
Általános értékesítési feltételek 

 

Az alábbi szabályzat csak egyéb írásos megállapodás hiányában érvényes. Minden egyéb, esetleges 

változtatás kizárólag a Radiometer Magyarország Kft. írásos elfogadásával érvényes. 

Ajánlatunk elfogadása nélkül cégünket semmilyen jogi kötelezettség nem terheli.  Külön értesítési 

kötelezettség nélkül fenntartjuk a változtatás jogát minden egyéb leírás, nyomtatott dokumentum, 

rajz, fotó, stb. esetén. 

 

A Radiometer Magyarország Kft-től történő megrendeléskor Vevő magára nézve kötelezettséget 

vállal arra, hogy betartja a helyi, nemzeti, és egyéb globálisan érvényben lévő korrupcióellenes, 

vesztegetésre, zsarolásra, vagy egyéb hasonló esetekre vonatkozó jogszabályokat, amelyek Vevő 

üzleti tevékenységével kapcsolatosak ezen szerződés vonatkozásában. 

 

A Radiometer Magyarország által szolgáltatott termékek és technikai adatok az export jogszabályok 

hatálya alá tartozhatnak. Vevő magára nézve vállalja a vonatkozó export előírások és törvények 

betartását. 

Megrendelések elfogadása és teljesítése nem biztosított sztrájk, háború, előre nem látható esemény, 

illetve technikai nehézségek esetén. 

A szállítási feltételek megfelelnek az ICC INCOTERMS 2010-ben foglaltaknak. Áraink ÁFA nélkül 

értendők.  Az áruk tulajdonjoga a Radiometer Magyarország Kft-t illeti meg az összeg maradéktalan 

beérkezéséig. 

Az áruk csomagolását a legjobb belátásunk szerint és a lehető legköltséghatékonyabb módon 

végezzük. Az exporthoz használt csomagolásokat nem áll módunkban visszavenni. 

 

A szállítást a legjobb belátásunk szerint szervezzük meg, melynek költsége és kockázata a Vevőt 

terheli. Egyéb rendelkezés hiányában a szállítási és háborús kockázati biztosításaink a Vevőt terhelik. 

 

Lehetőség szerint betartjuk a visszaigazoláson található szállítási határidőt. Nem áll módunkban 

kompenzációt fizetni a késői szállításért még abban az esetben sem, ha a megrendelőn ez fel van 

tüntetve. Késői szállítás nem indokolja folyamatban lévő megrendelés lemondását.  

 

Az ellenérték a Radiometer Magyarország Kft. részére fizetendő. Amennyiben az ellenérték nem 

érkezik meg a feltüntetett fizetési határidőre, úgy a kamatfelszámítás jogát fenntartjuk, melynek 

mértéke a mindenkori Jegybanki Alapkamat + 0,5%. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 2013. évi V. 



törvény értelmében jogosultak vagyunk továbbá késedelmenként €40 behajtási költségátalányra. 

Nem ismerjük el a Vevő által visszatartott kifizetést, illetve az esetleges követelésekhez kapcsolódó 

költségeket. 

 

Csak az áru átvételétől számított 14 napon belül áll módunkban reklamációt elfogadni. Minden 

reklamációt a „Garancia és Szerviz Szabályzat”-ban foglaltaknak megfelelően kezelünk, mely igény 

esetén rendelkezésre áll. 

 

Visszárut csak az előzetes megállapodás alapján áll módunkban elfogadni. 

Szavatoljuk, hogy közvetlenül a gyárból szállított új műszerek anyag és kivitelezési hibától mentesek. 

A reklamációs igényeket a számlától számított 18 hónapon belül kell eljuttatni cégünk részére, 

melynek a hibajelenség részletes leírását is tartalmaznia kell. 

 

Szavatoljuk, hogy a közvetlenül a gyárból szállított új elektródák és kiegészítő alkatrészek anyag és 

kivitelezési hibától mentesek. A reklamációs igényeket a csomagoláson feltüntetett dátum lejárata 

előtt kell eljuttatni cégünk részére, melynek a hibajelenség részletes leírását is tartalmaznia kell. 

 

A „Garancia és Szerviz Szabályzat” a szerződés részét képezi és tartalmazza az egyéb alkatrészekre és 

kiegészítőkre vonatkozó limitált garanciális feltételeket. 

A műszerek javítására tett jogosulatlan kísérlet, illetve nem eredeti alkatrészek használata az adott 

műszerre vonatkozó garancia elvesztését vonja maga után. 

Vevői panasz orvoslása érdekében a limitált garancia alapján a hibás alkatrészek kicserélésére 

kerülnek. 

 

SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET  A KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, 

VÉLETLENSZERŰ, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, PROFIT, VAGY 

BEVÉTELKIESÉSÉRT, MELY A RADIOMETER, MAGYARORSZÁG KFT-NEK ÉS TERMÉKEINEK 

TELJESÍTÉSÉBŐL, VAGY A LESZÁLLÍTOTT ÁRU ÜZEMKÉPTELENSÉGÉBŐL, VALAMINT A VEVŐI 

ÜZEMELTETÉSBŐL ADÓDNAK , KIVÉVE HA A JOG MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK.  

 

A szállítmánnyal kapcsolatos bármely nézeteltérés esetén a magyar jog az irányadó és az erre kijelölt 

illetékes bíróság köteles eljárni. 


