
Általános megegyezési feltételek és kikötések eladás esetén 

Hacsak a Felek közötti kifejezett írásbeli megállapodás másként nem rendelkezik, a Felek megállapodnak abban, hogy 
az alábbi általános feltételek elválaszthatatlan részét képezik a köztük mindenkor létrejövő egyes szállítási 
szerződéseknek. 

A szerződés tárgya: 

Az ELADÓ megbízza a Pannonco-Chemical Kft.-t a jelen szerződés feltételei szerint az Eladó által e-mailen elküldött és 
a Pannonco-Chemical Kft. által a WEB-en megjelenített anyagok, gépek, termék /későbbiekben: anyagok/ 
kiajánlásával és forgalomba bocsátásával. 

 A Pannonco-Chemical Kft. a fenti megbízást elvállalja azzal, hogy tevékenysége során mindent megtesz a felajánlott 
anyagok értékesítéséért, azonban erre semmilyen idő és mennyiségi garanciát nem vállal. 

 A Pannonco-Chemical Kft. igény esetén az anyagokat az Eladótól megvásárolhatja. 

A felek kötelezettségei 

A Pannonco-Chemical Kft. kötelezettségei:  

·           Törekszik arra, hogy a legrövidebb időn belül és a legoptimálisabb áron értékesítse az ELADÓ által felkínált 
anyagokat. 

·           Időben értesíti az Eladót a termékek elszállításáról, hogy az Eladónak legyen ideje felkészülni és az anyagokat 
előkészíteni. 

·           Gondoskodik az anyagok elszállításáról 

 Az Eladó kötelezettségei: 

·           A Pannonco-Chemical Kft. lehívása esetén előkészíti a felkínált anyagokat 

·           A szállításra a lehívott/megrendelt anyagokat más számára már nem értékesíti  

·           Biztosítja azokat a dokumentumokat, melyeket az anyagok listáján elvállalt,  

·           Igény esetén termékmintát biztosít /amennyiben ezt a termék csomagolása megengedi 

·           Biztosítja a listára került anyagok állagmegóvó tárolását  

·           Köteles jelezni a Pannonco-Chemical Kft. felé, ha a listán való megjelenés és a lehívás időszaka között az 
anyagok minőségében, mennyiségében bármilyen változás állt be. 

Árucikkek 

Az árualapot az ELADÓ által e-mailen/faxon átküldött és a WEB oldalon közzétett inkurrens termékei adják.  

 Ezek a termékek nem lehetnek a 272/2001. (XII.21.) Korm. Rendelete alá tartozó tiltott anyagok, illetve forgalmazási 
engedélyhez kötött árucikkek. 



Megrendelés, visszaigazolás 

Igény jelentkezése esetén a Pannonco-Chemical Kft. az ELADÓ-tól írásban megrendeli a terméket a mennyiség, 
vételár és a szállítási határidő megjelölésével. Az ELADÓ a megrendelést írásban visszaigazolja és a szállítási 
határidőre a terméket szállításra előkészíti, a dokumentumokat csatolja. 

Minőség 

Az ELADÓ nyilatkozik a termékek minőségéről, eredeti beszerzési dátumáról illetve igény esetén bevizsgálásra köteles 
árumintát biztosítani valamint az összes rendelkezésére álló dokumentációt átadni a Pannonco Chemical Kft. részére. 

Reklamáció rendezése 

Mennyiségi kifogások 

A Pannonco-Chemical Kft. illetve a VEVŐ köteles az árut mennyiségileg átvenni és eltérés esetén azonnal jelezni a 
felajánló felé az átvételt követő 3 napon belül. Az ez idő alatt jelzett mennyiségi reklamációt ELADÓ/felajánló köteles 
elfogadni és a számlát a korrigált mennyiségre kiállítani. 3 napon túl PannonCo-Chemical Kft. /a vásárló nevében/ 
mennyiségi reklamációval nem élhet. 

Minőségi kifogások 

A Pannonco-Chemical Kft. köteles az ELADÓ-t azonnal tájékoztatni, ha az áruba bocsátott anyag nem felel meg a 
dokumentációnak, illetve az ELADÓ által meghatározott minőségnek és ezért a VEVŐ azt visszautasított. Az ELADÓ 
ezen árukat köteles visszavásárolni a PannonCo-Chemical Kft. és az ELADÓ közötti megállapodott eredeti áron. 
Valamint köteles megtéríteni az áru fuvarozásával, raktározásával kapcsolatos költségeket. 

 A fentiekre figyelemmel a reklamáció ügyintézésének általános szabályait a szerződő felek a következők szerint 
állapítják meg: 

           A Pannonco-Chemical Kft. a VEVŐ kifogása alapján írásban/szóban bejelenti az ELADÓ-nak a reklamációt.  

·           Az ELADÓ e jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az anyagot visszavenni és annak 
ellenértéket valamint az oda-visszaszállítás és az esetleges tárolás költségét visszafizetni.  

 ·           Amennyiben az ELADÓ a reklamáció jogosságát nem ismeri el, a Pannonco-Chemical Kft. egyidejű értesítése 
mellett köteles hivatalos, független minőség-ellenőrző szerv által elvégzendő minőségvizsgálatot kérni.  

 ·           Ha a felek által nem vitatott vizsgálati eredmény a reklamáció jogosságát támasztja alá, úgy az ELADÓ 
eleget tesz visszafizetési kötelezettségének és a fent felsorolt ellenértékén kívül köteles a vizsgálat és az ezzel 
öszefüggõ szállítás költségét is állni. A vizsgálat eredményét vitató fél peres úton kérhet felülvizsgálatot 

Amennyiben az átvételtől számítva 5 napon belül PannonCo-Chemical Kft. illetve a VEVŐ nem él a minőségi 
reklamációval, úgy a későbbiekben ELADÓ nem köteles azt elfogadni. 

Fizetési feltételek 

Az ELADÓ és a Pannonco-Chemical Kft. között létrejövő egyedi megállapodásnak megfelelő. 

Vitás ügyek rendezése 



Bármely vita eldöntésére a felek tárgyalásos megegyezésre törekszenek. Ennek sikertelensége esetén a felek, jelen 
szerződésből eredő esetleges jogvitáik elintézésére a Fővárosi Bíróság, helyi bíróság hatáskörébe tartozó jogvita 
esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Alkalmazandó szabályok 

A jelen szállítási szerződésben nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyv idevágó fejezetei az irányadóak. 

  

Budapest, 2008. október. 6. 

 


