
 

 

Általános Eladási és Szállítási Feltételek 
 

A jelen általános eladási és szállítási feltételeket (ÁESZF) a Maller.hu Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 79. 

cégjegyzékszám: 07-09-022632, adószám: 23993675-2-07), továbbiakban, mint Kereskedő dolgozta ki, és alkalmazza 

a vele szerződésben lévő partnerével, továbbiakban, mint Megrendelővel. A jelen ÁÉSZF a Magyar Köztársaság 

Polgári Törvénykönyvének 209.§-ban rögzített általános szerződési feltételeknek felel meg. 

 

Amennyiben a megrendelésen ettől eltérő, írásos megállapodás nem történik, úgy az alábbi feltételekkel áll 

módunkban Megrendelőinkkel megállapodni. 

 

1. Megrendelő az „Árajánlat” alapján írásban megrendeli az általa igényelt termékeket, szolgáltatásokat, és 

egyidejűleg megfizeti a megrendelési érték 50%-át. 
 

2. A kereskedő – amennyiben Megrendelő arra igényt tart – külön tételként vállalja a szolgáltatások elvégzését. 

A termékek díja nem tartalmazza a kiszállítás és a termékhez kapcsolódó szolgáltatások díját. 
 

3. A szolgáltatások díja nem tartalmazza a következő költségeket: statikailag és csomópontilag is alkalmas 

fogadófelület kialakítása, elektromos hálózat kiépítése, emelőkosaras autó bérlése vagy állványzat építése, 

tárolás és őrzés, valamint egyéb munkaterülettel kapcsolatos (víz-, villany- és WC-használat, takarítás, 

biztosítás stb.) költségeket. A szolgáltatás díja normál szerelési körülmények esetén, szabad és folyamatos 

munkaterület biztosítása mellett érvényesek. Amennyiben a megfelelő szerelőfelület nem áll rendelkezésre, 

a szerződésben megállapodott, vagy az egyeztetett időpontban, illetve ha a helyszín nem alkalmas a 

szolgáltatás teljesítésére, akkor a felmerülő költségek megtérítése Megrendelő kötelessége. 
 

4. Kereskedő a Megrendelő részére minden írásos információt átadott és megadott, hogy a megrendelés 

minden szempontból a Megrendelő elvárásainak megfelelő legyen. A megrendelés aláírásával a Megrendelő 

elismeri, hogy a részletes tájékoztatás megtörtént és ezen ismeretek tudatában készült a megrendelés. 
 

5. Megrendelőt terheli a felelősség az általa megadott műszaki paraméterek megfelelőségéért, a megrendelés 

pontos és hiánymentes leadásáért. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés megtörténtét 

követően a megrendelés módosítására nincs lehetőség. 
 

6. A Kereskedő és a Megrendelő között szerződéses jogviszony jön létre. A megrendelés megtörténtét 

követően minden korábbi szóbeli és írásos megállapodás, illetve ajánlati tartalom érvényét veszti. 
 

7. A Kereskedő az általa forgalmazott termékeket egyéni megrendelői igények alapján rendeli, gyártja. Ebből 

adódóan a megrendelés törlésére nincs lehetőség. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy 

köteles a Kereskedő kárát megtéríteni. Abban az esetben, ha Megrendelő a konkrét megrendeléstől 

visszalép, a Kereskedő a bruttó vételár 50%-at, amely a megrendeléskor megfizetésre került, nem téríti 

vissza. 

 

A Maller.hu Kft. az eladási és szállítási feltételekről, termék leírásokról tájékoztatott, azokat részletesen 

áttanulmányoztam, a benne rögzített szerződéses feltételeket tudomásul vettem, és elfogadom. Jelen szerződést a 

jogkövetkezmények teljes ismeretében aláírom. 

…………………………………… (hely) …………………………… (év) …………………………… (hónap) …….. (nap) 

 

………………………………………..                         ……………………………………….. 
Kereskedő        Megrendelő 

 



8. A Kereskedő az előteljesítés és a részteljesítés jogát kifejezetten fenntartja. A Megrendelő az elkészült és 

készre jelentett termékeket köteles öt napon belül átvenni, a Kereskedő számláját befogadni, és megfizetni. 

