
 
 

Általános Szerződési Feltételek 

1. Szerződés tárgya 

A Metál-Sheet Kft. (továbbiakban: Szállító) vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek 

(továbbiakban: ÁSZF) alapján a szerződő partner (továbbiakban: Megrendelő) részére átadja az itt 

meghatározott feltételek szerint a megrendelésben visszaigazolt árukínálatból az igény szerinti 

mennyiséget. 

 

2. Megrendelés módja és feltétele 

A Megrendelő árajánlatot kérhet a Szállítótól: 

- személyesen szóban,  

- e-mailen írásban vagy 

- postai úton írásban egyaránt. 

A Szállító árajánlatot készíthet a Megrendelő számára: 

- e-mailen írásban vagy 

- postai úton írásban egyaránt. 

 

Amennyiben az árajánlatot a Szállító és a Megrendelő élő szóban, vagy telefonon, vagy írásban 

egyaránt elfogadja, a Szállító írásos Megrendelést készít a Megrendelő számára. Az elkészített 

megrendelőt a vevő írásban köteles visszaigazolni. 

Az írásos Megrendelés megszületésétől számítva a Megrendelőnek addig van lehetősége 

változtatni, ameddig a Megrendelésben szereplő áru legyártását meg nem kezdi a Szállító.  

A gyártás megkezdését követően a Megrendelő a már legyártott termékek árának 100%-t köteles a 

Szállítónak kifizetni. A Szállító javasolja, hogy a Vevő egy beruházás megvalósításához minden 

szükséges anyagot egy rendelésen belül szerezzen be. Különböző megrendelések esetén eltérő 

árnyalatok és minták lehetnek, amik függetlenek a Szállítótól. 

 

3. Fizetési feltételek és teljesítés 

Eltérő megállapodás hiányában a vételárak a megrendelt termék(ek) ellenértékét és a gyártelepi 

felrakodás költségeit tartalmazzák. A vételár kifizetése az eseti megállapodásoknak megfelelően 

készpénzes fizetéssel, vagy banki átutalással történhet. A vételárat banki átutalás esetén a Szállító 

bankszámláján történt jóváírás napján, készpénzben teljesített fizetés esetén a pénztárba való 

befizetés napján vagy a pénztárbevételi bizonylat kiállításának napján kell megfizetettnek tekinteni. 

A Szállító a megrendelt termékek gyártását, azok ellenértékének meghatározott részét (eltérő 

megállapodás hiányában 50%-át) előlegként való megfizetése esetén kezdi meg. Megrendelés 

során megadott határidők az előleg beérkezésétől érvényesek. A legyártott árut a Szállító átadja a 

Megrendelőnek, vagy az általa megjelölt fuvarozónak, ha azok ellenértékének maradéktalan 

teljesítése megtörtént. 

4. Árukiadás és áruszállítás 

A vevő eltérő megállapodás hiányában az árut a Metál-Sheet Kft. telephelyén veszi át.  

4.1. A Metál-Sheet Kft. csak az áru szállító járműre való felrakásért vállal felelősséget. A felrakást 

Metál-Sheet Kft. kizárólag villás targoncával végez. 

4.2. Villás targoncával történő felrakásra alkalmas jármű biztosítása minden esetben a vevő 

feladata. 

4.3. A biztonságos rögzítéshez és szállításhoz szükséges eszközök (alátét, raklap, kaloda, rögzítő 

pánt, él védő stb.) biztosítása minden esetben a vevő feladata. 

4.4. Az áru biztonságos és a közúti szabályoknak megfelelően történő rögzítése a járművön minden 

esetben a vevő feladata.  



 
 

 

5. Áru átvétele, ha a Metál-Sheet Kft. szállítja az árut a megjelölt helyre 

Külön megállapodás mellett az árut a Metál-Sheet Kft. kiszállítja a vevő által megjelölt helyre. 

Ennek feltétele: 

5.1. A szállító járműről az áru leemeléséről a vevő köteles gondoskodni kézi erővel vagy 

anyagmozgató eszköz (pl.: villás targonca vagy daru) segítségével. 

5.2.  Az áru leemeléséről való gondoskodás megtagadása esetén a Metál-Sheet Kft. megtartja a 

jogot az áruszállítás megtagadására.  

Aláírásommal igazolom, hogy a fentieket elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom az azokban 

leírtakat. 

  

Kelt: …………………………………., 20…. …................................ ………… 

 

 

 megrendelő: ……………………………… 

  


