
Általános Szerződési Feltételek 

1. Hatály: Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandóak a megrendelő által e-mailen, 

telefonon vagy faxon a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN-től megrendelt termékek és 

szolgáltatások szállítása, illetve telesítése esetén. A megrendelő elfogadja a GROSSHANDEL 

MEYERS-WIESEN Általános Szerződési Feltételeit. 

2. A szerződés létrejötte: A szállításról szóló szerződés az e-mailen, levélben vagy faxon beérkezett 

megrendelés a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN általi írásos visszaigazolásával jön létre. A 

szerződéshez kapcsolódó kiegészítések, módosítások írásbeli megerősítése szükséges.  

3. Megrendelés: A megrendelő a kívánt árut vagy szolgáltatást e-mailen, telefonon vagy faxon rendeli 

meg. A megrendelőlapon feltüntetett szállítási költségeket a megrendelő fizeti. A különböző 

termékekre az ajánlatban szereplő „telepáron” árak érvényesek. 

4. Szállítás: Az áru kiszállítása a megrendelő által megadott címre történik. Amennyiben a szállítás vis 

maior, illetve egyéb, a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN-en kívülálló okokból a megállapodás 

szerinti időpontban nem teljesíthető, a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN megpróbálja a 

megrendelőt értesíteni és vele egy új szállítási határidőben megegyezni. Mindez a létrejött szerződés 

érvényességét nem érinti. 

5. Átvétel elmulasztása: Abban az esetben, ha a vevő a rendelkezésre bocsátott árut nem veszi át a 

megállapodott időpontban, a  GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN kérheti – anélkül, hogy ez érintené 

a vevő mulasztása miatt keletkezett jogait – a szállítási határidők meghosszabbítását azzal az 

időtartammal, amíg a vevő nem tett eleget a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN – nel szembeni 

szerződéses kötelezettségeinek. 

 

6. Szállítás teljessége és panasztétel: a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN nem vállal felelősséget 

azért, hogy a teljes kívánt mennyiséget tudja szállítani. Amennyiben a megrendelt termékek az 

elegendő rendelkezésre álló készletről szóló visszajelzés ellenére részben vagy egészben mégsem 

szállíthatóak, a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN megpróbálja erről a megrendelőt tájékoztatni. A 

megrendelés egyéb pozíciókra vonatkozó részei érvényben maradnak. A megrendelő köteles a friss 

árut közvetlenül az átvétel után ellenőrizni. Amennyiben a friss áru minőségi hiányosságokat mutat, 

azt haladéktalanul, 3 napon belül írásban a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN-nel közölni kell. 

Konzervek, valamint rejtett hibák esetén 7 napon belül kell az esetleges minőségi problémákat jelezni. 

Az egyértelmü, jól látható hibákat azonnal a kiszállítás után kell a GROSSHANDEL MEYERS-

WIESEN-nel közölni. Egyebekben a törvényi rendelkezések az irányadóak. 

7. Fizetés: Fizetés számla ellenében történik, 7 napos fizetési határidővel, kivéve, ha a szerződésben 

máshogy állapodnak meg a felek. Az áru a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN tulajdonában marad, 

amíg a vevő a teljes követelést ki nem egyenlíti. 

8. Felelősség: a GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN egy rendelési folyamattal kapcsolatban 

keletkező esetleges felelőssége a rendelési értékre korlátozódik, kivéve, ha szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartás esete áll fenn. Az áru kiszállításánál az áru megsemmisülésével, illetve 

károsodásával kapcsolatos kockázat az áru ajtón kívülre kerülésével, illetve az áru rámpát való 

elhagyásával száll át a vevőre. 

9. Adatvédelmi szabályok: A szerződéses partner azon személyes adatai, amelyek a megrendelés 

lebonyolításához szükségesek, adathordozókon tárolásra kerülnek. A szerződéses partner kijelenti 

beleegyezését. A GROSSHANDEL MEYERS-WIESEN biztosítja, hogy valamennyi személyes adatot 

bizalmasan kezel. 

10. Joghatóság és a teljesítés helye a cég székhelye, Németország. Minden a GROSSHANDEL 

MEYERS-WIESEN és a szerződő fél közötti jogviszonyra a német jog alkalmazandó. 

11. Érvénytelenség: Ha a szerződés valamely rendelkezése teljes egészében vagy részben 

hatálytalan, végrehajthatatlan vagy jogszabályi változások következtében hatályát veszti, az a 

szerződés érvényességét nem érinti. 


