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Általános Kereskedelmi Feltételek (továbbiakban: ÁKF) 

 

Az ÁKF kibocsátója: Szerelvénytrade Ipari és Kereskedelmi Kft. 

  Székhely és számlázási cím: 1044 Budapest, Reviczky u. 15. 

  Iroda és raktár: 1047 Budapest, Fóti út 56. 5.em. 13.ajtó 

  Adószám: 12172016-2-41 

Az ÁKF kibocsátásának napja: 2017.10.05. 

Hatályos: a kibocsátás napjától. 

Hatálya kiterjed: egy másik Fél által bármely termék a Szerelvénytrade Kft. számára történő szállítására, illetve az 
azzal kapcsolatos minden ajánlatkérésre, ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és egyéb megállapodásra. 
 
 
Jelen Általános Kereskedelmi Feltételek a Szerelvénytrade Kft. és másik Fél közötti ügyletekre vonatkozó 
szerződéses, illetve nem szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák az ajánlatkéréstől az áru szállításáig, illetve a 
garancia időszakára vonatkozóan. 
 
1.Ajánlatkérés menete 

1.1 Cégünk írásban eljuttatja ajánlatkérésünket az Ajánlattevőnek. 
Ajánlatkérést kizárólag írásos formában adunk ki (akár utólag, telefonos egyeztetés után pótolva) a félreértések 
elkerülése végett, illetve mivel cégünk MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségirányítási rendszer keretein belül végzi 
tevékenységét. 
1.2 Ajánlatkérésünk a következő információkat tartalmazza: 
- Cégünk adatai (cégnév, elérhetőségek, kapcsolattartó neve). 
- Ajánlatkérés száma vagy kiadás dátuma 
- Ajánlat benyújtásának határideje, esetleges elvárt szállítási határidő 
- Termék megnevezése, igényelt mennyisége 
- Termék főbb jellemzői (pl.: anyagminőség, csatlakozás…stb., esetleg a már előre kiválasztott gyártó neve és 

termékének kódja) vagy a felhasználási terület és üzemi paraméterek megadása (közeg, üzemi nyomás és 
hőmérséklet).  

- Egyéb fontosnak ítélt kritériumok, amelyek befolyásolják az ajánlat kedvezőségét. 
1.3 Az Ajánlatadó köteles értesítést küldeni, ha az ajánlatkérés kiegészítésre szorul, hiányosságainak pótlása 
szükséges vagy a várható ajánlatadás dátuma jelentősen meghaladja az elvárt időpontot. 
1.4 Cégünk minden esetben (ha még ajánlatot nem kapott) jelzi, amennyiben az ajánlatkérés időközben tartalmilag 
változott vagy okafogyottá vált, vagyis már nem tekinthető aktív, folyamatban lévő igénynek. 
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2. Ajánlatadás 
 
2.1 Az Ajánlatadó köteles ajánlatát írásos formában megadni, minden esetben mindkét Fél részéről további kötöttség és 
kötelezettség nélkül. 
2.2 Az ajánlatnak a következő általános információkat kell tartalmaznia: 
a. Mindkét Fél cégadatai (elérhetőségek, kapcsolattartó...stb.). 
b. Ajánlat iktatószáma 
c. Kelte 
d. Érvényességének dátuma 
e. Ajánlatkérésünk hivatkozása 
f. Termék adatai és ára 
- Az ajánlatkérésben megadott üzemi és egyéb paraméterek. 
- Termék megnevezése, műszaki leírása, esetleges eltérések jelölése az igényhez képest, kért mennyiség 
- Nettó eladási egységár és nettó tételenkénti összár (esetleges külön felszámított szállítási-rakodási, bizonylatolási 
és egyéb költség), valamit a teljes nettó ár, Áfa összege és az ajánlat bruttó értéke. 
g. Indokolt esetben kiemelt megjegyzés 
h. Szállítási feltételek 
i. Csatolt adatlapok, műszaki adatok. 
2.4 Várható szállítási határidő 
2.5 Lehetséges bizonylatolás, és azok esetleges felárai 
2.6 Teljesítés helye, ár érvényessége 
2.7 Fizetési mód 
 
