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1. Általános feltételek
A jelen általános szerződési feltételek a Metal-Tech Expert Kft-vel (a továbbiakban MTE)
kötendő megrendelésekre, mint pl. acélszerkezet és gépelem gyártása, adásvétele, értékesítése,
az alább részletezett feltételek mellett az irányadóak, kivéve, ha a szerződő felek jelen Általános
Szerződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásbeli alakban kikötötték, vagy szintén írásban
az egyes feltételek mellőzésében állapodtak meg.
A vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak MTE írásbeli elfogadó
nyilatkozata esetén alkalmazható.
MTE által nem kifogásolt eltérés nem jelenti az eltérés elfogadását.
A jelen Általános Szerződési Feltételek MTE honlapján nyilvánosak, s a felek jogviszonyában
érvényesen megállapítottnak, kikötöttnek tekintendők.
2. Árajánlatok és rendelések (szerződés)
MTE az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk, szolgáltatások mennyisége, minősége
és az árak vonatkozásában a készlet, illetve kapacitás erejéig, kötelezettség nélkül tekinti
érvényesnek.
A megrendelés csak akkor tekinthető MTE részéről átvettnek, ha megrendelő azt írásos
formában eljuttatta, vagy ha a felek azt közösen írásba foglalták, és a szükséges műszaki
dokumentáció is rendelkezésre áll.
A megrendelés MTE írásos visszaigazolásával tekinthető elfogadottnak és érvényesnek, és
abban határozza meg a várható szállítási időt, egyéb feltételeket.
MTE fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások megrendelését csak előzetesen
meghatározott arányú előleg befizetésével fogadja el.
A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek, szolgáltatások megrendelésének
lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére MTE nem köteles és
fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is.
Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a rendelés-visszaigazolás tekintendő
irányadónak. A rendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének,
adószámának, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést elküldő személy nevének,
beosztásának.
A rendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azokat
MTE írásban visszaigazolta. A szóbeli megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása
esetére MTE kizárja felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás
teljesítésért. Amennyiben a megrendelést MTE a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel
igazolja vissza, akkor ez új ajánlatnak minősül, a változás megrendelő általi írásbeli
megerősítéséig a megrendelés nem elfogadott, így szerződés nem jön létre.
MTE az érvényes megrendeléseket gyártásba veszi. Amennyiben a megrendelő MTE
visszaigazolását követően a szerződéstől eláll, úgy MTE jogosult a költségeinek megtérítésére.
A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a
szerződés szerinti vételárat megfizetni MTE felé.

3. Árak, fizetési feltételek
MTE árai ellenkező megállapodás hiányában saját telephelyén értendők, amelyek a
fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák.
A termékek, szolgáltatások árai, nem tartalmazzák a csomagolásnál felhasznált raklapok és
egyéb segédeszközök ellenértékét és használati díjait.
MTE a leszállított termék esetében a számlán külön csomagolási és szállítási díjat tüntet fel.
A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül
azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.
MTE az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja.
A vételár megfizetése készpénzben előre, vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott
naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén MTE a törvényben
előirt késedelmi kamatot számíthatja fel a Megrendelő felé.
Ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek
egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés
megtagadására.
Ilyen esetben a megrendelő felé teljesített egyéb szállításokból vagy szolgáltatásokból eredő
valamennyi további követelés is azonnal esedékessé válik, az esetleges halasztási
megállapodásoktól függetlenül.
Ha MTE hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást vagy
felszámolási eljárást kezdeményeztek, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a
fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti; még nem teljesített megrendelés esetén
MTE csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megrendelő a vételárat előre kiegyenlítette. A
Megrendelő fizetési késedelme időtartamára MTE jogosult a Megrendelővel szemben a további
szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne.
MTE a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog stb.) adásához
kötheti.
4. A teljesítés határideje, helye és módja, kockázat átszállása
A teljesítési határidő — eltérő megállapodás hiányában - betartottnak tekintendő, ha MTE a
rendelés visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján, illetőleg, ha ez a nap
munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon értesíti a Megrendelőt, hogy a
megrendelt áru elszállítható.
Az áru mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint
tekintendő átadottnak, illetőleg átvettnek.
Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges.
Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles MTE telephelyére
megfelelő fuvareszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani.
Amennyiben Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül nem szállítja el az
árut, MTE jogosult tárolási díjat felszámítani. Ez a nettó számlaérték minimum 0,5%-a, illetve
maximum 5%-a a késedelmes átvétel minden megkezdett hónapjára vonatkozóan.
A harmadik napot követően MTE jogosult a megrendelt tétel kiszámlázására, Megrendelő a
teljesítést köteles elfogadottnak tekinteni és a vételárat a határidőn belül megfizetni.
A kockázat a megrendelőnek, a szállítmányozónak, a fuvarozónak, vagy a szállítás
kivitelezésére kijelölt személynek vagy intézménynek történő átadással száll át a megrendelőre,
ingyenes szállítás esetén is. Az áru feladását, a szállítási eszközök és útvonalak kiválasztását,
valamint a célnak megfelelő csomagolást MTE a szükséges gondossággal végezi.
MTE jogában áll, de nem kötelessége szállítmánybiztosítás megkötése. Ennek költségét a
megrendelő viseli.

