A TELJESÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
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A Vevő az áruszámlának aláírásával igazolt átvételével saját vásárlási feltételei helyett elfogadja az értékesítés alábbi feltételeit. Egyéb kikötés vagy bármely
eltérés ezen feltételektől csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a Kvazár Kft. írásban elfogadta.
A megrendelés visszaigazolása elfogadottnak tekinthető, ha a Vevő az ellen 8 napon belül írásbeli véleményeltéréssel nem él.
A Kvazár Kft. által megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű. Az olyan hátráltató körülményeket – mint pl. háború, sztrájk, elemi kár, energiaellátási
zavarok, kormányzati döntések, beszállítói rossz teljesítés, a szállítás leállása – amelyek a teljesítést akadályozhatják, a felek úgy tekintik, hogy azok a Kvazár
Kft. hibájaként nem róhatók fel, a hasonló eseményekre visszavezethető késedelmes vagy meghiúsult teljesítésért, illetve az ezekből eredő károkért a Kvazár
Kft. nem felelős.
Vevő kötelezi magát az igényelt teljes árumennyiség átvételére, késedelmes vagy részteljesítés esetén is.
A Kvazár Kft. nem tehető felelőssé, ha a kiszolgáltatott áru hibás, hiányos vagy elcserélt, ha a Vásárló a hiányosságokat nem fedi fel a mennyiségi és minőségi
átvétel során.
A mennyiségi és minőségi átvétel az áru átvételével egy időben történik, de
a
az áru átvételekor nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyeknek minőségét hivatalos okmány tanúsítja, illetőleg amelyekre
jótállás vonatkozik,
b
az átvevő nem felelős a rejtett hibák felfedezésért. A nem látható (raklapon történt szállítás esetén a takart) árukkal kapcsolatos és/vagy
a kizárólag a csomagolás megbontásával észlelhető hiba minősül rejtett hibának,
c
a csomagolt áruk átvétele minden esetben minőségi fenntartással, a gyüjtőcsomagolásban érkező áruk esetében mennyiségi és minőségi
fenntartással történik.
A mennyiségi és minőségi kifogásokat, a hiba felfedezéséről haladéktalanul írásban értesíteni kell a Kvazár Kft-t. Az elcserélt áruról, áruhiányról a
Vevőnek az áru átvételétől számított 8 napon belül van felszólalási joga. A Kvazár Kft. felelőssége a bizonyítottan hibás árumennyiség azonos
mennyiségű hibátlan termék cseréjére terjed ki . A Kvazár Kft. a teljesítéstől számított 6 hónapon belül fogad el minőségi reklamációt.
A kárveszély átszáll
a
a Kvazár Kft. telephelyén történő teljesítés esetén a termék kiadásával,
b
a Vevő által megjelölt címen történő teljesítés esetén az áru lerakodásával.
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A teljes vételár megfizetéséig a Kvazár Kft-nek az átadott áru felett rendelkezési joga van.
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Amennyiben a fizetési mód banki utalás, az áru ellenértékének a számlán jelzett fizetési határidőn belül kell a Kvazár Kft. bankszámlájára beérkeznie.
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Késedelmes fizetés esetén (eltérő megállapodás hiányában) a Kvazár Kft. felszámítja a mindenkori szabályoknak megfelelő késedelmi kamatot. Egyúttal
egyoldalúan és minden további értesítés nélkül felfüggesztheti vagy törölheti a Vevő élő megrendeléseinek teljesítését, illetve a későbbiekre nézve szigoríthatja a fizetés
módját, szűkítheti a fizetési határidőt.
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A termék adatlapján szereplő adatok átlegértéknek tekintendők, specifikálásra nem használhatók. Alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell határoznia az áru
adott célra való megfelelőségét, vállalnia kell az alkalmazás kockázatát és annak kapcsán felmerülő bárminemű kötelezettséget. A Kvazár Kft. nem felelős a számlán
szereplő áru használatából eredő veszteségért, kárért, függetlenül attól, hogy a használat összhangban áll-e a Kvazár Kft. ajánlásával. A jelen teljesítés feltételeként a
Vevő mentesíti a Kvazár Kft-t az áru megvásárlásából, kezeléséből, használatából eredő veszteségekkel, követelésekkel, károkkal, felelősséggel kapcsolatban.
12
A Vevő elismeri, hogy a birtokában van azoknak a dokumentumoknak (termékleírás, adatlap, stb.) amelyeket a termék ismeretéhez, használatba vételéhez
szükségesnek tart.
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Terméket visszáruzni a Kvazár Kft. előzetes, írásos belegyezésével lehet.
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Egyéb megállapodás hiányában a felek jogvita esetén kikötik a Pesti Kerületi Bíróság illtékességét a székhely alapján.
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Minden, a fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK az irányadó.
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