Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pogrányi Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Tengerszem u. 7.a., nyilvántartja a Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-724478, adószám: 13224147-2-42, a továbbiakban:
Eladó vagy Pogrányi Kft.) és az általa értékesített termék vevője (a továbbiakban: Vevő) közötti szerződés
feltételeit tartalmazza. Valamennyi megrendelésre és szállításra a jelen ÁSZF érvényes, ettől eltérni csak
külön megállapodás alapján lehet.
A leadott rendeléssel a Vevő jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Eladó
bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba.

I.

Általános tudnivalók

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Vevő által távközlő eszköz útján (internet, telefon, telefax), vagy
személyesen megrendelt, az Eladó által nyújtott kereskedelmi tevékenységre.
A megrendelés leadása jelen ÁSZF-ben meghatározott módon lehetséges. A megrendelés leadása nem
minősül szerződésnek.
A nem egyedi megrendelés a termék átadásáig szabadon módosítható, illetve lemondható. Erre írásban,
elektronikus úton küldött levél útján van lehetőség. Kiszállítás megrendelése esetén a módosításig,
illetőleg lemondásig történő, szállításból eredő esetleges költséget az Ügyfél köteles megtéríteni.
Az egyedi megrendelés az Eladó által küldött árajánlat elfogadásáig szabadon módosítható, illetőleg
mondható le. Erre írásban, elektronikus úton küldött levél útján van lehetőség. Az árajánlat elfogadása
után történő lemondás esetén a Vevő a megrendelt termék vételárának 100 (azaz száz) %-val megegyező
összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melyet az Eladó jogosult az esetlegesen megfizetett
vételárelőleg összegébe beszámítani.
Egyedi megrendelésnek minősül az olyan termék megrendelése, amelynek beszállítása a Vevő kifejezett
kérésére történik és amely nem szolgáltatható vissza. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, ha a megrendelése
egyedinek minősül.
A felek között létrejött, magyar nyelvű szerződéseket az Eladó iktatja és 5 évig a székhelyén megőrzi.

II.

Elérhetőség

Pogrányi Kft. – Alkatrészkereskedelem
1142 Budapest, Tengerszem u. 7.a
Nyitvatartási idő: hétfőtől-csütörtökig 8.00-17-00, péntek: 8.00-16.00
Telefon: +36 (1) 273-1371
+36 (1) 273-1372
+36 (30)289-6116
E-mail:

info@pogranyi.hu
iroda@pogranyi.hu

III.

Termékek

Az Eladó kizárólag gyári és utángyártott személyautó-, teherautó-, és autóbusz-alkatrészeket forgalmaz. A
forgalmazott termékekről bővebb információ az Eladó weboldalán a „Termékek” menüpont alatt található.
Ha a választás előtt a termékkel kapcsolatosan kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készségesen
rendelkezésére áll!

IV.

Árak

A termékek forintban kifejezett ára az EUR árfolyam függvényében változhat.
V.

Rendelés

A megrendelésnek mindenkor tartalmaznia kell a megrendelő (Vevő) nevét, címét, a megrendelt áru
pontos megnevezését, mennyiségét, valamint a szállítási címet.
Az interneten keresztül történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
szabályozza.
Az interneten keresztül történő megrendelés a www.pogranyi.hu weboldalon található „Árajánlatkérés”
menüpont segítségével vagy az Eladó e-mail címére küldött levélben történik.
Az Eladó a Vevő vételi ajánlatának megérkezését haladéktalanul visszaigazolja, tájékoztatja a Vevőt, ha a
megrendelése egyedinek minősül, árajánlatot ad, valamint tájékoztatja a Vevőt az áru átvételének várható
időpontjáról és a kiszállítási módokról.
Az Eladó weboldaláról letölthető program segítségével kizárólag a regisztrált felhasználók (viszonteladók)
adhatják le megrendeléseiket.
Telefonon keresztül kizárólag a rendszeres vásárlók adhatják le megrendeléseiket.
Személyes megrendelés az erre a célra rendszeresített megrendelő űrlap kitöltésével és aláírásával
lehetséges, az Eladó üzlethelyiségében. A rendelés leadásával egyidejűleg a Vevő a megrendelt áru
vételárának 25 %-át köteles előlegként megfizetni és egyben vállalja, hogy az árut átveszi és a
fennmaradó vételárrészt az átvételkor megfizeti.
Rendelés lemondása kizárólag írásban – email útján – történhet.

VI.

