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1. Általános adatok, elérhetőség
1.1.Vállalkozás adatai, elérhetősége:
Neve: Berényi Téglaipari Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás)
Székhelye: H-5650 Mezőberény, Gyár u. 1.
Ügyvezető: Marofka Ferenc
Ügyfélszolgálat: 66-423-200; 66-352-711
weblap címe: www.berenyitegla.hu
Hibabejelentő elérhetősége: 66-423-200; tegla@bhn.hu

1.2.Általános szerződési feltételek elérhetősége
A vállalkozás honlapján:
www.berenyitegla.hu
Ügyfélszolgálaton (lásd: 1.1. pont)

2. Általános feltételek
2.1.Személyi hatálya:
Jelen általános szerződési feltételek a vállalkozásra/eladóra, a vevőre, viszonteladóra,
fuvarozóra terjed ki.
A viszonteladó partnerek kötelesek működésük során– a vállalkozás termékeivel kapcsolatban
– jelen általános szerződési feltételek figyelembe vételével eljárni.

2.2.Tárgyi hatálya:
Jelen általános szerződési feltételek építőanyag adásvétele és szállítása tárgyában kötött
valamennyi szerződésre kiterjed.

2.3.Eltérés :
Jelen általános szerződési feltételektől eltérni csak mindkét fél egybehangzó nyilatkozatával
írásban lehetséges.

3. Termékek, szolgáltatások ára
3.1.Árlista
Valamennyi gyártott termék bruttó árát tartalmazó árjegyzéket a vállalkozás honlapján
közzéteszi.
Berény Tégla Kft. Általános szerződési feltételek
Érvényes: 2017. szeptember 15 - től.

3

Az adásvételhez kapcsolódó egyes szolgáltatások díját (raklap, csomagolási díj, rakodás stb.)
az árjegyzék tartalmazza.
Az árjegyzékben történő változást a vállalkozás a bevezetés időpontját megelőző 15 nappal
korábban honlapján közzéteszi.
Az árjegyzék belföldi forgalomban érvényes, külföldi forgalomban az export árjegyzék
érvényes. A vállalkozás az árak változtatásának jogát fenntartja.

4. Szerződés megkötése, feltételei
4.1.Ajánlatkérés
Árajánlat szóban és írásban a Vállalkozás elérhetőségein kérhető.
Az árjegyzékben foglalt ártól eltérni kizárólag a vállalkozás és a vevő közös megegyezésével
lehetséges.
Az árajánlatkérés ingyenes.

4.2.Megrendelés
A megrendelés kizárólag írásban, vagy Email-ben történhet. A megrendelésben fel kell tüntetni
a termék nevét, mennyiségét, vételárat, számlázási információkat, szállítási feltételeket (hely,
idő), árajánlatban megadott egyéb releváns információkat.

4.3.A megrendelés visszaigazolása
A jogügylet akkor jön létre, ha a megrendelést a Vállalkozás visszaigazolta, a visszaigazolás
történhet írásban vagy szóban is.
A visszaigazolás tartalmazza: eladó és a vevő nevét székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát,
termék nevét, mennyiségét, teljesítés idejét, vételárat (ellenszolgáltatás mértéke) egyértelműen,
fizetési határidőt, egyéb releváns információkat.
A felek közötti korábbi üzleti kapcsolatban megegyezett szokás, továbbá a felek között
kialakított gyakorlat nem válik a szerződés részévé. Nem válik a szerződés tartalmává
semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert
és rendszeresen alkalmazott szokás sem.

5. Szerződés teljesítése
5.1.Átvétel
Az áru átvételének helye: a Vállalkozó székhelye, a gyár területe.
Az átvevő személy: a vevő, vagy az általa megbízott személy, a vevő alkalmazottja. A vevő
köteles az teljesítés előtt közölni az átvétellel megbízott személy nevét, a szállítóeszköz
rendszámát.
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Minden szállítmányhoz mellékelni kell szállítólevelet. A szállítólevélen szerepelnie kell a
megrendelő azonosító számának.
Az átvevő személy köteles az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételkor
végrehajtani. Az ellenőrzést követően a szállítólevelet mindkét fél aláírja.
A teljesítéskor átadásra kerül a megfelelőségi nyilatkozat, terméktanúsítvány.,
teljesítménynyilatkozat stb.
A kárveszély még a vállalkozás telephelyén az átadással átszáll a vevőre.

