ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A GABLINI Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-563276; székhely: 1141 Budapest, Nótárius u. 5-7.) mint szállító, valamint ügyfele, a megrendelő
között gépjármű-alkatrész beszerzés tárgyában létrejött szerződésekre
– a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában – a jelen
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései
az irányadóak.
Szállító: Gablini Kft. Telephelyei/fióktelepei: Gablini Zugló 1141 Budapest,
Nótárius út 5-7; Gablini M3 1152 Budapest, Városkapu u 1. M3 kivezető
szakasz 12-es km; KIA Gödöllő, 2100 Gödöllő Blaháné u. 2.; Gablini Budaörs 2040, Budaörs, Malomkő u. 2. A Megrendelő: alkatrészbolti, kiskereskedelmi vásárló, ügyfél, nagykereskedelmi viszonteladó, szerződéses intézmény.
2., A Szállító hivatalos PEUGEOT, NISSAN, KIA, HYUNDAI INFINITI
alkatrész forgalmazó.
3., A Megrendelő az alkatrész-megrendelését személyesen adhatja le írásban a
Szállító bármely telephelyén vagy fióktelepén vagy az alkatresz@gablini.hu
email címre küldött e-mailben. Az írásbeli megrendelés Szállító általi átvételével, illetve az email kézbesítésének visszaigazolásával a szállítási szerződés a
Felek között létrejön.
4., A Szállító köteles a megrendeléseket haladéktalanul, de legkésőbb a
szállítási szerződés létrejöttétől számított második munkanapon belül továbbítani saját szállítója felé, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a
megrendelt alkatrészek a lehető legkorábbi időpontban a Megrendelő rendelkezésére álljanak.
5., A Szállító meghatározza a megrendelt alkatrészek tervezett beérkezési
határidejét, és erről a Megrendelőt a megrendelés leadásakor tájékoztatja. Ha
a Megrendelőnek nem felel meg a kapott szállítási határidő, kérheti más,
gyorsabb szállítási mód igénybe vételét, amelynek többletköltségeit a Megrendelő köteles a Szállító számára megtéríteni (feltéve, hogy a gyorsabb
szállítási mód ténylegesen elérhető).
A Szállító nem tartozik felelősséggel, ha saját beszállítója késedelme miatt a
Megrendelő irányában jelzett szállítási határidőt nem tudja tartani. A Szállító a
Megrendelő kérésére információt kér beszállítójától azt adott tétel várható
kiszolgálási időpontjáról, és a kapott információkat továbbítja a Megrendelő
részére.
6., A megrendelések beazonosítása történhet a gyári cikkszám alapján, a
Megrendelő által történt megnevezés alapján, vagy a Szállító által beazonosítva, gyári termékkatalógusok és a Megrendelőtől kért adatok (alvázszám,
gyártási szám, évjárat, motorkód, stb.) alapján. A Szállító a Megrendelő által
hibásan megadott adatok miatt bekövetkezett károkért, többletköltségekért
semminemű felelősséggel nem tartozik.
7., Amennyiben a megrendelt alkatrész pontos beazonosítása a Megrendelőtől kapott adatok alapján nem lehetséges, a Szállító köteles kérni az adatok
kiegészítését. Mindaddig, amíg a megfelelő adatok a rendelkezésre nem
állnak, a Szállító nem továbbítja a megrendelést a saját szállítója felé.
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8., Az adatok egyeztetésekor a Megrendelőnek és a Szállítónak tisztáznia kell
a rendelkezésre állásról az értesítés módját, a teljesítés helyét, a kiszállítás és a
csomagolás módját, valamint a fizetési módot is.
9., Felek megállapodnak, hogy a megrendelés jelen ÁSZF szerinti személyes,
a Szállító telephelyén vagy fióktelepén történő leadását és Szállító általi
átvételét követően a Megrendelő a megrendelés tartalmát nem módosíthatja
és nem vonhatja vissza.
10., A teljesítés helye a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Szállító azon telephelye/fióktelepe, ahol a megrendelés történt.
11., A Szállító a megrendelt alkatrész rendelkezésre állásától számított legrövidebb időn belül, de nem később, mint 24 órán belül a Megrendelőnek
értesítést küld a vele megállapodott módon (telefon, e-mail, SMS, stb.).