3. Megrendelés 
 
3.1 Cégünk írásban eljuttatja megrendelésünket a Beszállítónak. 
3.2 Megrendelésünk a következő adatokat tartalmazza: 
- Cégadatok (cégnév, elérhetőségek, kapcsolattartó neve). 
- Megrendelés száma 
- Hivatkozás a másik Fél ajánlatának iktatószámára 
- Termék megnevezése, igényelt mennyisége 
- Termék főbb jellemzői (pl.: méret, típus) 
- Vételár 
- Műbizonylat igény megadása (tekintettel a feláras bizonylatokra) 
- Teljesítés helye 
- Teljesítési határidő 
3.3 A megrendelés befogadásáról minden esetben válasz e-mailt kérünk! 
3.4 Cégünk fenntartja a jogot, hogy a már befogadott megrendelésünket – amennyiben 4 hétnél nem hosszabb 
szállítási határidővel rendelkező tételeket tartalmaz - a befogadás napjától számított legkésőbb 24 órán belül 
(indokolt esetben) lemondja vagy módosítsa és ebben az esetben nem jár egyéb következményekkel. A 4 hétnél 
hosszabb szállítási határidővel rendelkező áru esetében a 24 óra helyett 5 nap a mérvadó. 
3.5 Abban az esetben, ha a Beszállító által megadott határidő jelentősen eltér az ajánlatukban megadottaktól, úgy 
értesítést kérünk küldeni a megrendelésen szereplő kapcsolattartónak vagy a visszaigazoláson külön jelezni 
szükséges! 
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4. Teljesítés 
 
4.1 Biatorbágyi telephelyünkön történő átadás esetén értesítést kérünk az info@szerelvenytrade.hu e-mail címre, 
melynek tartalmaznia kell a várható érkezés idejét (árufogadás: H-CS: 08:00-16:00, P: 08:00-14:00). 
Ha a megállapodás szerint a Beszállító által megadott helyről Cégünk szállítja el az árut, akkor az értesítő e-mailnek 
tartalmaznia kell a csomag adatait (bruttó súlyát, méreteit) és a Beszállító raktárának nyitva tartását! 
4.2 Az igényelt műbizonylatokat lehetőség szerint az áruval együtt kérjük átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor 
lehetőség van e-mailben megküldeni a teljesítéstől számított 3 munkanapon belül. 
4.3 Az árut csak szállítólevéllel vesszük át, melynek másolatát (teljesítés igazolásként) a számlához tűzve kérjük 
megküldeni! 
4.4 Amennyiben Cégünk - valamilyen hiba folytán - nem a megrendelésben meghatározott mennyiségű, minőségű, 
fajtájú, illetve nem a megállapodásnak megfelelő időben, helyen és feltételekkel kapta meg az árut, úgy Cégünk 
írásos értesítésekor a Beszállító köteles a hibát kivizsgálni és mielőbb orvosolni. 
 
5. Fizetési feltételek 
 
5.1 Számlát csak hivatkozási számunk és a teljesítést igazoló szállítólevél számának feltüntetésével fogadunk be. 
Ezen adatok hiányában a számlát visszaküldjük módosításra! 
5.2 A számla eredeti példányát a teljesítést követően legkésőbb 5 munkanapon belül kérjük megküldeni! 
5.3 A megrendelt áru, a számla kiegyenlítéséig a Beszállító tulajdonát képezi. 
5.4 Banki adataink:  
Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank Zrt. (1065 Budapest, Nagymező u. 44.) 
Swift kód: BACXHUHB 
Számlaszámok (forint): 10918001-00000412-85610049 vagy 10918001-00000412-85610018 
Számlaszámok (euró): 10918001-00000412-85610001 
IBAN: HU68 1091 8001 0000 0412 8561 0001 (EUR) 
 
6. Jótállás és kötbér 
 
6.1 Garantált jótállás – amennyiben a Beszállító ajánlata másként nem rendelkezik - a teljesítéstől számított 24 
hónap. 
6.2 A Beszállító – amennyiben a Végfelhasználó igényt tart rá - köteles a saját hibájából adódó késedelem és hibás 
teljesítés esetén kötbért fizetni. 
A kötbér alapja a megrendelés teljes értéke. 
Késedelem esetén a kötbér mértéke a késedelembe esés napjától a hiányosan teljesített tétel(ek) rendelési 
értékének 0,2 %-a/munkanap, de legfeljebb ezen értéknek a 7%-a. 
Hibás teljesítés esetén, ha a megrendelő kijavítást, vagy cserét igényel, akkor a javítandó, illetve cserélendő tétel(ek) 
rendelési értékének 0,2 %-a/munkanap, de legfeljebb ezen értéknek a 7%-a. 
Meghiúsulás esetén a kötbér mértéke a teljes vételár 5%-a. 
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