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Kerinfó 60 Kft
Tőzeg termékek kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó
Általános Szállítási és Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Hivatkozási szám: ÁSZF-13/11.01
Érvényes: 2013. November 18-tól
1. Általános Szállítási és Szerződési Feltételek
1.1 Tárgya
Jelen Általános Szállítási és Szerződési Feltételek (ÁSZF) Kerinfó 60 Kft (mint eladó) és vele tőzeg, tőzeg
alapú termékek és keverékek (továbbiakban áru) személyes vagy távközlő eszközökön keresztüli
értékesítése során egymással kapcsolatba kerülő természetes vagy jogi személy, gazdasági társaság
vagy egyéb jogalany (mint vevő) jogait és kötelezettségeit, és az értékesítés ügymenetét tartalmazza,
vonatkozik minden, hivatkozott áru magyarországi és EU határain belüli értékesítésével kapcsolatos
ügyletre, hacsak eladó és vevő (mint felek) ettől eltérő tartalmú külön írásbeli megállapodást, egyedi
szállítási szerződést nem kötnek.
1.2 Hatálya
Jelen ÁSZF által szabályozott megállapodás akkor jön létre, amikor vevő ÁSZF 3. pontjában
meghatározott módon eladó ajánlatának elfogadásával megrendelését véglegesíti, vagy raktárában árut
készpénzfizetéssel megvásárolja, azaz az értékesítési ügylet bizonyíthatóan megtörtént. Megállapodás
létrejötte után ÁSZF feltételeit felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és bár Felek között létrejövő
ÁSZF nem kerül iktatásra, de a megállapodás létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF
hozzáférhetőségét eladó vevő számára későbbiekben is biztosítja. Az ÁSZF határozatlan időre szól,
annak eladó általi módosítása minden előzetes bejelentés nélkül elfogadható, de ezen módosítások nem
lehetnek visszamenőleges hatályúak, valamint nem vonatkozhatnak folyamatban levő ügyletekre.
2. Fogalmak meghatározása
eladó Kerinfó 60 Kft (cégadatok 7.pont szerint)
vevő 1. pontban meghatározott természetes vagy jogi személy, aki az áru ellenértékét megfizeti
átvevő vevő, vagy vevő által felhatalmazott olyan harmadik fél, aki áru átvételét vevő nevében elvégzi,
azzal kapcsolatosan teljes jogi felelősséggel eljár
áru, vagy termék 1. pontban meghatározott áru(k), illetve termék(ek)
értékesítés megrendeléstől áru átvételéig és kifizetéséig eltelt tevékenység ill. időszak
gyártó az áru előállítását végző jogi személy, illetve társaság
viszonteladó áru kiskereskedelmi, vagy közvetlen végfelhasználó(k)nak történő továbbértékesítését
végző társaság vagy személy
leszállítási cím ahol az áru vevő vagy átvevő által átvételre és lerakodásra kerül
teljesítés időpontja amikor az áru átvételre kerül
fuvarozó olyan harmadik fél, jogi- illetve természetes személy vagy társaság aki saját fuvareszközével
áru leszállítási címre történő eljuttatását végzi
vételár(ak) aktuálisan, megadott feltételekkel érvényes eladó által nyomtatott illetve elektronikus
formában szabadon hozzáférhetően közzétett árlistában szereplő kiskereskedelmi ár(ak)
viszonteladói illetve egyedi ár(ak) alkalmazására vonatkozó előírások, mennyiségi ill. egyéb eseti
követelmények, egyedi megállapodás(ok) megléte esetén alkalmazható, nem publikus ár(ak)
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meg- és kifizetés számlán szereplő határidő megtartásával az áru teljes ellenértéke eladó
számlaszámára visszavonhatatlanul jóváírásra, avagy törvényes képviselőjének készpénzben átadásra
kerül
raktár eladó hatvani raktára (7. pont szerint)
3. Vásárlás menete
Eladó, elektronikus és papíralapú, nyomtatott formában teszi elérhetővé általa forgalmazott áruk érvényes
árlistáját, amelyen termékek kiszerelései, főbb jellemzőik, összetételük típusszámaik, mennyiségi és
átvétel paritás szerinti egységáraik kerülnek feltüntetésre, az érvényességi határidő és feltételek
ismertetése mellett.
