ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a NYÉKI KAVICS KFT. (3573 Sajópetri, 035/3 HRSZ; 05-09-028053; 10247754-2-05;) által működtetett bányákból történő értékesítésre vonatkozóan.
1. Felek között létrejött adásvételi-, szállítási-, vállalkozói szerződésben (szerződésben) eltérően nem
szabályozott kérdésekben jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSzF) rendelkezései az
irányadóak.
2.1. A NYÉKI KAVICS KFT (továbbiakban Eladó) alábbi telephelyeiről történő értékesítéssel a Vevő elfogadja a jelen ÁSzF rendelkezéseit:
3573 Sajópetri, Hrsz.: 035/3
3433 Nyékládháza, Hrsz.: 05/11
2.2. Eladó elektronikus elérhetőségei:
E-mail: info@nyekikavics.hu
Honlap: www.nyekikavics.hu
3. Az Eladó által értékesített termékek körét a jelen ÁSzF 1. számú melléklete tartalmazza.
4. Az Eladó által megjelölt árak magyar forintban (HUF) vannak megjelölve nettó+áfa, bruttó bontásban.
5. A termékek árlistáját a jelen ÁSzF 1. számú melléklete tartalmazza.
6.1. Az Eladó által biztosított kedvezmény a kedvezmény nyújtásának a napján hatályos árlistából
kerül levonásra.
6.2. A fizetés módjában és határidejében felek esetenként állapodnak meg azzal, hogy 100.000.(egyszázezer) forint alatti vásárlás esetén a vételár az áru átvételével egyidejűleg, készpénzben esedékes; ezt meghaladó összegű vásárlás esetén 8 napos fizetési határidővel bankszámlára történő átutalás útján köteles vevő a vételárat megfizetni.
6.3. Fizetési késedelem esetén Vevő évi 20 (húsz) % (százalék) mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
6.4. Halasztott fizetés esetén az értékesített áru tulajdonjoga a vételár kiegyenlítéséig az Eladót illeti
meg, azaz a vételár megfizetéséig Eladó a tulajdonjogát fenntartja.
7.1. Az áru mennyiségi és minőségi átadásának helye Eladó telephelye; az áru Eladó hitelesített hídmérlegén keresztül kerül mérlegelésre, melyet a szállító, fuvarozó sofőrje a digitális kijelzőn ellenőrizhet és a szállítólevél átvételével és a fuvarozás megkezdésével elismeri, hogy az így mérlegelt
áru tömege megfelel az ő általa szállítható mennyiséggel. Az esetleges túlterheléséért Eladó nem felelős, azért a felelősségét kizárja.
7.2. A mérlegelést az Eladó az OMH által hitelesített hídmérleggel végzi, mely a számlázandó menynyiség alapját képezi. A szállítóleveleken szereplő mennyiségeket a vevő elfogadja és a továbbiakban semmilyen körülmények között nem vitatja.
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7.3. A teljesítés helye az Eladó telephelye.
8.1. Szállításnál, amennyiben a teljesítés helye az Eladó telephelye akkor a termékek minőségét a
telephelyeinken garantáljuk, amennyiben Eladó kötelezettsége az áru leszállítása, akkor a Megrendelő által megadott szállítási címen történő teljesítés időpontjáig garantáljuk az áru minőségét.
8.2. EKAER bejelentésnél a Vevő köteles elektronikus levélben visszajelezni Eladó számára, hogy
az áru megérkezett; amennyiben nem történik meg az EKAER–rel kapcsolatban az áru megérkezéséről a visszajelzés, akkor Eladó a jogszabály által előírt 15 napon belül automatikusan intézkedik a
kijelentés felől.
8.3. Az EKAER kirakodási cím pontosságáért és helyességéért minden esetben a Vevő a felelős, ezt
a szállítólevél átvételekor kötelesek ellenőrizni és annak átvételével elismerik az azon feltüntetett
összes adat helyességét.
8.4. A Vevő, vagy az általa megbízott szállító köteles jelezni, ha útközben műszakilag meghibásodott
a gépjármű vagy egyéb okból kifolyólag másik gépjárművel szállította tovább az árut; amennyiben
szállítás közben változik a kirakodási cím, akkor Vevő kötelessége új EKAER azonosítót kérnie az
adott fuvarra és ennek tényét jegyzőkönyvben haladéktalanul jelezni az Eladó felé.
9. Az Eladó által értékesített termékről a teljesítmény igazolás csakis és kizárólag az Eladó által kiállított és csakis és kizárólag az Eladó általunk kiállított szállítólevelekkel és eredeti aláírással érvényes.
10.1. Eladó telephelyein biztonsági kamerarendszer működik, mely rögzített elektronikus felvételeket készít, az így készített felvételeket Eladó az adatkezelési jogszabály előírásai szerint kezeli.
10.2. Eladó telephelyein fénykép és videó felvétel készítése tilos.
11. Eladó és Vevő az esetleges viták esetén közösen törekszenek a megegyezésre, és a vitás kérdések
közös mind két fél számára megfelelő megoldására a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve határkör
függvényében a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
12. Jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései az irányadóak.
Sajópetri, 2016. március 01.
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