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BS CNC-Wokshop Kft.  

Fém- és alapanyag kereskedés Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) 

Ajánlatok: Az ajánlat/megrendelés minden esetben csakis írásban történhet. Ajánlatunk elfogadása 

egyben a jelen Adás-vételi és szállítási feltételeinek elfogadását is jelenti.  

Megrendelés: A megrendelés csak akkor érvényes, ha azt a BS CNC-Workshop Kft. írásban 

visszaigazolta. Szóbeli vagy telefonos megrendelés ügyintézése vagy módosítása csak akkor érvényes, 

ha azt írásban visszaigazoltuk. A Vevő megrendeli a mellékelt ajánlati listán feltüntetett árut/árukat, és 

kötelességet vállal az ellenérték megfizetésére. Az Eladó kötelességet vállal arra, hogy az árut az 

ajánlatban meghatározott feltételek szerint – ár, mennyiség, minőség, méret, csomagolás, szállításra 

előkészítés, esetleges szállítás, határidő, stb. – a Vevő rendelkezésére bocsájtja. 

Szállítások: A szállítási határidők megadása legjobb tudásunk szerint történik. Nem raktári készleten 

lévő áruk esetén a szállítási határidő a rendelés visszaigazolásán szereplő dátum. A szállítási határidő 

be nem tartása nem jogosítja fel a megrendelőt sem ajánlat visszavonásra, sem kártérítés igény 

benyújtására. Váratlan események, vagy vis major feljogosítanak bennünket arra, hogy elálljunk a 

szerződéstől. Ilyen esetben kártérítési igények kizártak. Minden résszállítás önálló ügyletnek számít.  

(Határidő csúszás esetén írásos (email, sms…) értesítést küldünk.) 

Árufeladás/Áruátvétel: Kiszállítás maximum 500 kg-ig és 3 m hosszig biztosítunk, Kecskemét és 50 

km körzetébe ingyenesen, minimum 100.000,-Ft értékű megrendelés esetén. Ennél messzebb kért 

kiszállítás egyedi ajánlat alapján történik. Az Eladó biztosítja a megrendelésben szereplő áru hibátlan 

és megfelelő minőségét. Áru átvételre raktárunkban, minden hétköznap 8:00-16:00 között van 

lehetőség. 

Reklamáció: A súly, darabszám, vagy áru állapota miatt a reklamációt részünkre az áru átvétele után 

egy munkanapon belül írásban be kell jelenteni, és megfelelő dokumentálva alátámasztani (pl.: 

jegyzőkönyv). Egyéb futárszolgálattal szállítás esetén a szállítási sérüléseket, reklamációkat csak 

akkor tudjuk elfogadni, ha azt a Vevő jelzi a futárszolgálat átvételi dokumentumán. A jótállás 

megszűnik azokra az árukra, melynek eredeti állapota megváltozott, vagy az Eladó megállapítása 

szerint a hiba rendeltetésellenes üzemeltetésére vagy környezeti ártalmakra, hanyag szakszerűtlen 

tárolásra, beszerelésre, javításra, átszerelésre vagy a vevő, illetve harmadik személy által okozott 

balesetére vezethető vissza. Jelen jótállás csak a vevőre terjed ki, és nem vonatkozik a vevő ügyfeleire, 

vagy termékeinek felhasználóira 

Irányadó jog: Mindkét fél számára magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) az irányadó. 

Ár és fizetési feltételek: Áraink csomagolás nélkül értendők. Áraink napi árak. Szállításnál a szállítás 

napján érvényes napi ár és árfolyam számít, 10 %-ot elérő, vagy meghaladó árfolyamváltozás esetén 

szállító az árváltoztatás jogát fenntartja.  A fizetésre az ajánlatban, illetve a számlán feltüntetett fizetési 

feltételek érvényesek. Fizetés módját, már az árajánlat egyeztetéskor tisztázni kell. [40.000] HUF 

összeghatár alatt csak kézpénzes fizetésre, [40.000] HUF/€ feletti rendelés esetén 8 napos átutalásos 

számla kiállítására van lehetőség.  

A megrendelés leadásától számított 1 munkanapon belül 35-50% előleg fizetésére tartunk igényt.  

Fizetési késedelem esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel. Esetleges kárunk esetén, 

kártérítés is felszámításra kerül. Ezen kívül jogot formálunk, hogy a további kötelezettségeinktől 
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elálljunk. 8 naptári napot meghaladó késedelmes fizetés  esetén jogunkban áll más a megrendelő által 

leadott megrendeléseket felfüggeszteni, vagy további előleg fizetést követelni azokra. 