A pénzügyi teljesítés 15 napos elmaradás esetén a 7. pontban foglalt jogkövetkezmények lépnek érvénybe. A 

készre jelentéstől számított 5 napon túl tárolási díj (nyílászárónk esetében 400 Ft/nap/db+Áfa, más termékek 

esetében a megrendelésen szereplő érték 0,05%/nap) kerül felszámításra. 
 

9. Az áru beérkezéséről telefonon értesíti a Kereskedő a Megrendelőt, amely készre jelentésnek minődül. A 

Megrendelő külön írásbeli kérésére, a készre-jelentés írásban is megtörténik. 
 

10. A termék tulajdonjoga a végszámla hiánytalan kiegyenlítésével száll át a vevőre. 
 

11. Amennyiben a beszállítónál igazolt üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok hiánya, közlekedési 

akadályok, szállítmányozási problémák, vagy elháríthatatlan ok következik be, a Kereskedő jogosult a 

visszaigazolt határidőn túl, de maximum 30 (harminc) napon belül teljesíteni. 
 

12. Árukiadás: a Kereskedő székesfehérvári telephelyén (székhelyén) hétfőtől péntekig 8:00-12:00 és 13:00-

17:00 között. Szombaton és vasárnap árukiadás nincs. 
 

13. A szerződés szerinti teljesítés a Kereskedő székhelyén történik. A Megrendelő vagy a megbízottja a 

mennyiségi és a minőségi átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. A szállítólevél aláírásával a kárveszély a 

Megrendelőre száll át. A szállítólevél aláírása után – kivéve, ha azon a Megrendelő mennyiségi vagy minőségi 

kifogást tűntet fel – hibás vagy a hiányos teljesítésre való hivatkozást kizárólag rejtett hiba esetén fogad el a 

Kereskedő. 
 

14. A szállítók, a gyártók a termékekre a megrendelés időpontjában, hatályba lévő jogszabályok alapján, ill. az 

érvényben lévő termékkatalógusban és a Jótállási és Karbantartási Kézikönyvben (feltételek megléte esetén) 

megadott szavatossági, ill. jótállási időtartamokat biztosítják. 
 

15. A termékre vonatkozó jótállási idő kezdete az a nap, amikor a Megrendelő vagy a képviselője a termékek 

átadás-átvételi jegyzőkönyvét, illetve a szállítólevelet, vagy a számlát átvette. A jótállás nem terjed ki a nem 

rendeltetésszerű használatból, az előírásitól eltérő szakszerűtlen beépítésből, az előírásaitól eltérő 

környezeti körülmények közötti használatból, az előírásaitól eltérő módon történő tisztítására, balesetre, 

elemi kárra, üvegtörésre, repedésre, valamint rongálás következményében létrejövő károsodásra. 
 

16. Garanciális panasz bejelentését kizárólag írásban teheti meg a Megrendelő, melyet személyesen, postán 

vagy faxon továbbít a Kereskedő részére. 
 

17. A kereskedő a hozzá beérkezett írásos bejelentést 3 munkanapon belül elbírálja, visszaigazolja a Megrendelő 

felé, továbbítja a gyártó (beszállító) felé. 
 

18. Megrendelő hozzájárul, hogy Kereskedőtől vásárolt termékekről és beépítés esetén azok környezetéről 

fényképeket készítsen, és azokat sajátjaként kezelve reklám és referencia célkora felhasználhassa. 
 

19. A jelen feltételekben és az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

vonatkozó rendeltetései irányadóak. A jelen általános szerződési feltételekkel vagy a termékekkel 

kapcsolatos bármilyen jogvita esetén, hatáskörtől függetlenül a Székesfehérvári Városi Bíróság, illetve a Fejér 

Megyei Bíróság kizárólagosan illetékes. 

 

A Maller.hu Kft. az eladási és szállítási feltételekről, termék leírásokról tájékoztatott, azokat részletesen 

áttanulmányoztam, a benne rögzített szerződéses feltételeket tudomásul vettem, és elfogadom. Jelen szerződést a 

jogkövetkezmények teljes ismeretében aláírom. 

…………………………………… (hely) …………………………… (év) …………………………… (hónap) …….. (nap) 

 

………………………………………..                         ……………………………………….. 
Kereskedő        Megrendelő 