Árlista árai irányárak, véglegesítésük eladó által készített ajánlaton, illetve megrendelés visszaigazolásán
történik. Raktárban levő készletekről eladó speciális, raktári árlistával ad vevőinek tájékoztatást, raktári
készletek listában szereplőktől eltérő, egyedi árazásúak is lehetnek, akciók vagy promóciók által.
Egyedi összetételben megrendelésre kerülő termékekre eladó egyedileg készíti el és küldi meg vevő
részére ajánlatát.
Árlistát eladó minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, de a megváltoztatott árak folyamatban
levő vásárlásokra nem érvényesíthetők. A kiadott, de az árlista módosításáig vevő által el nem fogadott
ajánlatok, amennyiben megtartásuk eladó részére jelentős anyagi hátrányt okozna, visszavonhatóak.
Vásárlásról eladó minden esetben hatályos magyarországi számviteli törvényi előírásoknak és
követelményeknek megfelelő számlát állít ki. Vevő fogadó nyilatkozata alapján, E-számla kiállítására is
van lehetőség (eladó e-számla kezelését végző szolgáltató közreműködésével) ekkor eladó, a számlát
tartalmazó link vevő részére történő megküldésével tesz eleget számlaadási kötelezettségének, ezután
az elektronikus számla számviteli törvények szerinti kezelése már a vevő feladata és kötelessége.
Eladó az értékesítést minden esetben tulajdonjog fenntartással végzi, azaz áru(k) ellenértékének
megfizetéséig az(ok) eladó tulajdonában marad(nak).
Amennyiben eladó vagy fuvarozó úgy ítéli meg hogy áru vevő által megadott leszállítási címre történő
biztonságos eljuttatása személyekben és/vagy vagyontárgyakban bekövetkez(het)ő sérülések,
veszélyeztetés vagy rongálás elkerülése nélkül nem megoldható, áruban vagy fuvareszközben
bekövetkezhető sérülések, visszafordíthatatlan károsodások veszélye fennáll, úgy a kiszállítást egyrészt
visszautasíthatja, másrészt kérheti eladót új leszállítási cím kijelölésére. Módosítással kapcsolatos
mindennemű pluszköltség vevőt terheli, kivéve ha ezekről a lehetséges problémákról vevő eladót
előzetesen és teljeskörűen tájékoztatta és azt eladó elfogadólag jóváhagyta.
3.1 Raktári vásárlás, személyes átvétel
Áru(ka)t eladó Incoterms 2000 szerinti EXW raktár (fuvareszközre történő felrakás nélkül) paritáson
bocsájtja vevő rendelékezésére, eladó vevő kérésére segít(het) fuvareszközre rakodásban, saját
költségére, de vevő kockázatára. Áru raktárból nyitvatartási időben, csak ellenértékének előzetes, igazolt
megfizetése után szállítható ki. Áru mennyiségi átvétele vevő vagy képviselője által, áru átvételekor
történik. Lehetőség van arra, hogy vevő megvásárolt árut csak egy későbbi időpontban szállítsa el
raktárból, eladóval történő egyeztetés és megállapodás alapján. Amennyiben a közös megegyezéssel
megállapított időpontig vevő termékeket nem szállítja el, úgy eladó ezen termékeket másnak
értékesítheti, vételárat, esetleges költségei levonása után visszafizeti.
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3.2 Raktári vásárlás, kiszállítással
3.2.1 Eladó, megkeresés alapján, vevő részére elektronikus vagy papíralapú formában eljuttatja ajánlatát,
amelyen érvényes árlista szerint áru(k) bruttó egységárát, valamint a vásárolni kívánt mennyiség és
leszállítási cím függvényében az egyedi szállítási költséget egyértelműen feltünteti.