12., Az értesítés elküldése után a Megrendelőnek legkésőbb 15 (tizenöt)
napon belül kötelessége az általa megrendelt árut átvenni. Amennyiben a
Megrendelő az átvétellel késedelembe esik, a késedelem minden napjára
köteles a megrendelt áru nettó (általános forgalmi adót nem tartalmazó)
vételára 1 (egy) %-ának megfelelő kötbért fizetni a Szállítónak. A Szállító az
átvétel 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelme esetén jogosult a Megrendelővel létrejött szállítási szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a Megrendelővel szemben, melynek összege a Megrendelő által fizetett
előlegnek és megrendelt áru bruttó ellenértéke 10 (tíz) %-a közötti összeg
közül a magasabb összeg. A meghiúsulási kötbér a Megrendelőnek visszajáró
előlegbe beszámítható.
13., A Megrendelő – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – köteles a megrendelt áru bruttó ellenértékének 50 %-át a megrendelés leadásakor,
illetve e-mailben történő megrendelés esetén a díjbekérő kézhezvételét
követő 2 (kettő) munkanapon belül – számla ellenében – megfizetni a Szállítónak. Az ellenérték hátralékos részét a Megrendelő a megrendelt áru, alkatrész átvételekor köteles megfizetni a Szállítónak. Az ellenérték megfizetése
készpénzben vagy 300.000 Ft-ot meg nem haladó fizetési kötelezettség
esetén – bankkártyával lehetséges a Szállító telephelyén/fióktelepén vagy
külön, erre vonatkozó írásbeli megállapodás esetén a számlán szereplő bankszámlára történő átutalással.
14., Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szállító a megrendeléskor
vállalt szállítási határidővel 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esi,
úgy a Megrendelő jogosult a szállítási szerződéstől elállni. A Megrendelő
elállása esetén az általa fizetett előleg számára visszajár.
15., Az alkatrészeket a Szervezet általában gyári, eredeti csomagolásban,
eredeti feliratozással ellátva szállítja, de Megrendelő külön kérésére különleges
csomagolást is biztosít.
16., A Szállító ISO 9001:2001 Szabvány szerinti minőségirányítási rendszert
működtet. A beérkező és átadásra kerülő alkatrészeket mennyiségileg és
szemrevételezéssel minőségileg is ellenőrzi (csomagolás épsége, alkatrészen
látható törések, külsérelmi nyomok, korróziós hibák, szennyezettség, stb.). A
Szállító lehetőséget biztosít a Megrendelőnek a gyári eredeti csomagolás
kibontására és az alkatrész helyszíni ellenőrzésére.
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17., A Szállító a megrendelt gyári alkatrészekre a szállítástól számított 1 (egy)
éves jótállást vállal. A Szállító mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az
érintett alkatrész nem szakszervizben vagy egyébként nem szakszerűen kerül
beszerelésre, vagy nem rendeltetésszerű használat/baleset során sérül/hibásodik meg.
18., A Szállító a megrendelt alkatrészek vonatkozásában egyebekben a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései (6:159-6:167.
§§) szerint tartozik kellékszavatossági felelősséggel.
19., Amennyiben a Megrendelőnek a leszállított áruval vagy a Megrendelő
teljesítésével kapcsolatban panasza van, azt a Megrendelő szóban vagy írásban teheti meg. A szóbeli panaszt a Szállító azonnal megvizsgálja, és szükség
szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a
panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Megrendelő a panaszról és az
azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és
annak egy másolati példányát a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal
egyidejűleg megküldi. Az írásbeli panaszt a Szállító a beérkezését követően 30
(harminc) napon belül érdemben írásban megválaszolja és intézkedik annak
közlése iránt. Amennyiben a panasz megalapozott, azt a Szállító a jótállásra
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően rendezi. A panaszt elutasító álláspontját a Szállító írásbeli indokolással közli. Amennyiben a Megrendelő
fogyasztónak minősül, panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes Békéltető Testülethez fordulhat.
21., Az általános Szállítási Feltételekben nem részletezett kérdésekre a Ptk.,
valamint a mindenkor hatályos jogszabályi előírások érvényesek.
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