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1. Általános fizetési feltételek 

Más, írásos megállapodás megkötéséig minden szállításnál és fizetésnél az alábbi üzleti feltételeket kell irányadónak tekinteni. 
Ezek a feltételek legkésőbb a megrendelt áru átvételekor vagy a szolgáltatás után lépnek érvénybe. Az alábbi feltételektől eltérő 
üzleti, beszerzési, általános kereskedelmi, fizetési stb. feltételek csak és kizárólag írásos megegyezés formájában ismerhetők 
el. Az ilyen megegyezések vagy szerződések, az esetleges kiegészítések és módosítások kizárólag a Microdis Electronics 
Hungary Kft. írásos, cégszerű igazolásával jelenthetnek érvényességet. 
 
2. Ajánlatok és árak 

A közölt árak minden esetben az Általános Forgalmi Adó törvényben meghatározott mértékű összege nélkül értendők, 
budapesti telephelyünkön történő átadással. Ajánlataink tájékoztató jellegűek, ebből eredően nem keletkezhetnek a Microdis 
Electronics Hungary Kft. számára kötelezettségek. A Microdis Electronics Hungary Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. 
 
3. Megrendelés, stornó, az áru kicserélése 

A megrendelés kötelezi a vevőt az áru illetve a szolgáltatás átvételére és kifizetésére. Az általunk írásban megerősített 
megrendelések alapjában véve nem stornózhatók. Raktárunkról kiszállított árut nem fogadunk vissza illetve nem cserélünk ki. 
Ez alól csak kivételt csak előzetes, cégvezetői szinten írásban történt megegyezés alapján teszünk. Ilyen esetben általában 
felszámítjuk költségként a beszerzési ár 25%-át;  különleges árutípusok, speciális gyártmányok illetve mennyiségek esetében 
ennél magasabb költség számolható fel ugyancsak előzetes megegyezés alapján. 
 
4. Szállítási idők és határidők 

Az ajánlatban szereplő szállítási idők illetve határidők szintén tájékoztató jellegűek. Fenntartjuk magunknak a részszállítás 
jogát. Előre nem látható szállítási spedíciós akadályok (pl. teljes vagy részleges, esetleges lassító sztrájkok, az árut élőállító 
cégek üzemzavarai stb.) esetén fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a megrendelt árukat később szállítsuk illetve teljesen 
vagy részben elálljunk a szerződéstől. 
Az átmeneti időre nem szállítható áruk automatikusan külön listára kerülnek, ezen árukat a lehető leggyorsabban utánszállítjuk. 
Abban az esetben, ha erre nincsen lehetőség, akkor a visszaigazolásban egy megjegyzés szerepel, mi szerint a hiányzó áru a 
későbbiekben újra megrendelendő. 
 
5. Szállítás, portó, csomagolás 

A kockázat attól az időponttól kezdve terheli a vevőt, amelytől az áru a szállítást végző személynek átadatott, illetve 
küldeményként raktárunkat elhagyta. Külföldi küldemények esetében az előbbi feltételek mellett kiegészítésként az 1990. évi 
nemzetközi INCOTERMS szállítási, portó és csomagolási feltételei érvényesek. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy légi 
fuvarozásnál a következő speditőr cégek a partnereink: UPS, DHL, TNT, közúti szállítás esetében DHL, TNT. 
 
6. A fizetés 

A teljesítés ellenértékét, a kiszámlázott vételárat – eltérő fizetési módra vonatkozó írásos egyezség hiányában – pénztárunknál 
készpénzben kell megfizetni. Az erre vonatkozó megállapodás esetében a banki átutalás határideje a számla kiállításától és 
átvételétől számított 8 naptári nap. Ezen határidő elmulasztása esetén a törvényben meghatározott késedelmi kamatot 
felszámítjuk. Átutalásos fizetésnél akkor kell teljesítettnek tekinteni a fizetést, ha azt a pénzintézet számlánkon jóváírja. 
Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy ha a vevő likviditásában, bonitásában negatív irányú változás áll be, akkor az 
átutalásos fizetési mód helyett részleges vagy teljes egészében készpénzes fizetési módot írhassunk elő. Ezen jogunkat arra az 
esetre is fenntartjuk, ha a partner kedvezőtlen vagyoni állapotáról szóló információ csak a szállításra vonatkozó szerződés után 
jut tudomásunkra. 
 
7. Tulajdonjogi kikötések 

Minden általunk átadott, kiszállított vagy kiszállításra átadott áru mindaddig tulajdonunkat képezi, amíg az árura vonatkozó 
számla maradéktalanul kifizetést nem nyer. Csak a maradéktalan kifizetés eredményezi azt, hogy az áru a vevő tulajdonába 
megy át. Harmadik fél közbelépésekor vagy esetlegesen bármely harmadik személy zálogjogának érvényesítésekor a vevő 
köteles utalni arra, hogy a kifizetetlen áru a Microdis Electonics Hungary Kft. tulajdonát képezi. A vevő ez esetben köteles 
haladéktalanul tájékoztatni a Microdis Electronics Hungary Kft.-t. Más, nem tőlünk származó áruval együtt való 
továbbfeldolgozás esetében a vevő által résztulajdoni jogot támasztunk az új tárggyal szemben a részarányosság elve alapján. 
 
8. Hiányok és felelősségek 

Reklamációt az áruátvételtől számított 8 napon belül fogadunk el. Jogos hiány – reklamációnál a hiányt pótolhatjuk, az árut a 
számlázott összeg jóváírásával visszavehetjük, vagy meghatározott ideig térítésmentes pótlást küldhetünk, illetve csekély érték 
esetén azt a vevőnek jóváírjuk. A további hiányból származó bármely igényt elhárítunk.  
Felhasznált alkatrészeket, részegységeket, különösen ha ezek beépítésre kerültek, nem cserélünk ki. Visszárut kizárólag az 
eredeti csomagolásban, ragasztás, elmosódás nélkül, címünkre visszaszállítva veszünk át. 
A visszáru küldemény esetében az elvárható gondos csomagolást a visszavétel feltételének tekintjük és ennek hiányában a 
visszavételt megtagadhatjuk. 
 
9. Jogviták és bírósági illetékesség 

Kifejezzük azon szándékunkat, hogy a partnereinkkel keletkező esetleges vitákban igyekszünk jóakarattal, peren kívül 
egyezségre jutni. Abban az esetben, ha erre nincsen mód úgy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki. 
 
10. Érvényesség 

Abban az esetben, ha az üzleti feltételek egy pontja érvénytelenné válik, az még nem jelenti a többi feltétel megszűntét, azokat 
továbbra is érvényben lévőnek tekintjük. 


