MEIBES s.r.o.
Áruértékesítés
ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK
I.
Alapvető rendelkezések és fogalommeghatározások
1.1.
Ezen Általános Kereskedelmi Feltételek (a továbbiakban csak „ÁKF“) szabályozzák a 89/2012 Sb. számú
törvény - polgári törvénykönyv (a továbbiakban csak „polgári törvénykönyv“) 1751. § (1) bekezdése értelmében
azon kereskedelmi kötelmi viszonyokat, amelyek kötelező erejű megrendelés és/vagy a MEIBES s.r.o. társaság
(regisztrációs száma: 48534706, székhelye K Bílému Vrchu 2978/5, 193 00 Praha 9, bejegyzésre került a Prágai
Városi Bíróság Cégnyilvántartásában, C szakasz, 18890 számú betét) (a továbbiakban „Eladó“ is) között, és azon
személy között megkötött szerződés alapján keletkeztek, aki az Eladóval írásbeli megrendelés alapján szerződést
kötött, amely szerződés foglalkozásának önálló gyakorlása mellett saját kereskedelmi, gyártó, vagy hasonló
tevékenységével függ össze (a továbbiakban csak „Vevő“).
1.2.
„Katalógus“ nyomtatott katalógus, amelyet az Eladó telephelyein helyeztek el, és on-line katalógus, amely
az Eladó honlapján található Az Eladó árujára vonatkozó információk változása esetén a papíralapú katalógusban
szereplő információval szemben előnyt élvez az elektronikus formában megjelenített aktuális információ.
1.3.

„Eladó ajánlata“ ezen ÁKF értelmezésében az Eladó írásbeli ajánlata az áru eladására.

1.4.
„Áru“ minden olyan termékösszetétel, amelyet az Eladó megvételre kínál az Eladó ajánlatán, vagy a
Katalóguson keresztül.
1.5.
„Megrendelés“ a Vevő kötelező érvényű megrendelése, amelyre vonatkozóan az Eladó ajánlatban
feltüntetett árai és feltételei kötelező érvényűek, kivéve, ha a szerződő felek másként állapodnak meg.
1.6.
Az ÁKF szövegét, a Katalógust és az Eladó Ajánlatát az Eladó egyoldalúan módosíthatja vagy
kiegészítheti. Ez nem érinti azon jogokat és kötelességeket, amelyek az ÁKF előző szövegének hatálya alatt
keletkeztek.
II.
Adásvételi szerződés megkötése
2.1.
Az Eladó és a Vevő között megvalósuló minden áruszállításra kizárólag a Vevő írásbeli Megrendelése
alapján kerül sor.
2.2.
A Vevő Megrendelése az Eladó Ajánlatának elfogadásaként, vagy a Katalógusban szereplő Áruajánlat
elfogadásaként minősül, emellett a Vevő Megrendelésének bármilyen változása (akár lényegtelen dolgokra
vonatkozó is) az Eladó utólagos kifejezett jóváhagyásához kötött. Az ajánlat záradékkal, vagy eltéréssel történő
elfogadása a polgári törvénykönyv 1740. § (3) bekezdése értelmében kizárt
2.3.
A Vevő Megrendelését írásban kell elkészíteni. Írásosnak minősül az Eladónak elektronikus postán
elküldött Megrendelés is, elegendő egy egyszerű elektronikus levél. A Megrendelés elküldésével a Vevő
megerősíti, hogy megismerte az ÁKF tartalmát, amely a Katalógus elválaszthatatlan részét képezi, és kifejezi az
azzal való egyetértését.
2.4.
A Vevő írásos Megrendelésének tartalmaznia kell a megrendelt Áru pontos megjelölését, mennyiségét,
és az árakat, oly módon, hogy ne történhessen meg az Áru más Árufajtára való cseréje, szerepelnie kell benne az
Eladó konkrét Ajánlatának, a Vevő azonosító adatainak és érvényes e-mail címének, amelyre az Eladó elküldi a
Vevőnek a visszaigazolást a Megrendelés kézhezvételéről.