Számlázás: A számla elektronikus formájában kerül kibocsátásra, amit e-mailen, vagy postai úton 

küldünk, vagy személyes vásárlás esetén raktárunkban a Vevőnek adunk át. 

Teljesítési hely: A teljesítés helye raktárunk, vagy a megrendelésben feltüntetett, ettől eltérő címzett 

címén. Ha a vevő az áru átvételét a teljesítési helyen és időpontban indokolatlanul megtagadja, az 

Eladónak jogában áll a szerződéstől elállni, az árut más Vevőnek eladni és  ebből eredő teljes 

kártérítést követelni. 

Egyéb feltételek: A jelen Adás-vételi és szállítási feltételeket csak mindkét fél által írásban rögzített 

megállapodással lehet módosítani. Bármely részfeltétel nem teljesülése nem vonja maga után a többi 

feltétel érvénytelenségét. 

Tulajdonjog fenntartás: Valamennyi áru a tulajdonunkban marad a vételár kifizetéséig és egyéb 

feltételek teljesítéséig. Amíg tulajdonjogunk fennáll, megengedhetetlen az áru elidegenítése, 

zálogjoggal terhelése, biztosításként történő felhasználása vagy egyéb jogok átruházása. Amennyiben 

a tulajdonunkba lévő áru harmadik személy birtokába kerül, ezt a tényt a Vevő köteles írásban közölni. 

Amennyiben a vevőnek fizetési késedelme van, első felszólításunkra köteles az árut az általunk 

megadott címre feladni. 

Nyomon követhetőség: Termékeink nyomon követhetők 3.1. műbizonylatok alapján. A Vevő ennek 

igényét már az áru megrendelésénél jelezze felénk. 

Érvényes: 2020.01.01-től 

 

 

Kelt.: Kecskemét, 2020.01.01. 

 

 

           Barabás Sándor   

   ügyvezető   
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BS CNC-Wokshop Kft.  

Gyártás és Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) 

Ajánlatok: Az ajánlat/megrendelés minden esetben csakis írásban történhet. Ajánlatunk elfogadása 

egyben a jelen Adás-vételi és szállítási feltételeinek elfogadását is jelenti  

Megrendelés: A megrendelés csak akkor érvényes, ha azt a BS CNC-Workshop Kft. írásban 

visszaigazolta. Szóbeli vagy telefonos megrendelés ügyintézése vagy módosítása csak akkor érvényes, 

ha azt írásban visszaigazoltuk. A Vevő megrendeli a mellékelt ajánlati listán feltüntetett árut/árukat, és 

kötelességet vállal az ellenérték megfizetésére. Az Eladó kötelességet vállal arra, hogy az árut az 

ajánlatban meghatározott feltételek szerint – ár, mennyiség, minőség, méret, csomagolás, szállításra 

előkészítés, esetleges szállítás, határidő, stb. – a Vevő rendelkezésére bocsájtja. 

Szállítások: A szállítási határidők megadása legjobb tudásunk szerint történik. Nem raktári készleten 

lévő áruk esetén a  szállítási határidő a rendelés visszaigazolásán szereplő dátum. A szállítási határidő 

be nem tartása nem jogosítja fel a megrendelőt sem ajánlat visszavonásra, sem kártérítés igény 

benyújtására. Váratlan események, vagy vis major feljogosítanak bennünket arra, hogy elálljunk a 

szerződéstől. Ilyen esetben kártérítési igények kizártak. Minden résszállítás önálló ügyletnek számít.  

(Határidő csúszás esetén írásos vagy (email, sms…) értesítést küldünk.) 

Árufeladás/Áruátvétel: Kiszállítás maximum 500 kg-ig és 3 m hosszig biztosítunk, Kecskemét és 50 

km körzetébe ingyen, minimum 100.000,-Ft értékű megrendelés esetén. . Ennél messzebb kért 

kiszállítás egyedi ajánlat alapján történik. Kérésre futárszolgálattal szállítunk, aminek költségét a Vevő 

állja. Az Eladó biztosítja a megrendelésben szereplő áru hibátlan és megfelelő minőségét. Áru 

átvételre telephelyünkön, minden hétköznap 8:00-16:00 között van lehetőség. 