Ezen ajánlat elfogadása esetén eladó megküldi áru és fuvar ellenértékét tartalmazó, ajánlat alapján
kiállított előlegszámláját, amely megfizetése után eladó kiszállítást fuvarozónál megrendeli, árut részére
átadja, és vevőnek árut CPT leszállítási cím paritáson biztosítja.
Az áru felrakodásából várható teljesítés időpontját eladó vevő számára minden esetben megküldi, áru
érkezéséről egy visszaigazolásban előzetesen vevőt tájékoztatja. Amennyiben áru átvétele vevő
hibájából az előre jelzett időpontban meghíúsul és ismételt kiszállításra kerül sor, úgy annak esetleges
pluszköltségét vevő viseli. Amennyiben áru átvételére másodszori kiszállítás során sem kerül sor, úgy azt
eladó ÁSZF 4. pont szerinti elállásnak értelmezi, és abban foglaltak szerint kezelil.
3.2.2 Amennyiben vevő áru ellenértékét tartalmazó számlát eladónak, de a leszállítás ellenértékét
teljesítés időpontjában közvetlenül fuvarozónak fizeti meg, úgy áru átadás/átvétele FCA hatvani raktár
paritáson, fuvarozónak mint vevő képviselőjének történik, eladó ezt tekinti a teljesítés időpontjának.
3.3 Kamionos tételes vásárlás, egyedi rendelés
Eladó, vevői megkeresés alapján részére, elektronikus vagy papíralapú formában eljuttatja ajánlatát,
amely tartalmazza áru(k) bruttó egységárát, a rész- vagy teljes kamionos tételre vonatkozó mennyiségi
visszaigazolást, valamint a gyártóval történt egyeztetést követően a leszállítás várható időpontját. Teljes
kamionos tétel esetén az ajánlatban szereplő mennyiség csak egy tapasztalati érték, a végleges,
kamionra rakható mennyiség áru(k) súlyának függvényében változhat.
Kisebb mint teljes kamionos tételű egyedi gyártású termékek esetén, bizonyos gyártói előírások és
követelmények miatt, a minimálisan rendelendő áru mennyisége 10 raklap/típus, ami megfelel 180db
250literes, illetve 10db 6000literes kiszerelésű tételnek. Ezektől kisebb mennyiség(ek) rendelését csak és
kizárólag gyártóval történt egyeztetés után áll módjában eladónak elfogadni és visszaigazolni.
Ajánlat érvényességi idején belüli elfogadását követően, eladó a megrendelés véglegesítéséhez a vételár
100%-ának mértékéig előleg megfizetését kérheti vevőtől, elfogadott ajánlat alapján kiállított előlegszámla
szerint, amely megfizetése után eladó terméke(ke)t gyártónál, kiszállítást fuvarozónál megrendeli.
Kiállított, de határidőig meg nem fizetett előlegszámla esetén ajánlat automatikusan érvényét veszti.
Amennyiben a súlyadatok miatt az előzetes ajánlat alapján kiállított előlegszámlán szereplő mennyiség
nagyobb mint a ténylegesen leszállításra került, úgy a különbözetet, az ezt bizonyító fuvarokmányok
birtokában felek közti megállapodás szerint vagy eladó vevő részére legkésőbb áru átvételét követő 8
napon belül visszafizeti, vagy folyamatos szállítás esetén azt egy következő számlán jóváírja.
Ha előleg megfizetése nem, vagy nem a teljes vételár alapján történt, úgy a fennmaradó összeget a
kiszállításkor kiállított számla szerint vevő köteles eladó részére megfizetni. Amennyiben erre a számlán
szereplő határidő megtartásával nem kerül(t) sor, úgy eladó köteles az érvényben levő pénzügyi
szabályzatában elfogadott valamint a vele szerződéses jogviszonyban álló, követeléskezeléssel
megbízott harmadik fél által meghatározott lépéseket megtenni. Amennyiben az, hogy vevő nem tud vagy
nem fog fizetési kötelezettségeinek eleget tenni hitelt érdemlően bizonyításra kerül(t), úgy eladó jogosult
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ezen összeg behajtásával harmadik felet megbízni, részére az ügylettel kapcsolatos adatokat átadni,
avagy követelését harmadik félnek értékesíteni.
