ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Érvényes: 2006. január 01-től
Kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy termékeink megrendelése előtt az Általános Értékesítési és
Szállítási Feltételeket gondosan tanulmányozzák át!

1.

Érvényesség: Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek minden ajánlatra, megkötött értékesítési üzletre és szerződésre,
az azokkal összefüggő szállításokra és pótszállításokra vonatkoznak. Ettől eltérni csak a Hykomm Kft. vezetőjének írásos nyilatkozatával lehet.

2.

Szerződés létrejötte: Szerződés a Vevő megrendelése alapján a Hykomm Kft. által történt visszaigazolással vagy a teljes vételár kifizetésével jön létre. A Hykomm Kft. jogosult a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül elállni vagy a szállításokat átmenetileg beszüntetni, ha:
- a Vevő nem teljesíti a megállapodás szerinti fizetési feltételeket, vagy
- a Vevőt illetően olyan körülmények váltak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét.

3.

Megrendelés: A megrendelésnek tartalmaznia kell a Hykomm Kft. termékismertetője alapján megvásárolni kívánt termék megnevezését (vastagság, forma), színét, mennyiségét (m2 vagy db), a szállítás megkezdésének, esetleges résszállítások igényelt
időpontját. Ha a Hykomm Kft megrendelés visszaigazolását a Vevő 3 napon belül nem kifogásolja, akkor az a Vevő által elfogadottnak minősül és a szerződés létrejöttnek tekinthető. A megrendelt termék a gyártó termékismertetőjében szereplő alkalmazási javaslatok szerint előírt terület burkolására alkalmas.

4.

Árak és elszámolás: A Hykomm Kft. mindenkori árjegyzéke a gyártelepen érvényes árakat tartalmazza, az érvényben lévő általános forgalmi adó nélkül. Az árak tartalmazzák a raklapra gyűjtés, csomagolás, szállítójárműre történő felrakodás költségeit.
Az alapanyagok, az adalékanyagok, az energia, a szállítási költségek, stb. változása esetén a Hykomm Kft. jogosult árkorrekcióra. Az elszámolás alapja a Hykomm Kft. által kiállított és a Vevő vagy megbízottja által aláírt szállítólevél.

5.

Fizetés, fizetési feltételek: A megrendelt termék ellenértékének kiegyenlítése történhet a Hykomm Kft. pénztárába készpénzfizetéssel vagy bankszámlájára átutalással külön szerződés alapján. Fizetési határidő megállapítása a szerződésben rögzítettek
szerint történik, számla alapján. Árengedményt, levonást csak akkor lehet érvényesíteni, ha ezt a megrendelés visszaigazolása
vagy számla rögzíti. A jogalap nélkül történt árcsökkentést utólag meg kell fizetni. A fizetések akkortól tekinthetők kiegyenlítettnek, amikor a Hykomm Kft. számláján a teljes vételár jóváírása megtörtént. Fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeres mértéke kerül felszámítása, valamint a még nem teljesített megrendelések kiadását a Hykomm Kft. megtagadhatja.

6.

A vevő visszalépése: A megrendeléstől való teljes vagy akár csak részleges visszalépés esetén a Hykomm Kft. a teljes vételár
20%-át sztornírozási díjként kiszámlázza. Egyedi termék megrendelés esetén a teljes vételár 40%-a foglalóként előre fizetendő.
Ha a megrendelő eláll az üzlettől, a foglaló nem kerül visszafizetésre.

7.

Tulajdonjog fenntartása: A Hykomm Kft. által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Hykomm Kft. tulajdonában maradnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában álló árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel,
valamint a vissza-, illetve továbbszállítás költségei is a Vevőt terhelik.

8.

Szállítás: A Gyártó a megadott szállítási határidőket mód és lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a
Vevőt 8 napos póthatáridő kitűzése és eredménytelen eltelte után megilleti a szerződéstől való elállás joga. A Vevő erre az
esetre lemond kártérítési igénye érvényesítésének jogáról. A Vevő általi átvétel késedelme esetén a Gyártónak jogában áll az
árut a Vevő költségére és veszélyére raktározni, az áru értékét leszámlázni, és a számlát a megállapodás szerint esedékessé
tenni, vagy a szerződéstől elállni és az árut másnak eladni. A megrendelt termék szállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia. Az
elszállítási határidő, amennyiben másként nem állapodnak meg a felek 15 nap.
A termékek EUR, 100x100 cm betétdíjas, illetve 100x75 cm méretű egyutas raklapon kerülnek értékesítésre. Csereraklap hiányában az árjegyzék szerinti betétdíj kerül felszámolásra, mely a sérülésmentes raklap visszaszállítása esetén teljes mértékben
visszafizetésre kerül. Kivételt képez ez alól, ha a termék nem raklappal kerül felrakodásra.

9.

Garancia, szavatosság: A Hykomm Kft. garanciát és szavatosságot vállal azért, hogy a termékei megfelelnek a jogszabályokban lévő és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak. A Hykomm Kft a megrendelt áru mennyiségéért és minőségéért a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti garanciát (jelenleg 1 év) és szavatosságot (jelenleg 3 év) vállalja rendeltetésszerű használat esetén. A termék átvételekor a Vevőnek, illetve megbízottjának meg kell győződnie a termék mennyiségéről és minőségéről. A felrakás és a telephely elhagyása után a felelősség a Vevőé, illetve a fuvarozóé. Bármilyen minőségi kétely, aggály esetén a termék a felmerült probléma tisztázásáig nem építhető be. Beépített termékre minőségi/mennyiségi kifogást nem fogad el
a Hykomm Kft. A kifogást legkésőbb a termék átvételétől követő 3 napon belül közölni kell írásban a Hykomm Kft-vel. Jogos
reklamáció esetén a termékgyártó – telephelyén – gondoskodik a hibás áru cseréjéről, melynek fuvarköltsége a Vevőt terheli.
Az eltérő gyártási időpont és a felhasznált anyagok különbözősége árnyalati színeltéréseket okozhat. A színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel eltünteti azokat. Színeltérésre, elemi kárra, II. osztályos termékekre a Hykomm Kft. szavatosságot nem vállal. Mérettűrés MSZ 7764 szerint: hosszúság,
szélesség: + 2 mm, vastagság: + 2 mm

10. Termékfelelősség: A Hykomm Kft. termékeit a Vevő csakis kifogástalan állapotban, kizárólag a Hykomm Kft. útmutatásai , valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően hozhatja forgalomba. A Hykomm Kft. köteles a felhasználási, alkalmazási, kivitelezési, karbantartási és ellenőrzési körre vonatkozó adatokat és egyéb termékinformációkat a Vevőnek átadni.

11.

Jogvita: Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdéseiben a magyar jog, Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Köszönjük a bizalmát és a vásárlását!

HYKOMM KFT H-2364 Ócsa, Némedi úti major
E-mail: info@hykomm.hu
Honlap: www.hykomm.hu

Telefon/Fax: (+36) 29/378-053
Mobil: (+36) 30/383-7870

