
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK 
 

JS polisztirol zsaluzóelem 
 
A „DONGA” Kft. a hozzánk eljuttatott tervek alapján térítésmentesen előzetes ajánlatot készít, és ezt 
az előzetes ajánlatot eljuttatja az érdeklődőnek. Az ajánlat minden esetben részletesen tartalmazza az 
ajánlat érvényességének határidejét, a megrendelés, szállítás és fizetés feltételeit. 
 

1. Megrendelés 

 
1. 1.   A megrendelő (továbbiakban: Vevő), a „DONGA” Építőipari Tervező, Kereskedelmi és 

Általános Szolgáltató Kft. Keszthely Fodor u 42. II/11. mint szállító, (továbbiakban: Szállító) 
által forgalmazott termékeket a Szállító címén rendelheti meg. 

 A megrendelést a Vevő írásban, (levélben, faxon, e-mailben) teheti meg, a megrendelt termék 
mennyisége, és mérete meghatározásával, vagy a „DONGA” Kft. által kiszámított 
elemkonszignáción alapuló mennyiség írásbeli jóváhagyásával. 

1. 2.  A Vevő és a Szállító közötti jogviszony a Vevő részéről a megrendelés elküldésével, a Szállító 
részéről a megrendelés visszaigazolásával jön létre. 

1. 3.   A Vevő a Szállító által kibocsátott díjbekérőn szereplő fizetési határidőnek megfelelően a 
Szállító számlájára köteles utalni, vagy befizetni a díjbekérőn szereplő összeget.  

 A szerződés a díjbekérőn szereplő összegnek a Szállító számláján történő jóváírásával lép 
hatályba. 

1. 4. A szerződés hatályba lépése után a megrendelt terméknek a Vevő által történt lemondása 
esetén, (mivel az egyedi méretű termék kizárólag a Vevő részére került megrendelésre és 
legyártásra) a Vevő a termék árának megfelelő teljes összegű kártérítési kötelezettséggel 
tartozik a Szállító felé. 

 

2. Teljesítés 

 
2. 1.  A teljesítés a megrendelés hatályba lépését követően, várhatóan 20 munkanapon belül a 

terméknek a Vevővel egyeztetett módon, a Vevő rendelkezésére bocsátásával történik. 

2. 2. A termék egyedi gyártással, a Vevő megrendelése alapján kizárólag a Vevő részére készül.  

2. 3.   A termék szállítása a két fél megegyezése alapján történik. 

2.3.1. A termék szállítását a Szállító bonyolítja le. 

 - A szállítási költség részletezése a Szállító által a Vevő részére küldött előzetes ajánlatban 
közöltek szerint történik. 

 - A Szállító, a Vevő által megadott helyszínen, az ajánlatban szereplő módon a Vevővel 
történt egyeztetés szerint teljesít. 

 - A szállítási címen a termék lerakodása a Vevő feladata. 

 - Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez külön engedély szükséges, annak 
megszerzése a Vevő feladata. 

 - A Vevő vagy megbízottja az árú átvételét a szállítólevélen történő aláírásával igazolja.  
 Ha a Vevő a termék átvételekor a megrendeléshez képest bármilyen eltérést (pl.: elemhiányt) 

tapasztal, akkor azt a szállítólevélre köteles felvezetni, és erről a Szállítót haladéktalanul 
értesíteni, de a szállítmány átvételét erre hivatkozással nem tagadhatja meg. 



2.3.2. A termék szállítását a Vevő bonyolítja le. 

 - A Szállító a gyártó cég telephelyén teljesít. 

 - A termék átvételének helyéről és időpontjáról a gyártó cég készrejelentése alapján a Szállító 
a Vevőt haladéktalanul értesíti, hogy a Vevő a saját szállításának megszervezéséről megfelelő 
időben intézkedni tudjon. 

 - A Vevő, vagy megbízottja a Szállító által a részére megküldött gyártási megrendelés 
konszignációjával a gyártó cég telephelyén veszi át a terméket a gyártótól. 

 - A Vevő részére a gyártó által legyártott termékeknek a Vevő gépkocsijába történő 
berakodása a gyártó telephelyén, a gyártó munkatársai által történik.  

 - A Vevő a saját szervezésű szállítást megelőzően a gépkocsi rendszámát és a gépkocsivezető 
nevét köteles a Szállító részére megadni, hogy a Szállító ezeket az adatokat a gyártó részére 
biztosítani tudja, azért, hogy a Vevő gépkocsijának a legyártott termékek berakodásához 
történő beállásának ne legyen akadálya az adatok hiányossága. 

