Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

1. Az ÁSZF hatálya
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazon ügyletekre, amit a HEDERA Kft. partnereivel
a tevékenységi körében feltüntetett tevékenységekkel összefüggésben köt meg.

2. A szerzıdés létrejötte
A HEDERA Kft. bármilyen megrendelést általában írásban fogad el. Írásbelinek
kell tekinteni a telefax vagy e-mail, vagy bármi egyéb, írásbeliséghez köthetı
technikai eszköz útján történı megrendelést is. Szóbeli megrendelés csak Dudás
András, Dudás Andrásné és Korbonits Péter fogad el. A megrendeléseket Hedera Kft.
visszaigazolja. A megrendeléseket az áru gyártásának megkezdéséig csakis írásban
lehet lemondani. A gyártás megkezdésének idıpontja utáni lemondás kötbér
fizetését vonhatja maga után, melynek összege áruféleségtıl függıen akár az
áru+fuvar értékének 100%-t is elérheti.

3. Szállítás
A HEDERA Kft. az árut szigetszentmiklósi telephelyén, Flora Hungarián vagy a
vevı telephelyén adja át a megrendelınek a visszaigazolásban írt határidıben, ha a
felek másban nem állapodtak meg.

4. Fizetési feltételek
A megrendelı az áru átvételét követı 8 napon belül átutalással egyenlíti ki a HEDERA
Kft. számláját, ha a felek másképp nem állapodtak meg.
A HEDERA Kft. az ügylet jellege, nagyságrendje, vagy a felek korábbi üzleti
kapcsolata alapján jogosult az ügylet teljesítését elıleg fizetéséhez, vagy a teljes
összeg elıre történı fizetéséhez kötni.
Késedelmes fizetés esetén a HEDERA Kft. a késedelembe esés napjától számítottan
a megelızı naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeres
szorzatát, de legalább 12 % késedelmi kamatot számít fel.

5. Szavatosság, felelısség
A HEDERA Kft. szavatol azért, hogy az általa szállított áru megfelel a
jogszabályokban, szabványokban írt feltételeknek.

Figyelemmel a HEDERA Kft. által forgalmazott áruk jellegére, azok
felhasználhatóságára, a HEDERA Kft. az általa szállított áru nem
szerzıdésszerő minısége következtében a megrendelıt ért kárért való felelısségét
az áru számla szerinti értéke erejéig maximálja, ideértve az 1993. évi X. tv.
szerinti felelısségét, valamint az ebbe az esetkörbe nem tartozó, az áruval
összefüggésben harmadik személynél fellépı károkat is.

6. Jogviták
A HEDERA Kft. kijelenti, hogy a megrendelıkkel felmerülı jogvitáit igyekszik
békés úton, peren kívül rendezni.
Ennek sikertelensége esetére a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletek esetén
kikötöttnek kell tekinteni a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét, illetve ha az értékhatár miatt ezen bíróságnak az ügyre nem lenne
hatásköre, úgy az általános szabályok szerint kell az eljáró bíróságot megállapítani.

7. Egyebek
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
A jelen ÁSZF-et a HEDERA Kft. a honlapján közzéteszi, ill. a megrendelık
számára kérésre egyéb módon hozzáférhetıvé teszi.
Jelen ÁSZF 2011. jan.01. napjától hatályos.

HEDERA Kft.

