
______________________________ _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
PEBACO Kft.Bulcsú u. 13.   H-2120 Dunakeszi  Hungary  E:mailpebaco@gmail.com  -   T:+36 30 3313333        

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. A szerződés tárgya: Modul rendszerű burkolat 

A vevő a termékek jellemzőit a kereskedelmi-műszaki tájékoztatás során megismeri. 

 

2. A termékek minősége: 

A minőség megfelel a kereskedelmi-műszaki katalógusokban leírtaknak, és összhangban van a 

törvény által előírt normákkal.  
 (ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állásfoglalása alapján.) 

 

3. Reklamáció: 

A mennyiségi ellenőrzés az áru átvétele alkalmával történik, amikoris a vevő kifogást emelhet a 

mennyiségi, illetve a látható minőségi hiányosságok miatt, amelyek az eladó hibájából, a szállítás 

során vagy egyéb okok miatt történtek. 

 

4. Szállítás: 

Az eladó vállalja, hogy a terméket az előlegfizetést követően az előzetes ajánlatban közölt 

határidővel leszállítja. Az eladó a megállapodott díjért szállítja le az árut a vevő telephelyére. Egyéb 

helyre történő szállítási díját eseti kalkuláció és megállapodás alapján állapítja meg az eladó. 

 

5. Árak: 

Az árak az ajánlatban föltüntetett időszak végéig érvényesek. Az ajánlati időszak leteltével a vevő 

tudomásul veszi, hogy árak változtatására az eladó jogosult. Vevő által aláírásával visszaigazolt   

rendelésétől nem áll el és az ajánlati ár esetleges változását elfogdja. A termék végső árát kifizeti az 

eladónak. Az eladó a számlát az aktuális ár alapján állítja ki, figyelembe véve az érvényes 

engedményeket és előírásokat.    

 

6. Fizetés módja: 

A vevő az eladó részére előleget fizet, mely a vételár egésze. Felek közti megállapodás alapján, az 

előleg a teljes vételár arányában fizethető. Az előrefizetést a vevőnek az eladó által kiállított előleg 

bekérő levél, vagy a dijbekérő fizetési határidejéig kell teljesíteni banki átutalással. Előleg esetén, a 

banki átutalás beérkezésével, az eladó előlegszámlát állít ki. (Az ÁFA-Törv. 175§-a alapján.) Az 

eladó a végleges számla kiállításakor az előlegfizetést figyelembe véve, a teljesítendő végösszegből 

az előlegszámlán szereplő összeget levonja. Díjbekérő kiállítása esetében elektronikus számla 

keletkezik a díjbekérővel megegyezendően. 

 

7. Vis maior: 

Vis maior esete igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az eladó köteles az árut 

leszállítani. A vis maior nem befolyásolja az árat. 

 

8. Jogvita: 

A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvita eldöntésére a Dunakeszi Városi Bíróság, (2120 

Dunakeszi, Verseny u. 12,)  az illetékes. 

 

9. A szerződés két egyforma példányban készült, melyek mindegyike az eredetivel egyenértékű. 

Mindkét fél egy-egy példányt tart meg. 

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/index.html

