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ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
 
1. Érvényesség:  
- A Martin Metal Product Kft.  (továbbiakban, mint Szállító) által tett ajánlatok nem bírnak kötelező erővel, csak abban az 

esetben, ha a Megrendelő írásban elfogadta. 
- A létrejött jogviszony módosítása és kiegészítése csak írásban történhet. 
 
2. Árak: 
- Az árak nettó árak, gyártási méretre vonatkoznak, nem tartalmazzák a csomagolás, darabolás, szállítás, rögzítés és műbizonylat 

költségeit, csak abban az esetben, ha a Szállító a Megrendelővel erre külön megállapodott, szerződött. 
 
3. Teljesítés helye: 
- A teljesítés helye mindig a Szállító Budapesti illetve Székesfehérvári telephelye, kivételt képez ez alól az ettől eltérő 

megállapodás. 
 

4. Szállítási határidő: 
- A Szállító a termékeit készleten tartja, vagy a Megrendelő részére egyedi megrendelés alapján szerzi be. A Szállító az 

átvételéről készre jelentést küld a Megrendelőnek. Megrendelő kötelezettsége a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül a 
termék elszállítása. Amennyiben a Megrendelő 3 munkanapon belül nem szállítja el a terméket, úgy a Szállító jogosult a 
Megrendelő költségére azt kiszállítani. 

- A Szállító az előszállítás és részszállítás jogát fenntartja. 
- Megrendelőink részére / kérésükre / a rendelés megérkezésétől számított 2. munkanapon az árut kikészítve, várakozás 

mentesen tudjuk kiszolgálni. 
 
5. Átvétel: 
- Mennyiségi és minőségi átvétel a Szállító telephelyén. Az anyagok hiánytalan átvételét Megrendelő a fuvarlevél aláírásával és 

pecséttel igazolja.  
- Szállító a szerződésben meghatározott mennyiségtől ± 10% -kal térhet el. 
 
6. Tulajdonjog fenntartása: 
- Szállító mindaddig fenntartja tulajdonjogát a leszállított termék felett, ameddig a Megrendelő a Szállítót valamennyi igény 

tekintetében (elsősorban az árú ellenértékének teljes kifizetéséig) ki nem elégítette. Az elszállított termék feletti kárveszély 
viselése az átadással a Megrendelőt terheli. 

 
7. Fizetés: 
- A termék vételárának megfizetését a visszaigazolásban feltüntetett pénznemben a számlán megjelölt esedékességi napig kell 

teljesíteni. Fizetésteljesítésként a Szállító bankszámláján való jóváírást értjük. 
- Amennyiben a kiszámlázott összeg nem, vagy nem teljes egészében kerül átutalásra annak esedékességekor, úgy a hátralékos 

összeg után a késedelem idejére Szállító jogosult késedelmi kamat felszámolni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki 
alapkamat + 8 %( illetve a mindekor érvényes PTK szabályai szerinti késedelmi kamatot).  

- Lejárt fizetési határidejű és/vagy hitellimit mértéke feletti tartozás esetén a megrendelt terméket a Szállító csak készpénzzel 
vagy előre történő átutalással adja ki. 

- A Megrendelő a Szállító kérésére köteles megfelelő biztosítékot nyújtani az őt terhelő kötelezettség teljesítésének 
biztosítására. 

- Átutalással történő fizetés esetén a Szállító csak írásbeli megrendelést fogad el. 
- Szállító és Megrendelő előzetes egyeztetése alapján Megrendelő kompenzálhatja fizetési kötelezettségeit. 
 
8. Minőségi és mennyiségi kifogások, reklamáció: 
Megrendelő bármely kifogásáról írásban köteles Szállítót értesíteni a következők szerint: 
a) külső látható hibák esetében az árunak leszállítását követően 2 munkanapon belül. Külsőleg látható sérülések és hiányok    

esetében Megrendelő köteles ezeket az átvételkor a szállítási okmányokra felvezetni. 
b) külsőleg nem látható sérülések esetében a Megrendelő általi felhasználástól számított 48 órán belül, de semmiképp sem később, 

mint az áru leszállításától számított 6 hónapon túl. 
c) Amennyiben a megrendelt anyagot vevő saját fuvareszközén szállítja, a nem megfelelő szállításból, rakodásból, anyagvédelemből 

(ponyvavédelem hiányából adódó megázás) adódó hibákért, sérülésekért, megázásokért a Szállítót felelősség nem terheli.  
d)  A Megrendelő az egy éven túl emelt kifogásai alapján Szállítót szavatossági felelősség vagy kötelezettség nem terheli. 
e) Amennyiben Megrendelőnek bármilyen problémája merül fel a leszállított anyaggal kapcsolatban, az anyagon javítást, bármilyen 

utólagos megmunkálást csak Szállító írásbeli jóváhagyásával tehet. 
 
9. Minőségtanúsítás: 
- Szállító termékei minőségét az érvényes szabványoknak megfelelően tanúsítja. Megrendelő kérésére egyéb módon is történhet a 

minőség tanúsítása, melynek költségét a Szállító felszámítja. 
 
10. Jogviták rendezése 
- Felek a jogvitákat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy kikötik a Pesti Központi 

Bíróság illetékességét.  
- A szerződés, valamint a jelen általános szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK szabályait kell alkalmazni. 
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