A CERTA KFT. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI – 2018.01.01. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZAT

Fogalmak, hatály:
Certa Kft: CERTA Zárgyártó, Présöntő és
Szerszámkészítő Kft.
Cím: H- 3980 Sátoraljaújhely, Berecki utca
18-28.
Megrendelő: aki a jelen ÁSZF hatálya alá
tartozó ügyletben a Certa Kft-vel kapcsolatba
kerül
Felek: A Certa Kft. és a megrendelő együtt.
Az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak a
Felek jogaira és kötelezettségeire, a Felek
között létrejövő bármely és minden
jogviszonyra (továbbiakban: Szerződéses
jogviszony), és az ennek keretében tett
jog/nyilatkozatokra
(együttesen
továbbiakban: Szerződéses nyilatkozat),
valamint minden egyéb olyan jogi aktusra,
mely a Szerződéses jogviszony keretében
vagy annak érdekében történik.

A Certa Kft. ajánlati kötöttsége 30 napig áll
fenn.

estén a Certa Kft. jogosult a teljesítést
elhalasztani, illetve felfüggeszteni mindaddig,
amíg
a
Megrendelő
a
szükséges
információkat át nem adja. A visszaigazolt
határidőtől és/vagy mennyiségtől való
eltéréshez a Felek előzetes megállapodása
szükséges.

Az ármeghatározás az alábbiak szerint
történik:
-

aktuális,
meghatározott
árbázis
alapján – LME+prémium
Exworks(EXW) Incomterms 2010
szállítási paritást alkalmazva
Euróban vagy forintban történik
az általános forgalmi adót nem
tartalmazza

Fizetés:
Valamennyi a Certa Kft részére történő
kifizetést a Certa Kft. által meghatározott
bankszámlára történő átutalással a számla
kiállítását követő 30 napon belül kell
teljesíteni.

Megrendelés:
A Megrendelő és a Certa Kft között
szerződéses jogviszony akkor jön létre,
amikor a Certa Kft a megrendelés
visszaigazolást a Megrendelő részére
megküldi.

A fizetés azon a napon minősül
teljesítettnek, amikor az összeg a Certa Kft.
bankszámláján jóváírásra kerül.

Alkalmazás: Amennyiben a Felek között
nincs
érvényben
lévő
szerződés,
megállapodás, ill. a vevő/potenciális vevő
másképpen nem rendelkezett.

A Megrendelő szerződéses jogviszony
létrehozására irányuló bármilyen formában
tett megkeresése, ajánlatkérése a Certa Kft-t
szerződéses jogviszony létrehozására nem
kötelezi, a Certa Kft. visszajelzésének hiánya
nem minősül automatikus beleegyezésnek
vagy jóváhagyásnak.

Garanciális időn belül a megrendelőnek
legyártott szerszámok karbantartása, kopó
alkatrészeinek cseréje a Certa Kft. feladata és
költsége.

Árajánlat, Árak meghatározása:

Szállítás, megrendelés teljesítése:

A Certa Kft. ajánlata csak az ajánlat teljes
tartalmára, ill. több felkínált lehetőség
esetén a választott opció egészére
vonatkozik.

A Megrendelő köteles a Certa Kft.-t
teljesítéséhez szükséges minden információt
és tájékoztatást megfelelő időben írásban a
Certa Kft. rendelkezésére bocsátani. Ennek
elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése

Garancián kívüli, ill. áthelyezett szerszámok
esetén mindennemű meghibásodás, javítás,
karbantartás a megrendelőt terheli, amelyet
egyedi ajánlat alapján kell a Certa Kft.-től
megrendeljen.

Szerszámok kezelése:

Áthelyezett szerszámokra a Certa Kft. nem
vállal semmilyen garanciát.
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Az együttműködés megszűnése esetén a
Certa Kft. vállalja az adott termék/termékek
utolsó széria szállítását az előző éves
mennyiség
10%-ig,
amennyiben
a
szerszámgarancia érvényben van. Ettől való
eltérés egyedi megállapodás alapján
lehetséges. A szerszám elszállításáról a
megrendelő gondoskodik, ill. minden
felmerülő költség a megrendelőt terheli. A
használaton kívüli szerszámokra a Certa Kft.
egyedi elbírálás alapján raktározási költséget
számol fel.
Titoktartás:
Felek kölcsönös titoktartásra kötelezettek, és
kötelesek minden elvárható intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy a
Szerződéses jogviszonyt megelőzően vagy az
alatt tudomásukra jutott információ
harmadik személyek tudomására ne
kerüljön.
Módosítás:
A Certa Kft. a jelen ÁSZF-t bármikor jogosult
egyoldalúan módosítani vagy visszavonni. A
módosítások ÁSZF-ben megjelölt naptól
kezdődően, ennek hiányában a Certa Kft.
honlapján
való
közzététel
napjától
hatályosak és alkalmazandóak.
A jelen ÁSZF kizárólagos érvényű, a
megrendelő ezzel ellentétes vagy ettől eltérő
általános üzleti feltételeit a Certa Kft. nem
ismeri el, kivéve, ha erre vonatkozóan
kifejezett írásbeli nyilatkozatot nem tesz, ill.
szerződésben dokumentálja.