Megrendelt termék átvétele

Az Eladó a megrendelt terméket igény szerint szállítási díj ellenében a Vevő által megadott szállítási címre
szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével.
A kiszállítással kért megrendelések esetén a szállítási díjat a Vevő viseli oly módon, hogy a számlán a
szállítási díj külön tételként feltüntetésre kerül.
A Vevő köteles a kiszállítás során a termék átadásakor a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan
teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságra vonatkozó reklamációt az
Eladónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Vevő az áru átvételekor bármi sérülést, hiányt
tapasztalna, a kiszállító a Vevő kérésére jegyzőkönyvet vesz fel.
A megrendelt termékeket a Vevő az Eladó üzlethelyiségében, személyesen is átveheti. Személyes átvétel
esetén a felek közötti szerződés az áru átvételével jön létre. Erre való tekintettel az üzletben történő
átvétel nem minősül távollévők között kötött szerződésnek.

VII.

Fizetési feltételek

Az Eladó az áru átadásakor a Vevő részére a hatályos adótörvényeknek megfelelő számlát állít ki. A
Vevőnek a fizetést a számlán feltüntetett időpontig az ott meghatározott módon kell teljesítenie. A fizetés
készpénzben történik. Cégek esetében 1.500.000,- Ft rendelési érték felett 8 napos átutalás kérhető.
A vételár kiegyenlítése jelzett előre utalással is történhet.
A vételárelőleg kérésének és a megrendelt termék utánvétellel történő kiszállításának a jogát Eladó
fenntartja.
Vételárelőleg kérése esetén az Eladó az összeg megérkezésekor aznapi dátummal előlegszámlát állít ki és
ad át a Vevő részére. Az előleg összege a végszámlából levonásra kerül.

Késedelmes fizetés esetén az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat + 7 (azaz hét) % mértékű
késedelmi kamatot számol fel.

VIII.

Tulajdonjog fenntartása

Az áru tulajdonjoga nem az áru átvételével, hanem a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. Az
Eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartásáig a Vevő
nem jogosult az áru beépítésére, nem adhatja el harmadik személynek, nem terhelheti meg. Az ezen idő
alatt bekövetkezett sérülésekért, kárért a Vevő felel.

IX.

Elállás

Amennyiben a Vevő a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő
8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről
szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve
gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt
visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék
visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat megtéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a
termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén az Eladó követelheti a
Vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Amennyiben a Vevő jogszerűen él elállási jogával, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a
hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, 30 napon belül visszautalja a Vevő részére.
Az egyedi megrendelés az Eladó által küldött árajánlat elfogadásáig – e-mail útján – szabadon
lemondható. Egyedi megrendelésnek az árajánlat elfogadása után történő lemondása esetén azonban a
Vevő a megrendelt termék vételárának 100 (azaz száz) %-val megegyező összegű meghiúsulási kötbért
köteles fizetni, melyet az Eladó jogosult az esetlegesen megfizetett vételárelőleg összegébe beszámítani.

X.

Szavatosság, garancia

A garanciára és a szavatosságra az 1959. évi IV. törvényben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései
(305 - 311/A.§§) az irányadóak.
Az Eladó a jogos minőségi illetve mennyiségi kifogás esetén a szavatossági, illetve garanciális
kötelezettségét a törvényi előírásoknak megfelelően teljesíti. A szavatossági, garanciális igények minden
esetben az Eladó által kibocsátott számla, illetve garanciajegy felmutatása ellenében kerülnek
érvényesítésre. A garancia kezdő dátuma az áru átvételének napja. A garancia érvényesíthetőségének
feltétele a szakszervizben történő beszerelés igazolása.
Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a garancia egyébként érvényes, de a
Vevőnél külső behatások következtében keletkeztek, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő
meghibásodásért az Eladó nem vállal felelősséget.
A reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.
A garanciából eredő kötelezettségek teljesítési helye az Eladó üzlethelyisége.
A meghibásodott termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül a Vevőnek nincs joga más kártérítést - pl.
a hibás termék leszállítása következtében elmaradt haszon megtérítését - követelnie.

XI.

Adatkezelés

Az Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, elsősorban a szerződés teljesítése
és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az Eladó a Vevő adatait harmadik
félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó közreműködőjeként jár
el. Az Eladó a Vevők adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

XII.

Egyéb rendelkezések

A Felek az esetleges jogvitájuk rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Budapest
Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.

2013. március 25.

…………………………………………………….
Pogrányi Kft.
képv.: Pogrányi Gyula ügyvezető

