Az UNILUB Kft. Általános Szállítási Feltételei
-Ipari kenőanyagértékesítés1. Szerződés tárgya
1.1 Az UNILUB Kft. (Cg.:06-09-007482 , székhely: 6728 Szeged, Budapesti út
34.) (továbbiakban “Unilub”) és a Partner között partneri megállapodás jött
létre Unilub által forgalmazott Termékek (Unilub mindenkor érvényes
viszonteladói árlistájában felsorolt kenőanyagok és speciáltermékek)
Magyarország területén történő szállítására vonatkozóan (továbbiakban
“Partneri Megállapodás”).
1.2 Az Unilub és a Partner (továbbiakban “Szerződő Felek”) között létrejött
Partneri Megállapodás kizárólag mindkét fél általi aláírást követően lép
hatályba.
1.3 A Termékek szállítására vonatkozó részletes szabályokat jelen Általános
Szállítási Feltételek tartalmazza. Az Általános Szállítási Feltételek
rendelkezéseitől Szerződő Felek a Partneri Megállapodásban vagy a szállítási
jogviszony fennállása alatt létrejött egyedi szerződésekben közös
megegyezéssel, írásban eltérhetnek.
1.4 Szerződő Felek kijelentik, hogy a Partneri Megállapodást és a jelen Általános
Szállítási
Feltételeket
a
közöttük
létrejött
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jogviszony
keretszerződésének tekintik.
2. Megrendelések
2.1 Partner a Termékeket a Partneri Megállapodás alapján és a mindenkori
viszonteladói árlistában meghatározott vételáron levélben, telefax vagy e-mail
útján, telefonon vagy személyesen rendelheti meg. Telefonon történő
megrendelés esetén Partner kizárólag a nevének és vevőkódjának
megadását követően adhat le rendelést.
2.2 Partner a Termékeket az alábbi telefonszámokon rendelheti meg: +36
30/892-1400.
2.3 Amennyiben Partner a megrendelt Termék szállítását a Partneri
Megállapodásban meghatározott címtől eltérő címre kéri, UNILUB a
megrendelést kizárólag írásos formában fogadja el.
2.4 Amennyiben a megrendelt termékek a kívánt mennyiségben raktáron nem
állnak rendelkezésre, Unilub erről a Partnert tájékoztatja és intézkedik azok
beszerzéséről, illetve Partner kérésére a Terméket más kiszerelésben
szállítja le a Partner részére.
3. Vételár
3.1 A Termékek vételárát az Unilub által kibocsátott mindenkor érvényes
viszonteladói árlista, vagy az egyes termékekre vonatkozó elfogadott és
visszaigazolt árajánlat tartalmazza. Amennyiben a piaci árak, vámok és/vagy
egyéb árösszetevők (pl.: szállítási, előállítási költségek, devizakurzus,
munkabérek) megváltoznak, Unilub-nak jogában áll az árat a szállítás napján
érvényben lévő általános körülmények figyelembevételével módosítani, a
Vevő előzetes írásos értesítését követően.
Az árlistákban és árajánlatokban feltüntetett listaárak nettó, környezetvédelmi
termékdíj és Áfa nélküli viszonteladói árak. A környezetvédelmi termékdíj
mértéke (a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére kötelezett termékek
esetén) 114,- Ft/kg. A mindenkori érvényes termékdíj a számlán – a
mindenkori jogszabályi változásokkal módosítva – figyelembe vételre kerül.
3.2 Unilub a megrendelt és visszaigazolt Terméket ingyenesen szállítja le
Partner részére nettó 20 000 Ft értékhatár felett. Ezen érték alatti szállítmány
esetében a szállítás díja 2 500 Ft + ÁFA.
3.3 Amennyiben Partner a megrendelt Terméket az UNILUB raktárában veszi át,
a szállítási költségeket Partner viseli.
4. Szállítás
4.1 Unilub köteles a Partner rendeléseit határidőben, a megrendelés dátumától
számított három munkanapon belül Partner részére a Partneri
Megállapodásban meghatározott címre elszállítani, Partner pedig köteles a
megrendelt Termékeket átvenni és a vételárat megfizetni.
4.2 Amennyiben a megrendelt Termék raktáron nem áll rendelkezésre és a
Partner a Termék más kiszerelésben történő kiszállítását nem kéri, Unilub
jogosult a rendelt termékkel azonos vagy magasabb műszaki színvonalú
helyettesítő terméket ajánlani, vagy a Partner tájékoztatásával egyidejűleg a
szállítási határidőt meghosszabbítani (áruhiány).
4.3 UNILUB raktárcíme: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai
Kft, Leshegy utca 30., 2310 Szigetszentmiklós, Prologis Park. Személyes
áruátvételre csak különleges esetben van lehetőség.
5. A Termékek átadása-átvétele
5.1 Unilub által a Partner részére szállított Termékek vonatkozásában a
kárveszély akkor száll át a Partnerre, amikor azokat a Partner, illetve
képviselője az Unilub képviselőjétől átvette.