Eladó áru gyártó telephelyén fuvareszközre történő felrakodását és a kiszállítás megkezdését követően
vevőt áru indításának megkezdéséről szóban vagy írásban tájékoztatja, de legkésőbb 24 órával az áru
kiszállítási címre történő várható megérkezését megelőzően. Áru átadása fuvarozó képviselője által, CPT
paritás klauzuláinak megfelelően, kamionos tételes kiszállításnak megfelelő csomagolásban, azaz
egyutas raklapon zsugorfóliázva, a szállítóeszközön történik. Áru lerakodása -vonatkozó munkavédelmi
szabályok betartásával- vevő kötelessége és felelőssége, amelyre fuvareszköz leszállítási címre történő
megérkezését követően - teljes kamionrakomány esetén - 2 óra áll rendelkezésére. Amennyiben
lerakodás ezt meghaladó időn túl elhúzódik, avagy a kamion lerakodását előre jelzett időpontban nem
kezdi meg, úgy vevő, fuvarozó által meghatározott állásidő és kötbér megfizetésére kötelezhető.
Lerakodáskor, személyben, áruban, emelőgépben avagy szállítóeszközben bekövetkező bárminemű
sérülés következményeinek viselése, vagy okozott kár megtérítése vevő kötelessége.
3.4 Viszonteladók számára történő értékesítés
Viszonteladók részére történő értékesítés feltételeit a Tőzeg termékek Viszonteladói értékesítésére
vonatkozó Általános Szállítási és Szerződési Feltételek ÁSZF-VE tartalmazza
3.5 Akadályoztatás
Tekintettel arra, hogy bár az értékesítés alapvetően két fél, eladó és vevő közt történik, előfordulhat, hogy
bár nem a 6. pont szerinti Vis Maior helyzet miatt, de az értékesítési tevékenység során közreműködő
további felek, úgymint gyártó és/vagy fuvarozó(k) általi, akár szándékuk ellenére bekövetkező okok
következtében esetleges időpontbeli csúszások vagy egyéb problémák miatt eladó nem tudja árut eredeti
visszaigazolása szerinti határidővel vevőnek átadni. Ezekben az esetekben eladó akadályoztatását
haladéktalanul jelzi vevő felé, és külön megállapodás hiányában a teljesítés határideje ezzel az
időtartammal automatikusan meghosszabbodik.
Amennyiben az akadályoztatás olyan hosszú ideig fennáll(hat) hogy az felek számára jelentős hátránnyal
jár(hat) úgy vásárlástól, avagy megrendelés teljesítésétől felek írásbeli indoklással elállhatnak, de ez nem
okozhat egyoldalúan hátrányt egyik fél számára sem.
4. Elállás joga
4.1 Személyes átvétel (3.1) esetén
amennyiben áru kiszállítása a raktárból még nem történt meg, vevő vásárlástól a helyszínen minden
további következmény nélkül elállhat, ebben az esetben eladó a már esetlegesen kiállított számlát
sztornózza, és vételárat vevő részére visszafizeti. Áru átvételét és raktárból történő elszállítását követően
vevő elállás jogát nem gyakorolhatja, de eladó vonatkozó rendelet(ek) előírásain túlmenően amennyiben
vevő vásárlást követő 3 munkanapon belül ez irányú igényét jelzi egyedi mérlegelés és elbírálás alapján
dönthet úgy, hogy a megvásárolt árut vevőnek kicseréli, vagy biztosítja a levásárlás lehetőségét, viszont
vételár visszafizetésére nem kötelezhető.
