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Általános Eladási és Szállítási Feltételek 
 

 

A jelen általános eladási és szállítási feltételeket a Braun Kereskedő és Szállító Kft. (a továbbiakban:Braun Kft.) dolgozta 

ki, és alkalmazza a vele szerződéses kapcsolatba lévő partnereivel (a továbbiakban: Megrendelő). A jelen Általános 

Eladási és Szállítási Feltételek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 209. §-ában rögzített általános 

szerződési feltételeknek felelnek meg.  

 

Kérjük, hogy jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket megrendelés előtt gondosan tanulmányozza át, mert nem 

áll módunkban Megrendelőinkkel ettől eltérő feltételekben megállapodni.  

 

1. Tájékoztatjuk tisztelt Megrendelőinket, hogy a Braun Kft. díjtalanul minden vevője, megrendelője rendelkezésére áll, 

és ennek keretében a hozzánk eljuttatott tételes ajánlatkérésük alapján ingyenesen elkészíti az írásos árajánlatát, 

amelyre a gyártó által meghatározott ajánlati kötöttséget vállal. Az ajánlati kötöttség lejárta után, illetve amennyiben a 

Megrendelő további új ajánlatokat kér, vagy módosításokat alkalmaz, a Braun Kft. csak és kizárólag az új ajánlat 

alapján kötelezhető szerződéses teljesítésre. 

 

2. A Braun Kft. és a Megrendelő között a szerződéses jogviszony a Braun Kft által elektronikus úton megküldött 

Árajánlat, valamint az ajánlat mellé csatolt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek – együttesen szerződéses 

dokumentumokra – a Megrendelő által küldött válasz megrendelés elektronikus megküldésével, valamint a 

megrendelt termékek vételára 100%-nak megfelelő előleg befizetésével jön létre. A két feltétel (a pénzügyi teljesítés 

és az írásos megrendelés visszaküldése) együttes megléte szükséges a szerződés érvényességéhez és hatályosságához, 

valamint a rendelés elindításához. Bármelyik feltétel hiánya a szerződéses jogviszony létrejöttét és a Braun Kft. 

késedelmét kizárja.  

 

3.  A Megrendelő köteles a megrendelt termékeket a Braun Kft. írásos készrejelentésétől számított 10 napon belül 

elszállítani, ellenkező esetben tárolási díjat számlázunk, melynek mértéke 5.000 Ft  minden megkezdett munkanap. 

 

4. A Megrendelő a Braun Kft. által közvetlen, vagy közvetett módon szervezett szállítást az ajánlatban rögzített, 

megrendelt termékekre vonatkozóan köteles a Braun Kft. által megjelölt időpontban fogadni, amennyiben ez nem 

teljesül, úgy minden további költség (telepi tárolás, további fuvardíj) a Megrendelőt terheli. 

 

5. Vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi illetve 

minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve 

minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, Eladó képviselőjének, illetve a 

fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell. 

 

6. Eladó nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel 

megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be 

haladéktalanul Eladónak. 

 

7. A Braun Kft. biztosítja a Megrendelő részére az átvételtől számított 4 hónapon belül a sértetlen állapotban 

visszaszállított betétdíjas raklapok teljes árának visszatérítését. 

 

8. A Braun Kft. telepi készletén tartott termékek visszáruját –a vásárlástól számított 1hónapon belül - 10%-os kezelési 

költség ellenében biztosítja a Megrendelő részére úgy, hogy a keletkezett érték levásárlásra kerül. 

 

9. Az egyedi, raktárkészleten nem tartott termékek visszárujára nincs mód. 

 

10. A Braun Kft. kijelenti, hogy a webshopján szereplő árak eltérhetnek a telephelyi áraktól. 

 

 

A Braun Kft. az Általános eladási és szállítási feltételeiről mint Megrendelőt tájékoztatott, azokat részletesen 

áttanulmányoztam, a benne rögzített szerződéses feltételeket tudomásul vettem és elfogadom . 

 

 