2.5.
Az adásvételi szerződés megkötésére csak akkor kerül sor, amikor az Eladó elküldi a Megrendelés írásbeli
visszaigazolását, amellyel az Eladó elfogadta a Vevő Megrendelését, az Eladó árra és a szállításra vonatkozó
feltételeinek megfelelően. A megrendelés visszaigazolásának céljára megfelel az egyszerű e-mail.
2.6.
Amennyiben az Eladó csak részben képes eleget tenni a Vevő Árura vonatkozó, írásban elküldött
Megrendelésének, e Megrendelés kézhezvétele után a lehető legrövidebb határidőn belül írásban figyelmezteti
erre a tényre a Vevőt, és a figyelmeztetésben felhívja figyelmét arra a körre, amelyben képes eleget tenni
Megrendelésének. A Vevő ilyen esetben a közléstől számított öt (5) munkanapon belül köteles írásban értesíteni
az Eladót, hogy jóváhagyja-e az ilyen korlátozott teljesítést, vagy nem. Amennyiben a fenti határidőn belül ezt nem
teszi meg, akkor úgy értendő, hogy elfogadja a korlátozott körű Megrendelést, az Eladó írásos értesítése szerint.
Az Áru korlátozott körben történő leszállítása az írásos értesítés szerint úgy értendő, hogy az Eladó kötelezettségét
szabályosan teljesítette.
2.7.
A Vevő a kötelező érvényű Megrendelés elküldésével kifejezetten kijelenti, hogy nem indult ellene
csődeljárás, nem indult ellene fizetésképtelenségi eljárás, és nincs tudomása, arról, hogy oly mértékű
kötelezettségei lennének, amelyek fizetésképtelenségi eljárás indításának veszélyével fenyegetnék. Arra az
esetre, ha a Vevő a megkötés után állapítja meg, hogy ellene fizetésképtelenségi eljárás indulhatna, e tényt köteles
haladéktalanul az Eladó tudomására hozni. A Vevő e pont szerinti kötelességének megszegése a szerződés
lényeges megszegésének minősül.
III.
Ár és fizetési feltételek
3.1.
Az áru árának megállapítása az eladó ajánlatában és a katalógusban szereplő ár alapján történik. Az
áruk ára a katalógusban a vonatkozó ÁFA tarifa nélkül szerepel. Az árak tartalmazzák valamennyi gyártási
költséget, és az eladó további költségeit, amelyek az Áru Vevő számára történő leszállításából keletkeztek ezen
ÁKF IV. cikke értelmében, kivéve az Áru szállítási költségeit.
3.2.
A kínált áru árának változása esetén az eladó haladéktalanul írásban értesíti a vevőt, akinek eredeti
Katalógus alapján elkészített írásos Megrendelését az eladó csak az áru eredeti Katalógus szerinti ára hatályának
megszűnése után kapta kézhez. Ha a Vevő ezen írásos értesítés kézhezvételét követő tíz (10) munkanapon belül
nem értesíti írásban az Eladót, hogy a Megrendelést visszavonja, úgy értendő, hogy megrendelését fenntartja, és
az áremelkedést teljes egészében elfogadja.
3.3.
Abban az esetben, ha a szerződés megkötésének napja ás a megrendelt Áru kiszállításának napja között
2 %-nál többet változik a CZK és az EUR átváltási árfolyama, az Eladónak joga van arányosan növelni az Áru
vételárát. A Cseh Nemzeti Bank által meghirdetett devizaárfolyamok az irányadók.
3.4.
A vételár, illetve egyéb költségek megtérítésére az Eladó akkor válik jogosulttá, amikor teljesíti az Áru
Vevő részére történő leszállítására vonatkozó kötelességét. Ekkor jogosult az Eladó kiállítani a számlát a Vevő
részére, a megfelelő összegre. Az Eladó a számlát a Vevő Megrendelésben feltüntetett e-mail címére küldi. A
számla fizetési határideje a kiállításától számított tizennégy (14) naptári nap.
3.5.
A Vevő Megrendelésének kézhezvétele után az Eladó jogosult igényelni az Áru teljes vételárának
kifizetését, az Áru Vevő részére történő leszállítására vonatkozó kötelességének teljesítése előtt is. A polgári
törvénykönyv 2119. § (1) bekezdése nem kerül alkalmazásra.
3.6.
Ha a Vevő késedelembe kerül az Áru árának kifizetésével, vagy az Áru szállítási díjának kifizetésével ezen
ÁKF értelmében, köteles az Eladónak kötbért fizetni, amelynek összege a tartozás összegének 0,05 %-a a
késedelem minden egyes napjára. E megállapodás nem érinti az Eladó késedelmi kamatra és kártérítésre
vonatkozó jogos igényét, amely a Vevő késedelme miatt keletkezett az Eladónál, mégpedig teljes összegben, úgy,
hogy a késedelmi kamat nem kerül beszámításra a kár ellenében. Az Áru vételárának késedelmes kifizetése a
Vevő részéről a szerződés lényeges megsértésének minősül. Ha a Vevő az Eladó írásbeli felszólítása ellenére