2. 4.  A szállítás meghiúsulása esetén: 

- Ha az a Szállító hibájából történt, az új időpontban történő helyszínre szállítás költsége a 
Szállítót terheli. 

- Ha a meghiúsult szállítás, vagy a megbeszélt időpontban történő átvétel elmaradása a Vevő 
hibájából történt, (pl.: ha a vevő vagy megbízottja az általa megadott szállítási címen nem 
jelenik meg, és ezért az átvétel meghiúsul), akkor a Szállító a terméket a saját telephelyére 
szállíttatja, ahonnan a Vevő szállítja azt el. A szállítás többletköltségei (telephelyre történő 
szállítás, az új szállítás költségei, valamint a Szállító telephelyén történő tárolás díja 20 
Ft/m2/nap) egyaránt Vevőt terhelik, amit a Vevő a telephelyről történő elszállításkor köteles a 
Szállító részére megfizetni. 

2. 5.  A Szállító teljesítését akadályozó vis maior helyzet esetén (pl.: közlekedési akadályok, 
rendkívüli helyzet, baleset, egyéb előre nem látható körülmény, stb…) a Szállító jogosult a 
vállalt szállítási határidő meghosszabbítására. 

2. 6. A gyártó cégnek felróható szállítási késedelemért a Szállító felelősséget nem tud vállalni. 

2. 7. A szerződés hatályba lépése után a termék szállításától a Vevő írásbeli nyilatkozattal 
eltekinthet, de akkor is a termék árának megfelelő teljes összegű kártérítéssel tartozik a 
Szállító részére, mert a megrendelt egyedi méretű és gyártású terméket a Szállító ki kell 
fizesse a gyártó cég részére. 

2. 8. A Vevő köteles a tárolási, rakodási és felhasználási utasításokat betartani, ellenkező esetben a 
Szállítónak nem áll módjában az ebből eredő reklamációkat figyelembe venni. 

3. Minőség 

3. 1. A Szállító által forgalmazott termék az Európai Unió területén forgalomba hozható, CE 
minősítéssel rendelkezik (EN 15037-4:2010+A1:2013 számú Certyfikat szerint) 

3. 2. A Szállító garantálja, hogy termékei a hatályos magyar szabványok előírásainak megfelelnek. 
 Minőségi bizonyítvánnyal (ÉME) és Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolással (TMI) 

rendelkeznek. A Szállító a Vevő részére Teljesítmény Nyilatkozatot állít ki a termékről. 

3. 3.  A Szállító a Vevő részére a termék tárolásához, szakszerű beépítéséhez használati utasítást 
biztosít. 

3. 4.   A Szállító a Vevő részére alkalmazástechnológiai tanácsadást nyújt, a Vevő igénye szerint 
Tervezési Alkalmazási Útmutató biztosításával, valamint külön megállapodás szerint térítés 
ellenében helyszíni művezetéssel. A Tervezési Alkalmazási Útmutató tartalma a Szállító 
honlapján www.jsfodem.hu megtalálható. 

 



4. Ár 

 
4. 1.  A mindenkor érvényes hatályos árlista az Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek 

mellékletét képezi, és a Szállító honlapján www.jsfodem.hu megtalálható. 

4. 2.   A megrendelés hatályba lépése feltételeinek teljesítése esetén az érvényes ajánlati ár nem 
változik az adott megrendelés vonatkozásában akkor sem, ha a megrendelés hatályba lépése és 
a szállítás közötti időben árváltozás lép életbe. 

 

5. Egyéb feltételek 

 
5. 1.  Az „Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek”-et a megrendelés hatályba lépése után 

egyoldalúan sem megszüntetni, sem módosítani nem lehet. 

5. 2.  A Szállító a Vevő részéről a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül fogad be 
megalapozott számlareklamációt, a határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

5.  3. 2015. szeptember 11.-n hatályba lépett a Fogyasztóvédelmi TV. Békéltető Testületekre 
vonatkozó szabálya. A jogszabály változása következtében a vállalkozásokat együttműködési 
kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban. A fogyasztók részére történő tájékoztatási 
kötelezettségre való tekintettel a honlapunkon tesszük közzé a Békéltető Testületek 
elérhetőségeit. 

5. 4.  A Szállító és Vevő részéről felmerült vitás kérdéseket a felek közvetlen tárgyalás útján 
igyekeznek megoldani. Ha ez nem vezet eredményre, akkor az 5. 3. pontban részletezettek 
szerint a Békéltető Testülethez fordulnak a vitás kérdés rendezéséhez. 

5. 5.  A jelen „Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek”-ben nem szabályozott kérdésekben a 
PTK és a hatályos magyar jogszabályok érvényesek. 
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