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4.2 Távollevők között kötött szerződésnek minősülő esetekben
Amennyiben a 17/1999 (II.5) Korm. rendelet szerint a vásárlás (menete alapján) távollevők között kötött
szerződésnek minősül, úgy vevő vásárlástól való elállás jogával 8 munkanapon belül hivatkozott rendelet
előírásai szerint és azok betartásával élhet.
4.2.1 Kiszállítások (3.2) esetén, (4.2 pont szerinti) rendeletben meghatározott jogokon túl eladó
lehetőséget biztosíthat áru átvétele előtti elállásra, ennek feltétele hogy a kiszállítással kapcsolatosan, az
elállás időpontjáig végzett munka kapcsán eladó, avagy fuvarozó részéről felmerült költségek
maradéktalanul megfizetésre kerüljenek: úgymint a kiszállítást végző harmadik fél szállító eszközének
kiállításával kapcsolatos esetleges költségei, avagy áru szállító eszközre történő felrakodását és raktárból
történő kiszállítását követően áru eladó raktárába történő visszaszállításának, fuvarozó által kiszámlázott
költségei. Ezekben az esetekben eladó vevő részére kiállított és megfizetett számla végösszegét ezen
felmerült, számlákkal igazolható költségek ellenértékeivel csökkentve fizeti vissza.
4.2.2 Kiszállítások (3.2) esetén, áru átvételét követően vevő élhet (4.2 pont szerinti) rendeletben
meghatározott elállás jogával, ebben az esetben áru eladó raktárába történő visszaszállítás mindennemű
költsége vevőt terheli, áru visszavételét követően pedig eladónak 30nap áll rendelkezésére hogy áru
ellenértékét vevő részére visszafizesse. Eladó árut csak abban az esetben köteles visszavenni, ha az(ok)
ép, tiszta és sértetlen eredeti csomagolásban, mindennemű károsodás nélkül, lehetőség szerint az
eredeti gyűjtőcsomagolásban kerül(tek) visszaszállításra. Amennyiben áru(k) csomagolásában
bekövetkezett sérülések, az előírásoknak nem megfelelő szállítás vagy tárolás, a nem megfelelő
árukezelés, vagy bármilyen valós vagy vélelmezhető külső behatás miatt bekövetkezett, vagy nagy
valószínűség szerint visszafordíthatatlanul bekövetkez(het)ő minőségromlás várható, úgy áru
visszavételét eladó visszautasítja.
4.3 Kamionos tétel (3.3) esetén
4.3.1. A (4.2 pont szerinti) rendeletben meghatározott jogokon túl eladó lehetőséget biztosít megrendelés
visszaigazolását követően, de gyártás és kiszállítás megkezdése előtti elállásra, ennek feltétele hogy
gyártó a megrendelt áru elkészítését még nem kezdte meg, illetve elállás időpontjáig felmerült gyártói és
eladói költségek vevő által maradéktalanul megfizetésre kerülnek.
4.3.2. Megrendelés visszaigazolását követően, a termék(ek) legyártásának megkezdése után a 4.2
pontban szereplő rendelet 5. § c, pontja szerint az elállás joga már nem gyakorolható.
Eladó 4.2 és 4.3.1 pontokban meghatározott elállás esetén a felmerült költségek megfizetésén túl,
vevőnek egyszeri 5000Ft eljárási/elállási ügyviteli költséget számol fel.
5. Szavatosság, jótállás, reklamáció
Eladó elektronikus és nyomtatott formában vevőnek biztosítja, illetve szabadon elérhetővé teszi
termékekre vonatkozó, felhasználásukkal és tárolásukkal kapcsolatos előírásokat, jelzi azon S és R
mondatokat, amelyek termékkel kapcsolatos kockázatokat és biztonsági előírásokat jelzik.
Eladó szavatolja a termékek magyarországi forgalmazásához szükséges és hatályos rendeletekben 36/2006 (V.18) FVM - illetve forgalmazási engedélyek(ek)ben szereplő előírások, és minőségi
követelmények betartását, azoknak, a termékek minőségmegőrzési idején belüli mindenkori
megfelelőségét, melyről igény esetén külön nyilatkozatot biztosít.