késedelembe kerül az Áru vételárának kifizetésével, ill. az Áru szállítási díjának kifizetésével, a Vevő az Eladó
írásbeli felszólítására köteles fölösleges késedelem nélkül visszaszolgáltatni az Árut az Eladónak. Ha a Vevő nem
teljesíti fentiekben megjelölt kötelességét, és az Árut az Eladó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza,
köteles az Eladónak kötbért fizetni, amelynek naponta fizetendő összege azon Áru árának 0,05 %-a, amelynek
visszaszolgáltatásával a Vevő késedelembe került.
3.7.
Ha a Vevő a fizetési kötelezettségek valamelyikének kifizetésével késedelembe kerül, az eladó jogosult
felfüggeszteni a Vevő addig meg nem valósult Megrendeléseinek teljesítését, mindaddig, amíg azon kifizetés
jóváírása nem történik meg az Eladó számláján, amellyel a Vevő késedelembe került.
3.8.
Ha lényeges változás történik a költségelemek, pl. az anyagköltség, vagy a szállítási költség tekintetében,
illetve az adójogszabályok, vagy más kapcsolódó jogszabályok az ár összegét befolyásoló változása esetén a Vevő
tudomásul veszi, hogy az Eladónak joga van utólag egyoldalúan megváltoztatni az Áru megállapodás szerinti árát,
e változáshoz pedig előzetes hozzájárulását adja. A polgári törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében a
Vevő magára vállalja a körülmények változásának kockázatát.
IV.
Szállítási feltételek, kárveszély átszállása és a tulajdonjog fenntartása
4.1.
A Vevő által megrendelt Árut az Eladó köteles az Eladó Megrendelésre adott visszaigazolásának
elküldésétől számított, szokásos két (2) hetes határidővel leszállítani. Ha e határidő az Eladótól független okból
nem tartható be, az Eladó értesíti erről a Vevőt, és minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megtesz annak
érdekében, hogy kötelezettségét a lehető legrövidebb időn belül szabályosan teljesítse. A fenti feltételek teljesítése
esetén az ilyen későbbi teljesítés időben megtörtént teljesítésnek minősül. A szerződésnek, és ezen ÁKF-nek
megfelelően az Áru Eladó által végrehajtott szabályos és időben történő leszállításának feltétele a Vevő
nélkülözhetetlen együttműködése.
4.2.
A szállítási határidő arányosan megnyúlik, ha előre nem látható, rendkívüli események következnek be,
amelyeket az Eladónak nem volt módjában elhárítani az egyes esetek körülményeihez mért lelkiismeretessége
ellenére sem, akkor is, ha ezek az alvállalkozónál következnek be, ha súlyos mértékben befolyásolják az Áru
kivitelezését, vagy szállítását.
4.3.
Valamennyi áru szokásosan az Eladó székhelyén kerül leszállításra a Vevő részére, az Áru átadásával a
Vevő számára.
4.4.
Ha a szerződő felek kifejezetten egy másik szállítási helyben állapodtak meg, amely nem az Eladó
székhelye, az Eladó áru leszállítására vonatkozó kötelességének teljesítése akkor valósul meg, amikor az Áru
szállítás céljából átadásra kerül az első fuvarozónak. Ha a szállított Áru jellege és minősége igényli, az Eladó
jogosult szétosztani a szállítmányt néhány részszállítmányra.
4.5.
A szállítási költségeket az Eladónak a szerződés megkötésekor érvényes árjegyzéke szabályozza. Az Áru
szállítását az Eladó székhelyétől eltérő helyre a Cseh Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, és más országok
területén az Eladó biztosítja, a Vevő költségére. Abban az esetben, ha a Vevő által megrendelt Áru árának
emelkedése a Cseh Köztársaság területén történő szállítás folyamán meghaladja az 500,-EUR összeget ÁFA
nélkül, az EÚ többi államának területén pedig a 800,- EUR összeget ÁFA nélkül, a szállítási költségeket az Eladó
viseli. Az előző mondat nem alkalmazandó a tartályok és a műszaki egységek, pl. a LOGOmax. háztartási
hőcserélő állomások értékesítésére. A tartályok szállításának költségeit a Cseh Köztársaság területén az Eladó
viseli, ha a Vevő által megrendelt tartályok ára meghaladja a 30 000,- CZK összeget ÁFA nélkül, a Szlovák
Köztársaság területén abban az esetben, ha e vételár meghaladja az 1300,- EUR összeget ÁFA nélkül, az EÚ
többi államának területén pedig az 1500,- EUR összeget ÁFA nélkül. A műszaki egységek, pl. a LOGOmax.
háztartási hőcserélő állomások szállítási költségeit mindig a Vevő állja.
Azokban az esetekben, amikor a szállítás helye a szerződő felek megállapodása alapján a Cseh és a Szlovák
Köztársaság, vagy az Európai Unió tagállamainak területén kívül található, az a szabály, hogy az Áru szállítási