Reklamáció: A súly, darabszám, vagy áru állapota miatt a reklamációt részünkre az áru átvétele után 

egy munkanapon belül írásban be kell jelenteni, és megfelelő dokumentálva alátámasztani (pl.: 

jegyzőkönyv). Egyéb futárszolgálattal szállítás esetén a szállítási sérüléseket, reklamációkat csak 

akkor tudjuk elfogadni, ha azt a Vevő jelzi a futárszolgálat átvételi dokumentumán. A jótállás 

megszűnik azokra az árukra, melynek eredeti állapota megváltozott, vagy az Eladó megállapítása 

szerint a hiba rendeltetésellenes üzemeltetésére vagy környezeti ártalmakra, hanyag szakszerűtlen 

tárolásra, beszerelésre, javításra, átszerelésre vagy a vevő, illetve harmadik személy által okozott 

balesetére vezethető vissza. Jelen jótállás csak a vevőre terjed ki, és nem vonatkozik a vevő ügyfeleire, 

vagy termékeinek felhasználóira.  

Irányadó jog: Mindkét fél számára magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) az irányadó. 

Ár és fizetési feltételek: Áraink minden esetben egyedi árajánlat alapján történnek. (Ezt 

befolyásolhatja az alapanyag biztosítása, program tervezés, gyártásidő, gépkapacitás stb…) Áraink 

csomagolás nélkül értendők. A fizetésre az ajánlatban, illetve a számlán feltüntetett fizetési feltételek 

érvényesek. Fizetés módját, már az árajánlat egyeztetéskor tisztázni kell. [100 000] HUF/€ összeghatár 

alatt lehetőség van kézpénzes fizetésre, [100 000] HUF/€ feletti rendelés esetén átutalásos számla 

kiállítására is van lehetőség. Első Vevői szállítás alkalmával átutalásos számla esetében 8 napos 

fizetési határidőről állítjuk ki a számlát. Ezt követően további megrendelésekre megelőlegezzük a 30 

napos fizetési határidőt. Fizetési késedelem esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel. 

Esetleges kárunk esetén, kártérítés is felszámításra kerül. Ezen kívül jogot formálunk, hogy a további 
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kötelezettségeinktől elálljunk. Nem pontos fizetés esetén jogunkban áll más megrendeléseket 

felfüggeszteni, vagy további előlegfizetést követelni azokra. 

A megrendelés leadásától számított 1 munkanapon belül 35-50% előleg fizetésére tartunk igényt. 

Számlázás: A számla elektronikus formájában kerül kibocsátásra, amit e-mailen, vagy postai úton 

küldünk, vagy személyes vásárlás esetén raktárunkban a Vevőnek adunk át. 

Teljesítési hely: A teljesítés helye telephelyünk, vagy a megrendelésben feltüntetett, ettől eltérő 

címzett címén. Ha a vevő az áru átvételét a teljesítési helyen és időpontban indokolatlanul megtagadja, 

az Eladónak jogában áll a szerződéstől elállni, az árut más Vevőnek eladni és ebből eredő teljes 

kártérítést követelni. 

Egyéb feltételek: A jelen Adás-vételi és szállítási feltételeket csak mindkét fél által írásban rögzített 

megállapodással lehet módosítani. Bármely részfeltétel nem teljesülése nem vonja maga után a többi 

feltétel érvénytelenségét 

Tulajdonjog fenntartás: Valamennyi áru a tulajdonunkban marad a vételár kifizetéséig és egyéb 

feltételek teljesítéséig. Amíg tulajdonjogunk fennáll, megengedhetetlen az áru elidegenítése, 

zálogjoggal terhelése, biztosításként történő felhasználása vagy egyéb jogok átruházása. Amennyiben 

a tulajdonunkba lévő áru harmadik személy birtokába kerül, ezt a tényt a Vevő köteles írásban közölni. 

Amennyiben a vevőnek fizetési késedelme van, első felszólításunkra köteles az árut az általunk 

megadott címre feladni. 

Nyomon követhetőség: Amennyiben a Vevő az általunk biztosított alapanyagból kéri az elkészítendő 

terméket, ezek nyomon követhetők 3.1. műbizonylatok alapján. A Vevő ennek igényét már az áru 

megrendelésénél jelezze felénk. 

Érvényes: 2020.01.01-től 

 

Kelt.: Kecskemét, 2020.01.01. 

 

   

        Barabás Sándor     

                      ügyvezető     


