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KOR-FITTING

Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed a Kor-Fitting Korlátolt Felelősségű 
Társaság (továbbiakban: Kor-Fitting Kft.) által forgalmazott bármely termék, szolgáltatás bármely fél számára történő 
szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és 
megállapodásra.

1. A Kor-Fitting Kft.-től történő megrendeléssel Megrendelő elfogadja, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek 
ügyleti kapcsolatukban. A Megrendelő által kezdeményezett eltérések a Kor-Fitting Kft.-re nézve csak akkor kötelező 
jellegűek, amennyiben azt a Kor-Fitting Kft. írásban is elfogadta. A jelen feltételek bárminemű módosítása vagy 
megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.

2. Árak: Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az 
általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák. Az árakat a Kor-Fitting Kft. Ft/egység + ÁFA-ban szerepelteti. A 
szállítási (és egyéb) költségeket az árajánlatban minden esetben feltüntetjük. Az általános csomagolási és 
bizonylatolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális estekről a Kor-Fitting Kft. külön 
rendelkezik. 30 000 Ft (nettó) rendelési érték alatt minden esetben 1 500 Ft + ÁFA szállítási költség terheli a 
Megrendelőt, amennyiben a Kor-Fitting Kft. máshogy nem rendelkezik ajánlatában. Készpénzes fizetés esetén
10 000 Ft nettó rendelési érték alatt (utánvéttel),  2 500 Ft + ÁFA plussz költség terheli a Megrendelőt, amennyiben 
első vásárálásról van szó.
Csövek esetében a szállítás ellenértéke minden esetben a megrendelt mennyiség és a szállítás helyének függvénye, 
az ár megrendelés esetén megegyezés tárgyát képzi. A kiküldött ajánlatok 1 hétig, vagy visszavonásig érvényesek.

3. Fizetési határidők: A Kor-Fitting Kft. első vásárlás esetén 8 napos banki átutalásra állítja ki a megrendelés 
ellenértékét tartalmazó számlát. A további megrendelések esetén rendszerint a Megrendelőnek 30 napos banki 
átutalással kell rendeznie tartozását a Kor-Fitting Kft. felé, amennyiben egyéni fizetési határidő nem kerül írásban 
megerősítésre a Kor-Fitting Kft. által.  
A vételár megfizetését a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni. Az átutalással kapcsolatos minden 
költség a Megrendelőt terheli. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel a Kor-Fitting 
Kft. A hátralékos összegek beszedése érdekében történő intézkedések minden eljárási költsége a Megrendelőt 
terhelik. Amennyiben a Megrendelő a Kor-Fitting Kft.-vel szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti hiánytalanul 
határidőre, a Kor-Fitting Kft. minden további értesítés vagy jogi eljárás nélkül jogosult a terméket újra birtokba venni. 
A kárveszély viselése a termék átvételekor minden esetben átszáll a Megrendelő félre.
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5. Panaszkezelés: A Megrendelő a kiszállított termékkel kapcsolatban felmerülő kifogásait az átvétel után három 
munkanapon belül köteles írásban a Kor-Fitting Kft. felé jelenteni. Nem megfelelő termék esetén a Kor-Fitting Kft. 
vállalja, hogy gondoskodik a termék javításáról vagy cseréjéről a saját költségén, amennyiben ezek nem 
megvalósíthatók, úgy a vételár visszafizetéséről.

7. Tulajdonjog: A termék tulajdonjoga akkor száll a Megrendelőre, amikor a Kor-Fitting Kft. megkapta a szállított 
termék megállapodás szerinti ellenértékét. Amíg ez nem történik meg, addig a Megrendelő az általa rendelt terméket 
nem idegenítheti el. 

8. Szerződésbontás: A Kor-Fitting Kft. egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül 
amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.

9. Lemondás: A Kor-Fitting Kft. megrendelés lemondást kizárólag raktáron lévő termékre fogadhat el indokolt 
esetekben. Amennyiben a Megrendelő egyoldalúan visszavonja a megrendelést, egyszeri 25% sztornó díjat köteles 
fizetni a Kor-Fitting Kft. felé.

10. Garancia: A Kor-Fitting Kft. az általa szállított tételekre a beüzemeléstől számított 12 hónapig jótállást vállal, de 
maximum 15 hónapig a szállítástól. Ez a jótállási idő nem érinti a kötelező szavatossági időre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésen alapuló megrendelői igényt.
A jótállás nem vonatkozik a hibás kiválasztásból, nem megfelelő körültekintéssel végzett beépítésből, a gondatlan 
üzemeltetésből eredő esetleges meghibásodásokért. A terméken a Kor-Fitting Kft. tudomása és írásbeli 
beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű 
használat, stb. esetén teljes garanciavesztés érvényesül. A Kor-Fitting Kft. felelőssége -garanciális időn belüli 
meghibásodás esetén- kizárólag a termék javítására-vagy ha ez nem lehetséges -
annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A Megrendelő kártérítési igénye csak a megvásárolt 
termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a 
megrendelő nem léphet fel.

11. Az ezen dokumentum által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.

12. Személyi adatok védelme: A megrendeléskor hozzánk kerülő személyes adatokat a szerződés teljesítése, és 
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, kezelésekor az 
Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

13. Vis major esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat vesztik.
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