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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1. Súlyra (tömegre) történő eladás esetén az elszámolásokban bánya hitelesített mérlege által megadott
mennyiség a mérvadó. A darab, m3, m2, fm egységár esetén a rakodáskor közölt mennyiség a mérvadó. A
BASALTKER Kft. (a továbbiakban BASALTKER) nem vállal kötelezettséget a szállító járművek raksúlyának teljes
kihasználására és a szállítás során létrejött súlyhiányra (ha a szállító nem a BASALTKER).
2. A rakodott mennyiséget és a megengedett raksúlyt az átvétellel meghatalmazott gépjárművezetőnek kell
ellenőriznie és a szállítólevélen aláírásával igazolnia.
3. Nem készpénzes vásárlás esetén a rakodás az anyag fajtáját és mennyiségét tekintve
szerződés/megrendelés keretein belül, a szállítást végző jármű vezetőjének szóbeli közlése alapján történik.
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4. A szállítás a megrendelő kockázatára történik minden olyan eset kivételével, amikor a fuvaroztató a
BASALTKER.
5. A gépjárművek a teljes úthálózatra engedélyezett maximális össztömegét meghaladó megrakás esetén a
BASALTKER szállítólevelet nem állít ki, ilyen gépjárművet rakományával nem engedi ki a forgalomba. A gépjármű
vezetőjének az üzemen belül lehetősége van arra, hogy az esetlegesen túlsúlyt megfelelő időben lerakja és ismét
mérlegeljen.
6. A BASALTKER által értékesített termékekről a termelő bányaüzem a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletnek
megfelelően teljesítménynyilatkozatot állít ki. Az EK-üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítvány, és a tanúsított
termékadatokat tartalmazó teljesítménynyilatkozat letölthető a http://basalt.hu/hun/termekek/termekek.php linkről,
és az kinyomtatva a szállítólevéllel együtt érvényes. A BASALTKER nem vállal felelősséget azokért a hibákért,
amelyek az áru értékét, vagy alkalmazhatóságát csökkentik, ha azok az áru nem rendeltetésszerű használata
során következtek be. Minden olyan, a szállított termékre vonatkozó reklamációt, amelyek felismerhető
hiányosságokra, ill. amelyek a megrendelés és a szállítás közötti eltérésre vonatkoznak a megrendelő az anyag
felhasználása előtt, de legkésőbb három napon belül írásban küldi meg a BASALTKER-nek. Minőséggel
kapcsolatos reklamációkat a szállítást követ 24 órán belül kell közölni a forgalmazóval. A kérdéses mennyiségű és
fajtájú terméket a felhasználónak külön kell tárolnia. BASALTKER az értesítés alapján megszervezi a közös
mintavételen a gyártó és a forgalmazó képviselőinek megjelenését. A terméket előállító bányaüzemnek jogában
áll döntő vizsgálatot indítványoznia, amelynek határozatát a felek elfogadják. Jogos reklamáció esetén a vevő
szavatossági igénye pótszállításokra, vagy árcsökkentésre vonatkozhat a gyártó döntése szerint.
Árcsökkentésként csak a hibás áru és az ugyanazon mennyiségű hibátlan áru ára közti különbség vehető
figyelembe.
7. A számlák a szerződésben meghatározott időn belül fizethetők pótlékolás nélkül. Késedelmes fizetés esetén
késedelmi kamatot számítunk fel. 10 napot meghaladó késedelem esetén fenntartjuk magunknak a jogot arra,
hogy a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesítsünk. 20 napot meghaladó fizetési késedelem
esetén fenntartjuk a jogot a további szállítások leállítására a tartozások teljes kiegyenlítéséig.
8. Szállító ezen szállítási szerződés keretein belül kizárja a Megrendelő általános szerződési feltételeinek
alkalmazását.
9. A BASALTKER által értékesített árukra kiterjed a PTK-nak a tulajdonjog védelmére és a tulajdonjog
fenntartására vonatkozó 6:216. §-a.
A vételár maradéktalan kifizetéséig a BASALTKER Kft. az árun tulajdonjogát fenntartja.
10. A BASALTKER által értékesített áruk tulajdonjogának megszerzésére a PTK-ban foglaltak az irányadóak.
A vevőnek mindaddig áll jogában az árut saját rendes üzletmenete szerint feldolgozni, amíg fizetési késedelem
alatt nem áll. Ha a feldolgozás következtében új termék keletkezik, akkor jogot formálunk az újonnan előállított áru
olyan arányban számolt részbeni tulajdonjogára, amelyet az általunk értékesített az új áru létrejöttének időpontját
figyelembe véve képviselt. Ennek megfelelően érvényes ez az árunak olyan áruval összekapcsolására, amely
nem áll a BASALTKER tulajdonában. Abban az esetben, ha a vevő az árut feldolgozza, vagy áruval kapcsolja és
az így létrehozott új terméket a BASALTKER számára fenntartja, úgy erre az esetre 9. pont érvényes.
BASALTKER Kft. ügyvezetése

Ügyvezetés: Bodó János, Laub Ernő
Székhely: 8321 Uzsa, Lázhegy u. 1
Adószám: 11321279-2-19; Cg.: 19-09-500821
Bankszámla: UniCredit Bank Hungary Zrt. SWIFT: BACXHUHB
HU 81 10918001-0000004-83700002 HUF, HU 10 10918001-0000004-83700019 EUR

Tel.: +36 87 436 186
Fax: +36 87 436 384
basaltker@basalt.hu
www.basalt.hu