költségeit kizárólag a Vevő állja.
A Vevő a szállítási költség mellett köteles a logisztikai szervizdíjakat kifizetni, melynek aktuális értéke
megtalálható az Eladó web oldalán.
4.6.
Abban az esetben, ha a Vevő felelősségi körében keletkezett okokból az Áru ismételt, vagy a kifejezetten
megállapodott módtól eltérő módon történő kézbesítése válik szükségessé, a Vevő köteles megtéríteni az Áru
ismételt, vagy a megállapodott módtól eltérő módon történő kézbesítéséhez kapcsolódó költségeket.
4.7.
Az Áru szállítótól történő átvétele során a Vevő köteles ellenőrizni az Áru csomagolásának épségét, és
bármilyen nyilvánvaló hiba megállapítása esetén e tényt késedelem nélkül jelentenie kell az Eladónak.
4.8.

Az Áru tulajdonjoga mindig az Áru vételárának teljes kifizetése után száll át a Vevőre.

4.9.
Arra az esetre, ha a Vevő értékesíti a leszállított Árut, amelynek kifizetésével késedelembe került, a Vevő
vállalja, hogy e tényről írásban tájékoztatja az Eladót, és az Eladó írásos felszólítására vállalja, hogy a
továbbértékesítésből szerződéses partnerével szemben keletkező valamennyi követelését írásos szerződés
keretében engedményezi az Eladóra.
4:10
A Vevő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni az Eladót, ha a tulajdonjog fenntartásának hatálya alá
tartozó Áru végrehajtási határozat vagy végrehajtás tárgya lesz, vagy csődeljárás indul ellene, illetve más módon
kerül korlátozásra az Eladó árura vonatkozó tulajdonjoga harmadik fél részéről, vagy fennáll az ilyen jellegű
korlátozás veszélye. Egyidejűleg e tájékoztatással a Vevő köteles átadni az Eladónak azon dokumentumokat,
amelyek szükségesek az őt, mint Eladót megillető jogok védelmére.
4:11

A Vevő e cikkben foglalt kötelességeinek megszegése a szerződés lényeges megszegésének minősül.
V.
Minőségi garancia, hibás teljesítésből eredő jog, garancia utáni szerviz

5.1.
Az Áru átvételének időpontja után a Vevő köteles a lehető legrövidebb időn belül átnézni az Árut. Ha a
Vevő hibákat, vagy károkat észlel, köteles e tényről azonnal írásban értesíteni az Eladót, és a hibákat
azonosíthatóan és félreérthetetlenül megjelölni, legkésőbb a hiba megállapításától számított 5 napon belül. E
kötelességek megszegése esetén a Vevő elveszíti a hibás teljesítésből eredő jogait a polgári törvénykönyv 2103.
§ rendelkezései értelmében.
5.2.
Az Eladó garanciát nyújt a Vevőnek a leszállított Áru minőségére, mégpedig 2 éves időtartamra, kivéve,
ha a garanciaidő a Katalógusban vagy a szerződő felek megállapodásában másként került meghatározásra. A
garanciaidő az Áru leszállításának időpontjával indul.
5.3.
A minőségi garancia nem vonatkozik azon esetekre, amikor az Árut a Vevő saját maga javítja meg, vagy
idegen technológiák, illetve idegen gyártási elemek használatával javíttatja meg. A garancia nem vonatkozik
továbbá azon esetekre, amikor a hibát vízkőlerakódás, vegyi vagy elektromechanikai hatás, vagy az előírásoknak
nem megfelelő ivóvíz, illetve fűtővíz okozta, valamint jogosulatlan személy által végzett telepítés, vagy
szakszerűtlen beállítás, kezelés vagy használat okozta hibákra sem. A garancia nem vonatkozik továbbá a
helytelen karbantartás, ill. az esedékes, de elmaradt karbantartás okozta hibákra, illetve a vis major okozta hibákra
sem. A garancia ugyanúgy nem vonatkozik az elhasználódott gyártási elemek és alkatrészek, pl. az O-gyűrűk,
dugaszolók, tömítőelemek és hasonló jellegű termékek cseréjére sem.
5.4.
A célzottan ráfordított költségek megtérítésére vonatkozó jogot a polgári törvénykönyv 1924. § értelmében
a Vevő csak azon esetekben érvényesítheti az Eladóval szemben, ha az ilyen költségeket ráfordításuk előtt az
Eladó írásban jóváhagyta. Az ilyen költségek megtérítése más jogcímen nem érvényesíthető.

