
 
 
 
 
 
 
Általános Eladási és Szállítási Feltételek 
 
1. Általános rész 
Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek érvényesek minden szállítással és egyéb teljesítéssel kapcsolatos 
szerződésre – leendőre is –, beleértve a vállalkozási szerződéseket és a nem helyettesíthető dolgok szállítását is. 
A megrendelő vásárlási feltételei abban az esetben nem fogadhatók el, ha a szállító azoknak újból, a beérkezés 
után kifejezetten ellentmond. 
2. Árajánlatok 
Árajánlataink változhatnak. 
3. Érvényesség 
A megrendelés leadásával a megrendelő elfogadja az Eladási és Szállítási Feltételeinket. Csak akkor érvényesek 
a megrendelőnek azon feltételei, amelyek jelen Eladási és Szállítási Feltételekkel ellentmondásban vannak, ha 
ezekkel kapcsolatban írásban megállapodtunk. 
4. Árak és kifizetések 
Az árak nettóban értendők és nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az első szállításnál előre fizetés, a második szállítástól 
10 napon belüli fizetés nettóban. Az esetleges jogosulatlan levonások utólag kerülnek terhelésre.  
A nem teljesített fizetési határidő leteltével hátralék keletkezik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a még nem 
kivitelezett szállítások árait és árengedményeit mindenkor megváltoztathassuk, amennyiben ez a mérvadó és 
alapvető körülmények változásának következtében szükséges. 
5. Feladás, szállítási díj és csomagolás 
A feladás módját mi választjuk ki. A szállítási díjat, csomagolást, teherszállítási és expressz szállítások költségét 
saját költségen a megrendelő viseli. 
6.Szállítási határidő 
A várható szállítási határidő meghatározása nem jelent kötelezettséget. Törekszünk arra, hogy a megadott 
szállítási határidőket lehetőség szerint betartsuk. A szállítási határidő elcsúszása nem vonhat maga után sem 
felelősséget, sem visszavonást. 
7. Haszon és kockázat 
Amennyiben egyéb körülmények vagy megállapodások nem indokolják, a dolog haszna és kockázata a 
szerződés megkötésével a vásárlóra száll át. Az esetleges szállítási károkat haladéktalanul jelenteni kell a 
szállítást végző fuvarozó társaságnak. A vasúton érkező, megsérült küldeményeket a jegyzőkönyv felvételéig 
nem kell kicsomagolni. A szállítás közben megsérült csomagokat díjmentesen nem cseréljük ki. 
8. Panaszok 
Panaszt az áru beérkezését követő 5 napon belül lehet írásban benyújtani, egyéb esetben a szállítás 
elfogadottnak minősül. Jogos panasz esetén a döntésünk alapján vagy csereterméket küldünk, vagy jóváírjuk. 
Egyéb követeléseket nem veszünk figyelembe. 
9. Internet /  Internetes jelenlét 
A szállító esetleges internetes jelenléte nem követeli meg azt, hogy tartalmilag teljeskörű és helyes legyen. Nem 
szolgál tanácsadás nyújtására semmilyen formában. Amennyiben a szállító internetes jelenlétére támaszkodva 
születik döntés, akkor az kizárólag saját felelősségre történik. A szállító elutasít minden felelősséget. 
A szállító szintén nem tud felelősséget vállalni az olyan információk helyességéért és teljességéért, amelyeket 
harmadik személy – közvetlen vagy közvetett módon – a szállító internetes jelenlétéből kifolyólag hozott 
nyilvánosságra. Ebben az esetben is a használat kizárólag a felhasználó saját felelősségére történik. 
10. Garancia és felelősség 
A garanciánk a szállító gyáraink garanciájának megfelelően a kiszállítás első napjától a megbeszélt garanciális 
időszakon belül fellépő hibákra terjed ki, amennyiben ezeknek az oka igazolhatóan a rossz anyag vagy a hibás 
gyártás. A felelősségünk azonban a választásunk alapján a nem helyettesíthető tárgyak számlaértékének 
pótlására vagy megtérítésére korlátozódik. Minden további szavatosságot elutasítunk, különösen a szétszerelés 
és összeszerelés költségeiért, valamint a bármilyen károkért vállalt felelősséget, amelyek közvetve vagy 
közvetlenül a szállított tárgytól vagy annak használatától vagy annak hiányosságából adódnak. 
11. Visszavonások / részszállítások 
A megrendelések visszavonása csak az írásos hozzájárulásunkkal lehetséges. A már fennálló vagy a rendelési 
mennyiség csökkenése által keletkezett áremelkedések költségeit a megrendelő viseli. A keretrendelés 
részszállításait a megbeszélt időn belül le kell hívni, egyéb esetben a plusz felmerülő költségeket felszámíthatjuk 
a megrendelőnél. 
12. Tulajdonjog fenntartása 
Fenntartjuk a tulajdonjogot minden megvásárolt dologra a teljes vételár kifizetéséig. 
13. Teljesítési hely 
Minden esetben az eladó székhelye minősül teljesítési helynek. 
14. Illetékesség 
Az illetékesség minden esetben a Swibox Kft székhelye Magyarországon. A jogviszonyra a magyar jogok 
érvényesek, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi április hó 
11. napján kelt egyezménye kizárásával. 
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