5.2.Szállítás
A Vállalkozó a termék szállítására érdekkörébe nem tartozó fuvarozó cég szolgáltatását veszi
igénybe. A fuvarozó a Ptk-ban foglalt felelőséggel tartozik.
A teljesítés helye ebben az esetben a vevő által meghatározott cím. Az átvevő személy köteles
az áru típus, mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételkor végrehajtani, mennyiségi és
minőségi kifogását a fuvarozónak azonnal jelezni. Az átvételt követő termék, mennyiségi és
minőségi kifogásának helye nincs.
Egyebekben az általános szabályok rendelkezésit kell alkalmazni.

5.3. Mentesülés
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Vállalkozó gyártósorában keletkező műszaki hiba,
időjárási akadályoztatás, hatósági ellenőrzés, vis maior következtében a termék gyártására nem
kerül sor, vagy a tervezett gyártási időpont eltolódik. Ilyen esetekben a vevő kártérítési igénye
kizárt.

6. Számlázás, fizetési feltételek
A vevő köteles az áru ellenértékét megfizetni a számlán megjelölt határnapig. Késedelmes
fizetés esetén a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt
köteles fizetni.
A vevő hozzájárulását adja, hogy a 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, a
Vállalkozás képviselője a vevő székhelyére, telephelyére, ingatlanában, a szállítási címre a
termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és az árut a vevő költségére
visszaszállíthatja.
Előre fizetés :
A vevőnek lehetősége van a termékért előre fizetni, és a szállítási időpontokat ütemezni. A
jogügylet teljes ideje alatt a befizetéskor érvényes árjegyzék árait, illetve a befizetéskor
kialkudott árakat kell alkalmazni.
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7. Reklamáció, garancia, szavatosság
Az átvevő személy köteles az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételkor ellenőrizni.
Az ellenőrzéshez a csomagolás is megbontható. A szállítólevélen, vagy reklamációs
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a mennyiségi és minőségi kifogásokat, a hiányt/többletet vagy
a minőségi hibát. A szállítólevelet mindkét félnek alá kell írnia.
Ha a szállítólevélen kifogás nincs, azzal a vevő elismeri a teljesítés hibátlan voltát. Ezt követően
a vevő csak olyan hibákat kifogásolhat, amely a átvételkor nem volt látható vagy ellenőrizhető.
Az átvételkor nem látható és ellenőrizhető hibákkal kapcsolatos reklamációt a vevő köteles
haladéktalanul írásban jelezni a Vállalkozó ügyfélszolgálatán. A reklamációhoz csatolni kell a
számlát, szállítólevelet, a hiba pontos megjelölését, fotókat, a szavatossági igény pontos
megjelölését.
A minőségileg kifogásolt terméket felhasználni, beépíteni, tovább értékesíteni nem lehet. A
hibás termék felhasználására, beépítésére stb. visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem
háríthatóak át.
Nem képezheti minőségi kifogás tárgyát a téglában előforduló mész vagy sóvirágzás,
színeltérés, az égetés során keletkező égettebb vagy kevésbé égett termék, illetve az olyan
eltérés, amely nem befolyásolja a termék használati értékét.
Késedelmes fizetésnek minősül az alaptalan reklamáción alapuló fizetés elmaradás.
A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítést követő egy év (fogyasztó esetében két év) alatt
évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja
érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt
követően igénye érvényesítésére nincs lehetősége, kivéve ha jogszabály rendelkezése vagy a
felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Az elévülés megszakadására is ezt a szabályt kell
alkalmazni.
A vevő köteles a felhasználási, tárolási, alkalmazási utasításokat betartani.
A mintatermékekhez képest a gyártól változást eszközölhet. A termékfotók csak tájékoztatás
jellegűek.

8. Jogvita
A vitás kérdéseket a felek tárgyalások folytatásával, békés úton kívánják rendezni.
A jogvita rendezésre a felek békéscsabai székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

9. Módosítás
Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak.
A módosítást a vállalkozás a változás időpontját megelőző 15 nappal korábban honlapján
közzéteszi.
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