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ÁLTALÁNOS ÜZLETI  
FELTÉTELEK 
 
Kiadás dátuma:   2017-01-23 
Verzió:         2017/008 
 
Az Amylker Kft. mint szállító 

 

Székhely:              2900 Komárom, Honfoglalás u. 16. 
Postázási cím:          2900 Komárom, Pf. 184 

   Képviseletre jogosult:     Tóth Ákos 
   Cégjegyzékszám:        11-09-006893 
   Adószám:             11751542-2-11  
   Társasági adószám:      HU11751542 

 
Számlaszám (HUF):       11600006-00000000-42751328 
Bank:                Erste Bank Zrt. 
 
Számlaszám (EUR) – IBAN: SK74 0900 0000 0050 4433 2157 
Bank:                Slovenská sporiteľňa a.s. 
SWIFT:              GIBASKBX / GIBASKBXXXX 

 
   Telefonszám:           +36 34 540-210 
   Fax:                 +36 34 540-211 
   E-mail:               info.Amylker@kemenyito.hu 
                      rendeles.Amylker@kemenyito.hu  
 

az alábbi feltételek mellett forgalmazza a termékeit: 
 
1. A szerződés tárgya (tovább már csak, mint leszállított termékek):  
A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő által az eredetileg megrendelt és a Szállító által forgalmazott 
áruféleséget a Megrendelő részére, a Megrendelő és a Szállító által közösen egyeztetett, megjelölt 
mennyiségben és minőségben leszállítja a Megrendelő által megjelölt szállítási címre. A 
megrendelő az általa megrendelt minőségű és mennyiségű terméket a Szállítótól átveszi, annak 
ellenértékét külön szerződésben meghatározott módon és határidőben megfizeti. 
 
2. Megrendelés:  
A Megrendelő a vásárolni kívánt árut írásosan rendeli meg. A megrendelést email 
(rendeles.amylker@kemenyito.hu) vagy fax (0634/540-211) útján juttatja el a Szállítónak legalább 
5 munkanappal az elvárt szállítási határidőt megelőzően. A megrendelésnek tartalmaznia kell a 
megrendelt áru megnevezését, mennyiségét, szerződés szerinti egységárát, és a kért teljesítési 
helyet és időpontot. A megrendelés elfogadása és feldolgozása után a Szállító írásban rendelés-
visszaigazolást állít ki és juttat el a Megrendelőnek. Rendelés-visszaigazolásnak értendő a rendelt 
áru határidőre történő leszállása is. Az Eladó a rendeléseket a rendelés-visszaigazolásának 
megfelelően teljesíti. 
 
3. Szállítás:  
A Szállító a Megrendelő igénye szerinti áruféleséget a rendelés-visszaigazolásban megjelölt 
időpontban átadja a Megrendelő fuvarozójának, vagy a célállomásra leszállítja. Amennyiben a 
szállítás időpontjában változás történik arról a Megrendelőt a Szállító haladéktalanul értesíti, illetve 
tájékoztatja a várható érkezési időpontról. 
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X
Tóth Ákos
ügyvezető

4. Az áru mennyiségi és minőségi átvétele:  
Az áru mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén  
történik, az áru átadásával és a Megrendelő vagy megbízottja 
aláírásával illetve a szállítólevél lepecsételésével. Az Eladó vállalja, 
hogy mindenkor, csak az általa kiadott aktuális termékspecifiká-
ciónak megfelelő árut szállít a Vevő részére. A termékspecifikáció-
ban / minőségi tanúsítványban szereplő paraméterekre vállal az Eladó garanciát, és csak az ezektől 
való eltérés esetén fogad el megalapozott minőségi reklamációt. A minőségi tanúsítvány a 
szállítmány dokumentációjának része. 
 
5. Mennyiségi kifogásolás:  
Mennyiségi kifogás esetén a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányának 
megküldésével írásban értesíti a Szállítót. Továbbá külön kérné a Szállító a szállítólevélen is a 
reklamáció feltüntetését. Az írásos értesítés történhet faxon illetve email útján is. Amennyiben a 
kifogás jogos a Szállító a számla kiállításánál azt figyelembe veszi. 
 
6. Fizetési feltételek:  
A szerződés megkötésekor kerül megállapításra a fizetési határidő illetve a kiegyenlítés módja, 
mely történhet készpénzzel illetve átutalással. Amennyiben a Megrendelőnek a korábbi 
szállításokból eredő lejárt tartozása van, következő szállítmány rendelésére nem jogosult. A Szállító 
a késedelmes fizetés esetén élni kíván a késedelmi kamat számlázásának lehetőségével. 
 
7. Tulajdonjog:  
A számlán szereplő tételek, melyek átvételét a Megrendelő az előzőekben feltüntetett módon a 
szállítólevél aláírásával elismerte a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonát képezik, még 
akkor is, ha időközben esetleg további feldolgozásra kerültek, a következő feltételek mellett: 
a. Bármely kárért, amely a leszállítás időpontjától a vételár teljes kifizetéséig az áru állagában 

vagy minőségében bekövetkezik, a Megrendelő felel. 
b. A Megrendelő, a saját termékébe bedolgozott termékeket, harmadik személynek megfelelően 

biztosított fizetés ellenében, vagy a tulajdonjog kifejezett fenntartásával adhatja tovább. Az 
előbbi esetben a számlán szereplő tételek értékének megfelelő érték válik a Szállító tulajdonává 
a számlán szereplő tételek helyett, melynek kifizetése a számlán szereplő fizetési határidőn 
belül esedékes. 

c. A Megrendelő terméke részeként harmadik személynek eladott számlán szereplő tételekből 
származó követelések teljes egészében a Megrendelőt terhelik. 

d. Fizetési késedelem esetén a Szállító fenntartja jogát a leszállított számlán szereplő tételek 
minden ellenük támasztható igény nélküli visszavételére, illetve annak továbbadott részéért 
befolyt készpénz felvételére. 

A Megrendelő hitelezői nem támaszthatnak igényt a Szállítót illető termékekre, illetve a Szállító 
tulajdonát képező számlán szereplő tételekre. Ezek a hitelező követelésének kielégítési alapját nem 
képezhetik. 
 
Komárom, 2017. Január 23. 
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