
Általános eladási és szállítási feltételek

1. Ajánlataink és szerződéseink a jelen általános eladási és szállítási feltételek szerint érvényesek. 
Ettől eltérő feltételeket csak az esetben tartunk magunkra nézve elfogadottnak, ha azokat írásban 
visszaigazoltuk. Megrendeléseket csak írásban fogadunk el és írásban igazolunk vissza.

2. A szállítási határidő általában 8 hét a megrendelés életbelépésétől számítva, - az előszállítás jogának 
fenntartásával. Egyedi megállapodás esetén a szállítási határidő ettől eltérhet, erről azonban a 
Megrendelőnek és a Szállítónak írásban kell megállapodni.

3. Áraink ab gyártelep – 8960 Lenti, Petőfi u. 34. – fuvareszközre rakva értendők. Megrendelő 
kérésére az árut az általa megadott címre szállítjuk. Ebben az esetben az áru fuvarozásának költségeit a
tényleges fuvarszámla szerint felszámítjuk.

4. Fizetési feltételek:
- A megrendelés értékének 50 %-át Megrendelő a rendelés feladásakor átutalja a Szállító 

bankszámlájára. Az összeg megérkezésével a megrendelés életbe lép, és ettől számítódik a 
szállítási idő. Szállító az előleg megérkezését követően visszaigazolja a megrendelést és 
egyidejűleg megküldi az összegről a hivatalos átvételi elismervényt (számlát).

- A teljes vételár kifizetése a közölt szállítási határidőt megelőzően átutalással történik. Az
összeg beérkezését követően Szállító haladéktalanul megküldi a hivatalos átvételi 
elismervényt (számlát) és indítja az árut. Szállító csak abban az esetben teljesíti szállítási
kötelezettségét, ha a vételár kiegyenlítése teljes egészében megtörtént.

- Kivételes esetben, ha az áru leszállítása Szállító fuvareszközével történik Megrendelő 
telephelyére, a vételár kifizetése történhet készpénzben is az átvételkor a szállító
megbízottjának kezéhez– a kirakódást megelőzően.

- Amennyiben Megrendelő szállítja el az árut a gyártómű telephelyéről, a vételárat készpénzben 
a rakodás megkezdésekor személyesen vagy megbízottja közreműködésével kiegyenlítheti.

5. Az áru a vételár teljes kifizetéséig Pannon Produkt Kft kizárólagos tulajdonát képezi.

6. Szállítási hiány vagy nem a megrendelésnek megfelelő áru esetén a Megrendelő a törvényesen 
részére biztosított időn belül jogosult a gyártóműnél reklamálni és kérni a hiány megszüntetését vagy 
az áru cseréjét. Az ilyen reklamációk ügyében Szállító biztosítja a soron kívüli ügyintézést.
Reklamáció esetén az 1993. évi XCII. Törvény 40. paragrafus (9) bekezdése alapján alkalmazható
7/1978 (II.1.) MT számú rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak tekintendők irányadóknak.

7. Garancia: Szállító az általa gyártott termékekre 12 havi garanciát vállal. Ezen idő alatt a gyártási 
vagy anyaghibából előállt meghibásodásokat díjtalanul kijavítja, vagy ha a termék nem javítható, 
kicseréli azt. Garanciális kötelezettség megítélésénél a Szállító szakemberének véleménye
irányadónak tekintendő. A kicserélt termék visszakerül a Szállító tulajdonába. Garanciális javítás vagy 
csere esetén a szállítási költségek a Vevőt terhelik. Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra a 
garanciális felelősség nem terjed ki.

8. Biztosítás: A Megrendelő kérésére Szállító az áru fuvarozására biztosítást köt és ennek költségét az 
áruátadáskor felszámítja.

9. Jogvita esetére felek kikötik a Lenti Városi Bíróság illetékességét.

10. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó szabályait kell
irányadónak tekinteni.

Pannon Produkt Ipari és Kereskedelmi Kft –a megbízható partner.