5.5.
A minőségi garancia keretén túl az Eladó garancia utáni szervizt is biztosít, mégpedig kizárólag az Eladó
honlapján felsorolt feltételekkel.
VI.
Elállás
6.1.
Az Eladó jogosult elállni a szerződéstől a szerződés Vevő részéről történő súlyos megszegése esetén,
különösen ezen ÁKF II. cikke 3.6 pontja, II. cikke 2.7 pontja, IV. cikke szerint, vagy a VII. cikk szerinti
kötelességszegés esetében.
6.2.
A Vevő jogosult elállni a szerződéstől, ha az Eladó késik az áru leszállításával, ha az Eladó a késedelemre
vonatkozó kifejezett figyelmeztetést tartalmazó írásbeli értesítés ellenére késik, mégpedig abban az esetben, ha
az Eladó legalább 30 (harminc) napos késében van az áru leszállításával, és egyúttal az írásbeli értesítés
kézbesítése óta eltelt minimum tíz (10) munkanap.
6.3.

A szerződéstől való elállásnak írásban kell történnie.

VII.
További jogok és kötelességek
7.1.
A Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót bármely tényről, amely kedvezőtlenül
befolyásolhatja teljesítését az Eladóval szemben, vagy jelentős veszélyt jelentene a kötelezettség teljesítésére.
7.2.
A Vevő köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Eladót, ha határozatot fogadtak el felszámolásáról,
ha törlésére vonatkozó indítványt adtak be a cégbíróságra, ha csődeljárási indítványt nyújtott be, vagy ilyen
indítvány került benyújtásra vele szemben, vagy ellene csődeljárás indult.
VIII.
Áru visszaszolgáltatása és egyéb rendelkezések
8.1.
A Vevő által megvásárolt Áru, amely a Katalógusban félkövér betűtípussal szerepel, tehát az Eladó raktári
tétele, az Eladóval történt megállapodást követően visszaszolgáltatható, amennyiben hibátlan, és bontatlan eredeti
csomagolásban van. A Vevő ilyen esetben megtéríti az Eladónak a kezelési díjat, amelynek összege a
visszaszolgáltatott Áru árának 25 %-a.
8.2.
A Vevő jóváhagyja az Eladó Árujára, szolgáltatásaira, vagy vállalkozására vonatkozó információk küldését
a Vevő elektronikus címére, jóváhagyja továbbá, hogy az Eladó a Vevő elektronikus címére kereskedelmi
értesítéseket küldjön.
IX.
Záró rendelkezések
9.1.
Ha a Vevő és az Eladó között szerződéssel létrejött jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a
kötelmi viszonyt a cseh jog szabályozza.
9.2.
Amennyiben kiderül, hogy ezen ÁKF valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy
érvénytelenné válik és hatályát veszti, az érvénytelen rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, amely
leginkább megközelíti az érvénytelen rendelkezés értelmét. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy
hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
9.3.
Az írásos Megrendelés elküldésével a Vevő belegyezését adja az Eladónak a Megrendelésben feltüntetett
valamennyi személyes adatának feldolgozásához.
9.4.

Más nyelvi változatok esetében mindig a cseh változat élvez előnyt.

9.5

Ezen ÁKF hatályba lépésnek dátuma 2018.3.1.

