ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1. Érvényesség
Az Eladó a megrendeléseket csak az alábbiakban leírt feltételek teljesülése mellett
fogadja el és teljesíti. A Vevő által a megrendelésben megadott méretek és adatok
(név, évszám, helyesírás, stb) és ettől eltérő feltételek és előírások csak akkor érvé
nyesülnek, ha azokat az Eladó írásban elfogadta és visszaigazolta. A megrendelő
aláírásával a Vevő az Általános értékesítési és szállítási szerződési feltételeket elfogadja.
2. A kiállított minták
A márvány és gránit természetes anyagok, minek következtében mintázatuk, színük
nem egységes.
Ezért a minták, mint bemutatott anyagok arra szolgálnak, hogy azokkal az eladó az anyag legfontosabb jellemzőit a vevővel megismertesse. Az eladó
felelősséget nem vállal, ha a bemutatott és az elkészített (leszállított) anyag színében
és jellegében eltérések mutatkoznak.
3. Ajánlatok
Az eladó által kiadott árajánlatok tájékoztató jellegűek. Az eladó számára mindaddig nem jelentenek
kötelezettséget, amíg azt nem követi írásbeli szerződés. Ugyanez vonatkozik a megrendelések felvételére is.
A megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha az eladó azt írásban visszaigazolta, vagy a vevővel
írásbeli szerződést kötött. Szóban vagy telefonon történt megegyezések mindaddig nem érvényesek, amíg az
eladó azt írásban nem igazolta. Ha a megrendelés előzetes rajzok, tervek alapján lett elfogadva, úgy a pontos
felmérés után a kiadott ajánlatot módosítani kell a pontos mennyiségek és megmunkálások tekintetében. Ez
az ár lesz a végső szerződés összege. Az ajánlatunkat 30 napig érvényesek.
Fizetés
A megrendelés csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha az írásban megtörtént és az 50 % foglaló befizetésre
kerül. A megrendeléskor a Megrendelő az alábbi Általános Értékesítési és Szerződési Feltételeket elfogadta.
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5. Szállítás
Minden legyártott készárut a vevő a kisteleki vagy szegedi telephelyről szállíthat vagy
szállítathat el, fizetés ellenében. Amennyiben az eladó vállalja a kiszállítást, számla
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megbízottja jelenlétében! Az áru gépjárműről való lepakolása után az Eladó semmiféle felelősséggel (lopás, törés stb.) a vevő felé nem tartozik.
6. Minőségi kifogások
Átadáskor az árut minden esetben ellenőrizni kell, utólagos reklamációt nem fogadunk
el! A beépítés helyszínén a beépítést követően azonnal jelezni kell a minőségi kifogást! Kalodás vagy raklapos
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írásban jelezni kell a gyártó felé, mindennemű minőségi kifogást. Ellenkező esetben
az eladó az árut elfogadottnak tekinti. Az esetleges reklamációk nem változtatják meg
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adódó árcsökkenés a későbbiekben kerül a vevő számára jóváírásra.
7. Tulajdonjog
Az áru a teljes vételár megfizetéséig az Eladó tulajdonában marad, még akkor is, ha a
beépítés, illetve bedolgozás már megtörtént a vevő által kijelölt helyen.
A tulajdonjog
csak akkor száll át a vevőre, ha az üzleti kapcsolatból származó összes kötelezettségének eleget tett.
8. Egyéb kikötések
A Felek kikötik a Szegedi Törvényszék illetékességét. Külföldi vevő esetében a szerződő felek kikötik a Magyar
Kereskedelmi Kamara mellett szervezett állandó választott bíróság hatáskörét és annak eljárási rendjét,
valamint annak határozatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
A fenti feltételek és kikötések visszavonásig érvényesek.
Az Adatkezelési szabályzatunkat a www.marvanyepko.hu honlapunkon találja.