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Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat
kiállító:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
határozatszám: 04.2/1991-3/2012
alapján:

04.2/3043-2/2011 MgSzH és 02.5/404/1/2010 MgSzH Központ számú határozatokkal
módosított 02.5/1875/2/2009 MgSzH Központ határozat

Eladó szavatolja hogy ahol ez a BIO szóval jelölve van, a termék(ek) megfelel(nek) az öko- és
biogazdálkodásban felhasználható anyagokkal szemben támasztott követelményeknek, így nevezett
gazdálkodásokban igazoltan felhasználható(ak), erről igény esetén szintén külön nyilatkozatot biztosít.
Igazolás
kiállító:
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft
határozatszám: 4873/10
5.1 Mennyiségi reklamáció
A 3.2 és 3.3 pontok szerinti kiszállítások esetén, amennyiben megrendelt és leszállított áru mennyisége
nem egyezik, vevő átvételkor fuvarokmányokon ezt minden esetben köteles feltüntetni, illetve az eltérést
eladó részére haladéktalanul jelezni.
5.1.1 Ha vevő áru és szállítás ellenértékét eladónak fizette meg (3.2.1), úgy eladó megfizetett és átvett
áru ellenértéke közötti különbözetet köteles vevőnek visszafizetni, legkésőbb átvételt követő 8 napon
belül
5.1.2 Ha vevő szállítás ellenértékét közvetlenül fuvarozónak fizeti meg (3.2.2), és hiány a fuvarokmányok
szerint felrakodáskor nem volt, a reklamáció rendezése eladó hatáskörén kívüli
5.2 Minőségi reklamáció
Árura vonatkozó minőségi reklamációk kezelésének alapvető feltétele(i)
- vásárlást bizonyító dokumentumok megléte
- termék kezelésére vonatkozó előírások betartása
- érvényes minőség megőrzési idő
- eladói érintettség megléte
5.2.1 Amennyiben a minőségi reklamáció jellegéből adódóan a valós hiba egyértelműen meghatározható,
úgy azt eladó, vagy törvényes képviselője (független szakértő harmadik fél) megvizsgálja, a feltárt hibát
jegyzőkönyv felvételével rögzíti, és gyártó felé továbbítja.
5.2.2 Amennyiben a minőségi reklamáció alapját képező vélt vagy valós hiba egyértelműen nem
meghatározható, avagy áru felhasználása során más anyagokkal keverve lett, avagy a felhasználásánál
alkalmazott technológia szakszerűsége megkérdőjelezhető, úgy reklamációt eladó csak azokban az
esetekben tudja fogadni, ha:
- a felhasználás körülményeinek (technológia) leírása rendelkezésre áll, megfelelősége független külső
szakértő által megerősítésre került
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- a harmadik féltől származó hozzáadott anyagokra vonatkozóan a forgalmazási engedélyek és a
hozzáadott anyagokra, a hivatkozott hibákra vonatkozóan a negatív laboreredmények rendelkezésre
állnak
- a fennálló hiba / minőségi probléma a kontroll mintákban (azonos gyártási idejű, de bontatlan
csomagolású termékek) jelen van, és ezt szükség esetén egy akkreditált, független laborban elvégzett
vizsgálat eredménye is egyértelműen bizonyítja
Megalapozott minőségi reklamáció esetén, annak pozitív gyártói elbírálását és elfogadását követően
eladó vevővel egyeztetett módon reklamációt kezeli, azt a hibás áru cseréjével, vagy ellenértékének
visszafizetésével kompenzálja. Eladó minőségi reklamációt az Európai Parlament és a Tanács
1999/34/EK irányelve, valamint az 1993 évi X. törvény előírási alapján kezeli, a törvény 3. § (1) szerint: E
törvény szabályai szerint a termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért, így eladó bárminemű
közvetett költség, vagy további kártérítési összeg (pl. a termék hibájából bekövetkező bevétel elmaradás,
vagy egyéb pluszköltségek) megfizetését a termék gyártójának hatáskörébe utalja, de annak
rendezésében legjobb szándéka és tudása szerint közreműködik.