5.2 Partner köteles az átadás-átvétel során az áru kiszerelését, épségét
ellenőrizni és Unilub-ot az áruval kapcsolatos minden mennyiségi és
minőségi hiányosságról az áru felhasználása előtt, de legkésőbb az áru
átvételét követő 3 napon belül írásban értesíteni.
5.3 Hibás teljesítés esetén Unilub kötelezettséget vállal arra, hogy a hibás
Terméket kicseréli.
5.4. Az átvételnek a Partner hibájából történő meghiúsulásából vagy
késedelméből származó minden következmény a Partnert terheli, így
különösen a termék ismételt szállításának költségét a Partner köteles viselni.
6. Vételár megfizetése
6.1 Szerződő Felek a fizetés módjáról és határidejéről a Partneri
Megállapodásban állapodnak meg.
Szerződő Felek eltérő megállapodása hiányában Partner köteles a vételárat
az UNILUB által kiállított számlán feltüntetett időpontig megfizetni.
6.2 A leszállított Termékek vonatkozásában Unilub mindaddig fenntartja
tulajdonjogát, amíg Partner a vételárat maradéktalanul meg nem fizeti.
6.3 Fizetési késedelem esetén az Unilub-nak jogában áll késedelmi kamatot
felszámítani. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszerese.
6.4 Amennyiben Partner vételár-fizetési kötelezettségét nem-, vagy
késedelmesen teljesíti, Unilub jogosult a további szállítások korlátozására,
beszüntetésére, illetve arra, hogy amennyiben a Partner Unilub felszólítása
ellenére sem teljesít, a Partneri Megállapodást azonnali hatállyal felmondja.
6.5. Amennyiben a Partner a megrendelésében olyan mennyiségű terméket
rendel, amely jelentősen eltér a Partner és az UNILUB közötti üzletmenetben
szokásostól és így feltételezhető, hogy a Partner nem lesz képes a vételár
megfizetésére, akkor az UNILUB jogosult bankgaranciát vagy egyéb fizetési
biztosítékot kérni, illetve előleget vagy a teljes vételárat előre bekérni.
7. Jogok és kötelezettségek átruházása
Partner a Partneri Megállapodásból és a jelen Általános Szerződési
Feltételekből eredő jogait és kötelezettségeit UNILUB előzetes hozzájárulása
nélkül harmadik személyekre nem ruházhatja át.
8. Veszélyes hulladékok elszállítása
8.1 Az UNILUB térítésmentesen gondoskodik az általa beszállított ipari
termékek felhasználása során keletkező veszélyes hulladékok (használt
emulzió, fáradt olaj és kiürült göngyöleg) elszállíttatásáról, az UNILUB által
beszállított kenőanyagok összsúlyának mértékéig, beleértve a szükséges
gyűjtőgöngyölegek biztosítását is, az üzleti kapcsolat megszűnése esetén az
utolsó beszállítást követő maximum 3 hónapon belül. További elszállításokra
is van lehetőség külön megállapodás esetén.
8.2 Az ún. egyéb hulladékok elszállítása a Szerződő Felek külön megállapodása
szerint meghatározott díjazás ellenében történik.
8.3 A veszélyes hulladékok elszállítását szerződött alvállalkozók végzik. Az
elszállítással kapcsolatban minden esetben egyeztetés szükséges az Unilub
kapcsolattartójával.
9. Ipari kenőanyagok szakmai felügyelete, karbantartása
Az UNILUB mobil szervizszolgálatával segíti az általa beszállított ipari
kenőanyagok szakszerű felhasználását. A vételár tartalmazza a vásárolt
kenőanyagfajtákra speciálisan jellemző időszakos ellenőrzések és
karbantartások végzését havi 200 kg feletti vásárolt mennyiség esetén, az
árajánlat alapján kölcsönösen elfogadott gyakorisággal és műszaki
tartalommal. Egyéb ellenőrzési és karbantartási feladatok végzése külön
megállapodás esetén lehetséges.
10. Vitás kérdések rendezése
10.1 A Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során egymás jogos
gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, a szerződésszerű teljesítés
elsődleges figyelembe vételével járnak el. A keletkező vitás kérdéseket,
keletkezzenek ezek az értelmezéssel, módosítással vagy az ennek alapján
kialakított gyakorlattal kapcsolatban, a Szerződő Felek elsősorban tárgyalás
útján tisztázzák. Amennyiben a tárgyalás nem vezetne eredményre, a
Szerződő Felek a vitás kérdések eldöntésére – értékhatártól függően – a
Szegedi Járásbíróság, ill. a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki.
10.2 Jelen megállapodásban nem vagy nem megfelelően szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.
10.3. Amennyiben a Partner és az UNILUB között létrejött egyedi kenőanyagértékesítési szerződés eltér a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételektől,
akkor az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.
11. Az Unilub Általános Szállítási Feltételek hatálya
Jelen Általános Szállítási Feltételek a Partneri Megállapodás aláírásával lép
hatályba és a Partneri Megállapodásban meghatározott időtartamig áll fenn.
Szeged, 2015.01.01.
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