
VargaPlast Kft. Általános Szeződési Feltételek

A Vargaplast kft. (a továbbiakban: Szállító) szállításai és szolgáltatásai a jelen Általános Szerződési Feltételek 
(továbbiakban: ÁSZF) alapján teljesülnek, hacsak a vele szerződő féllel (továbbiakban: Megrendelő) más írásbeli 
megállapodás nem születik.

1.2
Szerződés módosításra kizárólag írásban kerülhet sor.

2. A szállítási szerződés létrejötte
2.1
A Megrendelő a megvásárolni kívánt terméket árajánlat alapján kizárólag írásban  rendelheti 
meg. A rendelés történhet  fax  vagy  levél útján, e-mail-ben . A megrendelésben a vevőnek 
meg kell jelölnie a megvásárolni kívánt termék típusát, cikkszámát és mennyiségét.

2.2
A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön  létre, a visszaigazolás szerinti tartalommal. 
A visszaigazolás írásban történik,
 a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül. A Vargaplast  Kft. a létrejött szerződéstől 
jogosult egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatban 
merül fel adat, így különösen, ha a Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult.

2.3
Amennyiben a Megrendelő a már létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy 
köteles a Vargaplast Kft. ebből eredő teljes kárát megtéríteni, így különösen a megrendelt áru 
teljes vételárát, valamint a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeket.

3. Szállítási határidő
3.1
A Szállító a részszállítás jogát fenntartja, ez esetben a Megrendelő a teljesítés arányában 
köteles vételárat fizetni.

3.2
A Vargaplast  Kft. által közölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, amelyek 
módosulhatnak a beszállítói és alvállalkozói teljesítések, valamint egyéb előre nem látható 
körülmények következtében.

4. Átadás-átvétel
4.1
Az áru átadás-átvétele a Megrendelő telephelyén, vagy az általa megadott címen történik. A 
szállítási költségek viselésére a felek megállapodása az irányadó. Az áru szállítását végző 
fuvarozónak történő átadással a kárveszély átszáll a Megrendelőre.

4.2
A Megrendelő köteles az árut határidőben átvenni, a késedelmes átvételből eredő károkért 
felelősséggel tartozik.

4.3
A Megrendelő köteles az áru átvételekor szemrevételezéssel észlelhető minőségi és 
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mennyiségi kifogásait megtenni. Ezt követően a felek a számlán, illetve a szállítólevélen 
szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak, amennyiben a Megrendelő nem élt 
kifogással. Ezután a Megrendelő csak az ún. rejtett hiba miatt élhet minőségi kifogással a 
termékkel kapcsolatban.

5. Árak és fizetési feltételek
5.1
Az árajánlatban szereplő árak csak tájékoztató jellegűek, érvényesnek csak a konkrét 
megrendelésre vonatkozó visszaigazolásban szereplő ár tekinthető. 
5.2
Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt 
időpontban esedékes és a számlán feltüntetett módon köteles azt a Megrendelő megfizetni. 
Átutalás esetén a felek a fizetést a Vargaplast  Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik 
teljesítettnek. Fizetési késedelem esetén a Vargaplast  Kft. a Ptk. szerinti törvényes késedelmi 
kamat felszámítására jogosult.
5.3
Amíg a Megrendelő az áru teljes ellenértékét meg nem fizeti, a Vargaplast  Kft. fenntartja a 
tulajdonjogát a terméken.

6. Felelősség
6.1
A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, ami a termék nem rendeltetésszerű, 
vagy nem szakszerű használatából - ide értve a termék raktározását, tárolását is - ered.

7. Vegyes rendelkezések
7.1
A Megrendelőt minden esetben, titoktartási kötelezettség terheli. 
7.2
A jelen ÁSZF -t és annak esetleges módosításait a Szállító a hivatalos honlapján  

(www.vargaplast.hu) teszi közzé.
7.3
A vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri és 
azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el..
7.4
A felek a  felmerült  vitás kérdésekkel kapcsolatban - alávetik magukat a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben 
nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog az irányadó.
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