ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A szerződő felek
A termékek és szolgáltatások értékesítője a Apeti Kft., továbbiakban mint
Eladó.
A termékek és szolgáltatások vásárlója (nem jogi személy esetén) a
mindenkori vevő, továbbiakban mint Vevő. Jogi személy esetén az általános
szerződési feltételek nem érvényesek, jogi személynek külön kell szerződnie
a vásárláshoz az Eladóval.
A szerződés tárgya
Az Eladó az általa forgalmazott termékeket, szolgáltatásokat értékesíti a Vevő
felé. A termékek körét, főbb paramétereit, kereskedelmi árait a honlapon
található mindenkori információk határozzák meg. Ezen információkat a
honlap üzemeltetője a gyártók adatszolgáltatásai alapján teszi közzé. A
honlapunkon közölt információk csak tájékoztató jellegűek, az egyes
termékekről részletes információk a gyártók honlapjain vagy kiadványaikban
találhatók meg. Az esetleges hibákért és gyártói változtatásokért az Eladót
felelősség nem terheli!
Minőség, garancia
Az Eladó vállalja, hogy a gyártók által tanúsított paraméterű
(teljesítménynyilatkozat) termékeket szállít. A termékkel kapcsolatos
garanciális feltételek a gyártók előírásai- és a hatályos jogszabályok szerint
érvényesek.
Ajánlat
Az eladó ajánlatai Eladóra nézve csak az érvényességi határidőn belül és
csak az ajánlaton szereplő termékekre és mennyiségekre érvényesek. Eladó
nem vállal felelősséget az érvényességi időn belül arra az esetre, ha a termék
gyártója az ajánlott fogyasztói árat hivatalosan (új árkatalógus kiadása az
ajánlati időn belül) megváltoztatja vagy a terméke kivonja a forgalomból.
Megrendelés menete
A Vevő a termékeket üzletünkben személyesen vagy a honlapon keresztül
rendeli meg, melyet az Eladó minden esetben visszaigazol, árajánlatot ad. A
megrendelésnek tartalmaznia kell: a Vevő nevét, címét, telefonszámát,
számlázási- és szállítási címét, a kért szállítási határidőt, a termékek pontos
paramétereit. A visszaigazolás ezen felül tartalmazza a szállítással és
csomagolással kapcsolatos egyéb költségeket is. Gyári szállítás esetén a
megrendelés módosítása csak a gyártó feltételei szerint lehetséges.
Amennyiben érvényben lévő, de még nem teljesített megrendeléstől a Vevő
eláll, köteles az Eladó összes felmerülő kárát megtéríteni. Egyedi formában,
méretben vagy színben gyártott termékek esetén a megrendeléstől elállni
nem lehet.
Amennyiben a szállítási cím súlykorlátozás alatt áll, azaz behajtási engedély
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köteles, ezt a megrendeléskor a Vevőnek jeleznie kell az Eladó felé. A
szállításhoz szükséges engedélyek beszerzése minden esetben a Vevő
feladata.
Szállítás, áruátvétel, elállás
Szállítási határidő a gyártók vagy az Eladó visszaigazolása alapján kerül
megállapításra. Előre nem látott, az Eladónak vagy a gyártóknak fel nem
róható késedelemért (Vis maior) az Eladó nem felel. Az áru gyári
csomagolásban a számlán meghatározott minőségben kerül kiszállításra. Az
áru és a göngyöleg minőségi és mennyiségi átvétele a szállítás teljesítésekor
vagy az Eladó telephelyén áruátadáskor történik. Telephelyi átvétel esetén az
áru rendelkezésre állása után az Eladó 15 naptári napig tárolja azt
ingyenesen. Késedelmes elszállítás esetén az Eladó nem vállal felelősséget
az áru tárolási körülményeiből adódó esetleges károkért, az továbbiakban a
Vevő kockázata.
Gyártói fuvar esetén a késedelmes teljesítést a mindenkori gyártói ÁSZF
szabályozza. Eladó nem vállal felelősséget a gyári fuvar meghiúsulása ill.
késedelme esetén, ha az nem az Eladó hibájából következett be.
A Vevőnek joga van az áruátvételtől számított 8 napon belül a vásárlástól
elállni, kivéve ha a rendelt áruk vagy szolgáltatások egyedileg a Vevőnek
lettek legyártva (egyedi méret, szín, felület, forma, stb...)! Az elállásról írásban
kell értesíteni az Eladót és a Vevő vállalja az elállásból adódó - az Eladónál
felmerülő összes költség - megtérítését.
Szállítási károk
Az áruátvételkor a Vevő köteles az árut mennyiségileg ill. minőségileg átvenni
és az esetleges sérüléseket, hiányosságokat, észrevételeket a szállítólevélen
jelezni. Az így kifogásolt terméket a reklamáció ügyintézésének végéig a
Vevő köteles megőrizni.
Fizetés
Az Eladó a Vevő részére előlegbekérő szerint banki átutalás ill. telephelyén
KP vagy bankkártyás fizetés lehetőséget biztosít.
Göngyöleg és visszáru
A betétdíjas göngyölegeket az Eladó kiszámlázza és a Vevő által történő
sérülésmentes visszaszállítás esetén a betétdíjat jóváírja. Az Eladó csak 3
hónapnál nem régebbi göngyölegek visszaszállítását fogadja el.
Visszáru igény esetén az Eladó dönti el, hogy az adott terméket visszaveszi-e
a Vevőtől és csak 3 hónapnál nem régebbi, sértetlen, I. osztályú minőségű,
eredeti csomagolású árut vesz vissza úgy, hogy a vételi árat 20% kezelési
költséggel csökkenti.
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Szerződés hatálya
Az Általános Eladási Szerződés a megrendeléssel automatikusan lép életbe
és érvényessége a hibátlan teljesítésig tart kizárólag a Magyar Köztársaság
területén belül.
Egyéb rendelkezések
A szerődésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az
irányadók.