Szavatosságra vonatkozó előírások és a reklamációk kezelésének módja 3.5 pont szerinti, viszonteladón
keresztül történő vásárlás esetén is változatlanul érvényben vannak.
Amennyiben vevő fentiek alapján történő minőségi reklamáció kezelését nem fogadja el, úgy eladó
székhelye szerinti bíróság illetékességét kikötve, jogorvoslattal élhet.
6. Vis Maior
Amikor felek sztrájk, háború, terrorcselekmény, behozatali vagy kiviteli embargó, természeti katasztrófa,
tűzvész, energiaellátási, pénzügyi szolgáltatásokban bekövetkező zavar, vagy egyéb fel nem sorolt
ok(ok) miatt nem képesek szerződéses kötelezettségüknek eleget tenni úgynevezett Vis Maior helyzet áll
elő. Azon fél, aki ezen okok miatt akadályoztatva van, és akadályoztatást másik fél számára
haladéktalanul írásban egyértelműen jelzi, nem vonható felelősségre szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése elmaradásáért, nem tartozhat felelősséggel veszteségért vagy kárért amely esetlegesen
előállt, kivéve ha tájékoztatási kötelezettségének nem tett időben eleget, de időbeni tájékoztatással a
veszteségek csökkenthetők, vagy teljesen elkerülhetők lehettek volna.
Egyéb megállapodás hiányában teljesítés Vis Maior fennállásának idejével meghosszabbodik, viszont
amennyiben ezen helyzet megszűnésének ideje előre nem látható, avagy meghosszabbítás nem
elfogadható, felek azt egyoldalúan, írásban felmondhatják, de ez nem okozhat egyoldalúan hátrányos
helyzetet egyik fél számára sem. Felmondás véglegesítése előtt felek kötelesek egyeztetést folytatni egy
esetleges módosítás kölcsönösen elfogadható megoldásairól.
7. Elérhetőségek, cégadatok
Kerinfó 60 Kft
székhely és iroda:
raktár címe:
ügyfélszolgálat:
nyitvatartási idő:
adószám:
cégbejegyzés száma:
telefonszám:

3000 Hatvan, Szalkai utca 8 [GPS N47,66618 E19,68593]
3000 Hatvan, Szent Mihály utca 10 [GPS N47,66556 E19,68563]
munkanapokon 8.00-15.00
munkanapokon 8.00-16.00
11167208-2-10
Cg 1009021652
+3637342720
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fax szám:
e-mail cím:
weboldal cím:

+3637342720
info@kerinfo.hu
www.kerinfo.hu

8. Záró rendelkezések
Eladó, értékesítés során a vele kapcsolatba került vevő(k) személyes, és vásárlással kapcsolatos adatait
bizalmasan, hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki,
(kivéve 3.3 pont szerinti nemfizetés esetén) de a vevővel történő kapcsolattartásra, termék(ek)kel
kapcsolatos tapasztalatok és visszajelzések gyűjtésére, statisztikai célokra vagy esetleges jövőbeni
vásárlásokkal kapcsolatos megkeresésekre saját céljára felhasználhatja.
Jelen ÁSZF-ből eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére felek eladó székhelye szerint illetékes
bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen ÁSZF hatálybalépésének ideje 2013. November 18, az előzőleg megkötött, eltérő tartalmú egyedi
szállítási szerződések azok saját hatályossági feltételeiknek megfelelően érvényben maradnak.
Jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Ptk (Polgári Törvénykönyv) hatályos rendelkezései az
irányadóak.
Hatvan, 2013. November 18

Ander Péter
Kerinfó 60 Kft
mint eladó részéről, annak
jogos és törvényes képviseletében

