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Általános szerződési feltételek
(továbbiakban ÁSZF)

1. Bevezető információk
Az alábbi ÁSZF 2015.01.01-től érvényes. Minden korábbi kiadott ÁSZF feltétel helyébe
lép, ill. azok érvényét vesztik. Cégünk üzleti tevékenysége során az ASZF –től eltérő
feltételek mellett csak írásban rögzített, a POWER COOL Kft. által cégszerűen
ellenjegyzett, érvényes dokumentum létezése esetén szállít, és tevékenykedik. Ennek
hiányában az ASZF –től eltérő üzleti feltételeket nem áll módunkban elfogadni.

2. Ajánlat közlése
Ajánlatainkra az ajánlat érvényességi idején belül az ajánlati kötöttség általános szabályai
vonatkoznak. Ajánlati érvényesség idején túl, az ajánlati érvényesség írásbeli
meghosszabbítása hiányában a mindenkori ajánlott kiskereskedelmi árlista szerinti árak,
feltételek lépnek életbe. Forintos értékesítés esetén az érvényben lévő ajánlattól
számlázkor az eltérés jogét fenntartjuk, amennyiben az ajánlattétel napján érvényes € HUF árfolyam a számlázási naphoz képest 2% alacsonyabb volt.

3. Megrendelés
A POWER COOL Kft. jogosult a megrendeléseket írásos (fax, e-mail) és bemondásos
(telefon) formában elfogadni. A POWER COOL Kft. a megrendelő kifejezett kérése esetén
a megrendelésről írásos visszaigazolást küld a megrendelőnek. A POWER COOL Kft.
jogosult a lejárt ajánlatban szereplő tételeket vevői megrendelés esetén jogosult
árkövetést alkalmazni.

4. Szállítás
A szállítási határidőket a POWER COOL Kft. a megrendelő kifejezett kérése esetén
írásban közli a megrendelővel, melyek tájékoztató jellegűen, és esetleges szállítási
késedelem esetén a szállítón semmilyen jogkövetkezmény nem érvényesíthető,
amennyiben a felek közösen máshogy nem rendelkeztek. Kifejezetten nem felelünk olyan
esetekben a szállítás meghiúsulásáért, ahol a megrendelő hatáskörében merül fel olyan
akadály, mely nem teszi lehetővé azt. Cégünk minden esetben jogosult szállítási költség
felszámolásáért, amennyiben a felek írásban máshogy nem rendelkeznek. A kárveszély
mindig az árú birtokbaadásának időpontjában száll a vevőre. Amennyiben a vevő a termék
átvételét saját szállítóeszközzel oldja meg a POWER COOL telephelyéről, a kárveszély
onnantól száll a vevőre, hogy vevő képviselője aláírta a szállító levelet.

5. Termékminta
Termékminta szállítása esetén cégünk jogosult a mintára érvényes környezetvédelmi
termékdíj és ÁFA felszámítására. Mintaszállítás esetén, amennyiben az elérte a vevő által
meghatározott célérték legalább 80% -át, úgy a POWER COOL Kft. jogosult a termékről
számlát kiállítani, és azt a vevő felé benyújtani.

6. Vis major, elállás
Vis major esetén a szállítást korlátozhatjuk, beszüntethetjük, vagy a szerződéstől
elállhatunk. Amennyibe a vevő oldaláról áll fenn olyan tényező, mely a vállalt
kötelezettségeit érinti (pl.: fizetési késedelem), ill. olyan egyéb akadály, mely a POWER
COOL Kft. szerződés szerinti teljesítését befolyásolja, úgy jogosultak vagyunk a
szerződéstől, megrendeléstől elállni, ill. annak újratárgyalását kezdeményezni.
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7. Minőségi kifogások
A vevő köteles minden észlelhető hibát, mennyiségi eltérést, téves szállítást az áru
átvételétől számított 48 órán belül írásban jelezni. Kifogás esetén a vevő a terméket nem
használhatja fel, amíg a POWER COOL azon vonatkozásában írásban nem nyilatkozik.
Mennyiségi kifogást csak eredeti lezárt állapotban lévő árúra tudunk elfogadni.
Amennyiben a vevő az árú átvételtől 48 órán belül írásban nem jelzi fent nevezett
kifogásait, úgy a későbbiekben már csak minőségi kifogással élhet. Minőségi kifogás
esetén az észlelés után azonnal írásos reklamációt kell küldeni a POWER COOL Kft. -nek,
melyben jelezni kell a minőségi kifogás jellegét, és a kifogásolt szállításból már felhasznált
és még fel nem használt termékmennyiséget. A vevő köteles megvárni, amíg a POWER
COOL Kft. erre írásos reakciót küld, hogy a még fel nem használt, és már használatban
lévő termékkel mi legyen, azokkal mi a teendő. A vevő már teljes mértékben felhasznált
termék esetén minőségi reklamációra nem jogosult.
A kifogás megalapozottságának függvényében cégünk a közvetlen károk mérséklésének
ügyben a vevővel tárgyalásokat kezd a helyzet rendezése érdekében. A közvetett és
következménykárokra a felelősségünket kizárjuk.

8. Árak
A POWER COOL Kft. jogosult egyéb érvényes árajánlat, ármegállapodás hiányában
kisker. listaáron számlázni. A vevő a termékre vonatkozó mindenkori ÁFA -t,
környezetvédelmi termékdíjat, köteles megfizetni a szállítónak számla ellenében. A
POWER COOL Kft. listaárainak változtatásának jogát mindenkor fenntartja. Az általános
árváltozást cégünk nem köteles bejelenteni partnereinek, de erre irányuló törekvéseket
tesz..

9. Fizetés
Átutalás ellenében történő értékesítés esetén a fizetéseket 15 napon belül levonás nélkül
kell teljesíteni, ha más érvényes árajánlat, szerződés a felek között nem létezik. Fizetési
késedelem esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel, melyet a POWER
COOL Kft. jogosult a soron követő szállítások esetén a számlán feltüntetni. A fizetési
feltételek 30 napon túli megsértése, azonnal esedékessé teszi az összes követelést
tekintet nélkül további számlák lejáratának idejére. A 30 napnál régebben lejárt követelés
behajtása érdekében jogi képviselőt veszünk igénybe, ahol minden felmerült költség a
vevőt terheli.

10. Tulajdonjog fenntartás
A leszállított termékkel kapcsolatos tulajdonjogot a POWER COOL Kft. az árú
ellenértékének kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja.
A vevő nem jogosult a még ki nem fizetett termékeket harmadik fél felé biztosítékkén
felhasználni, vagy azokat értékesíteni.

11. Alkalmazandó jog, teljesítés helye és bírósági kikötés
Jogvita esetére kikötjük a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességét.
POWER-COOL Kft.
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