Előzetes megállapodás alapján MTE szállításokat is szervez, melynek költségeit megrendelő
viseli.
A fuvarszervezésből eredő késedelmes szállításokért MTE a felelősséget elhárítja.
5. Felelősségkorlátozás
A szállítási határidő ésszerű módosítása kérhető és MTE mentesül a felelősség alól
munkabeszüntetések, valamint az általa nem befolyásolható, előre nem látható akadályok (pl.
anyag-, energia-, munkaerő- gép- és szállítási eszköz hiány, termelési zavarok, közlekedési
zavarok, hatósági rendelkezések, vis maior stb.) fellépése esetén, amennyiben a fenti akadályok
bizonyíthatóan jelentős hatással bírnak a szállítás tárgyának elkészítésére vagy leszállítására
nézve. A fent említett körülményekért MTE szintén nem vállal felelősséget, ha már fennálló
késedelem során lépnek fel, amennyiben a késedelmet nem szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartás idézte elő.
MTE jogosult a teljesítésbe harmadik felet bevonni.
Amennyiben MTE a teljesítésbe harmadik felet von be akkor a harmadik fél által okozott
késedelem miatti felelősséget hasonlóan fentiekhez kizárja.
Az ilyen akadályokról MTE a lehető leghamarabb tájékoztatja a megrendelőt.
Amennyiben fenti események miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés
megszűnik, és MTE mentesül a szállítási kötelezettsége alól. A teljesítés lehetetlenné válásáról
tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.
MTE felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piacvesztésből
vagy termeléskiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből, valamint azokra, amelyek
nem láthatóak előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés
mértéke nem haladhatja meg a hibás, teljesítéssel érintett áru számla szerinti ellenértékét.
6. Tulajdonjog átszállás
A megrendelt és átvett áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével egy időben száll át a
Megrendelőre. Az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy
beépítésére tekintet nélkül, MTE fenntartja a tulajdonjogát.
A fenntartott tulajdonjogú áru tovább-értékesítéséből eredő követelésekről a Megrendelő a
megrendelés érvénybe lépésével egyidejűleg lemond MTE javára a tartozás és költségek
erejéig.
A fenntartott tulajdonjogú áru visszavételének céljából MTE jogában áll a megrendelő
telephelyére lépni és a kifizetetlen árut elszállítani, amihez Megrendelőnek rakodási segítséget
kell nyújtania. Ugyanez érvényes, ha egyéb, a megrendelő vagyoni viszonyainak lényegi
romlására utaló, és a fizetési igényünket veszélyeztető körülmények lépnek fel, mindezekre
megrendelő felhatalmazását adja a megrendelés érvénybe lépése után.
A visszavett árukra vonatkozóan jóváíró számlát állítunk ki, amelynek értéke az eredeti
számlaérték 80%-a és tovább csökkentve a kapcsolódó költségeinkkel.
7. Reklamáció, garancia, szavatosság
MTE felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaigazolásban
meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek.
Gyártási hiba felfedezése esetén Megrendelő késedelem nélkül részletes tájékoztatást ad
írásban MTE felé a hibáról, lehetséges javítási módról, póthatáridőről,

A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését, azonosítóját,
valamint a hiba pontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt.
A Megrendelő a reklamált árut csak saját kockázatára használhatja fel, javíttathatja, idegenítheti
el, építheti be, ugyanakkor köteles biztosítani hogy MTE az árut megvizsgálhassa.
MTE köteles késedelem nélkül írásos válaszában tájékoztatni megrendelőt a javítás módjáról,
határidejéről és intézkedni a hiba elhárításáról, javítással, cserével.
MTE fenntartja a jogot, hogy a reklamált árut saját maga javítsa, illetve a vevő általi javításokat
jóváhagyja.
Megrendelő hozzájárulását adja, hogy telephelyén MTE szükség szerint a reklamált
alkatrészeket javítsa.
8. Jogviták rendezése
Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben
azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a hatáskörrel
rendelkező nagykanizsai székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. Felek megállapodnak
abban, hogy az alkalmazandó jog a magyar jog.
Nagykanizsa, 2018.03.20.

