és a megvizsgálás helye:

a megrendelő szerint/szerelés lehetősége a megrendelő szerint

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szállító a termékek szerelését is elvégzi, így a termékek már rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban kerülnek a Megrendelő részére átadásra. Szállító a szereléshez alvállalkozó
közreműködését veheti igénybe, azonban annak eljárásáért úgy felel, mintha a szerelést maga végezte volna.
2.3. Szállító teljesítése a kiállított szállítólevél Megrendelő általi átvételével minősül befejezettnek (átadás-átvétel), a
kárveszély ekkor száll át Megrendelőre. A termékeket Megrendelő a szállítólevél aláírásával veszi át Szállítótól, ezen
időpont minősül a termék birtokbavételének.
2.3. Megrendelő a mennyiségi és minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul megkezdeni és az észlelt minőségi hibát
annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni

3. A vételár és kifizetése
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3.1. A megrendelő szerinti termékek vételára, azok szállítási és szerelési díjai a Megrendelőben meghatározott összeg,
mely ellenértéket a Megrendelő a Szállító által kiállított számla alapján az abban foglalt fizetési határidővel teljesíti.
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásakor az ellenérték összegével rendelkezik.
3.2. Szállító az adott termékre vonatkozó teljes ellenérték Megrendelő általi megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. Az
ellenérték akkor minősül megfizetettnek, ha a Szállító által kiállított számlán megjelölt bankszámlaszámon jóváírást
nyert, készpénzes fizetés esetén a vételár pénztárba történő bevételezésével.
3.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla az ún. Kulcs-Soft rendszerben készül, melyet Szállító e-mail útján
továbbít Megrendelő kapcsolattartójának a noreply@kulcs-soft.hu e-mail címről. Feladóként a Blachere Hungary Kft.
szerepel. Megrendelőnek ezt meg kell nyitni és a számlát (vagy díjbekérőt) PDF formátumból kinyomtatni. A számla nem
minősül elektronikus számlának, azt papír alapon kell a Megrendelőnek tárolnia.
3.4. Szállító az ellenértéken felül további díjazásra vagy költségtérítésre nem tarthat igényt jelen megállapodás szerinti
feladatainak ellátása kapcsán.
3.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy késedelmes teljesítés esetén kötbérfizetési kötelezettség keletkezik. Késedelmi
kötbér a nettó szállítói díj 0,5 %-a késedelmes naponként, de legfeljebb a megjelölt szállítói díj 10%-a. Szerződő Felek
megállapodnak, hogy amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja, akkor a jogosult választhat a késedelem és az
elállás jogkövetkezményei közül.

4. Szavatosság és jótállás
4.1. Szállító szavatolja, hogy a Megrendelőben megjelölt termékeken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga,
amely a Megrendelő tulajdonszerzését, illetőleg a tulajdonjog és a tulajdonosi jogok szabad gyakorlását korlátozná,
késleltetné, akadályozná vagy kizárná, illetőleg, hogy harmadik személy vagy hatóság jóváhagyása jelen szerződéshez nem
szükséges. Szállító szavatolja továbbá, hogy a Megrendelőben megjelölt termékek per-, teher-, igénymentesek. Szállító
nyilatkozik arról, hogy tudomása szerint az a Megrendelőben megjelölt termékek mentesek minden olyan hibától, mely a
rendeltetési célra való alkalmasságukat hátrányosan befolyásolja.
4.2. Szállító a jelen szerződés tárgyát képező új/használt termékekre 2/1 év garanciát vállal. Megrendelő kijelenti, hogy a
fent jelzett garancia feltételeket megismerte, azokat kifejezetten elfogadja. A jótállás kezdő időpontja a termék
átadásának időpontja. Szállító jótállási jegyet ad át a Megrendelőnek, amelynek bemutatása esetén tudja gyakorolni a
Megrendelő a jótállásból fakadó jogait.

5. Kapcsolattartás
5.1. A szerződő Felek közötti elsődleges kapcsolattartás a Megrendelőben meghatározott e-mail címekre történő levelezés
útján történik.
5.2. zerződő Felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés a kiküldést követőn napon kézbesítettnek
minősül (kézbesítési vélelem) – akkor is, ha kiküldött e-mail az ún. „junk” fiókba kerül, kivéve, ha a küldő fél a levél
kézbesítéséről hibajelentést kap.
5.3. Amennyiben a szerződés teljesítése keretében a kapcsolattartás célját szolgáló e-mail címek, levelezési címek,
cégadatok tekintetében változás következik be, azt haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 3 munkanapon
belül a megváltozott és az új adat egyidejű megjelölése mellett a másik félnek igazolható módon jelezni kell. Ennek
elmulasztásából eredő felelősség és minden hátrányos jogkövetkezmény a mulasztó felet terheli.

6. Egyéb rendelkezések
6.1. A jelen Szállítói ÁSZF, a weboldalon lévő ÁSZF, azok összes melléklete és a Szerződő Felek közötti korábbi e-mail
váltások az elektronikus szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
6.2. Szállító olyan káreseménnyel kapcsolatos a felelősségét kizárja, ami a termék felhasználásával összefüggésben áll be,
és a leszállított termék hibája a Megrendelő részéről felismerhető volt, de Megrendelő a terméket ennek ellenére
felhasználta.
6.3. Szerződő Felek a szerződéses kapcsolatuk során kölcsönösen jóhiszeműen kötelesek eljárni. A felmerülő vitás
kérdéseiket elsősorban egymás között, tárgyalásos, megegyezéses, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben a
békés vitarendezés 30 napon belül nem vezetne eredményre, úgy – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Szállító
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székhelye szerint illetékes rendes bíróságnak.
6.4. Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy vele szemben csőd-, végelszámolási, felszámolás és
végrehajtási eljárás nincs folyamatban, ilyen eljárásokat ellene tudomása szerint nem kezdeményeztek, köztartozása nem
áll fenn. Szállító jelen szerződést kifejezetten ezen információkra tekintettel köti meg.
6.5. A Megrendelőt aláíró személyek kijelentik, hogy a Szerződő Felek, mint gazdasági társaságok képviseletére a jelen
ügylet teljes terjedelmében önálló aláírási joggal jogosultak.
6.6. A Megrendelőt Felek jelen szerződést átolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
cégszerűen aláírják.
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