Általános SzerződésiFeltételek
1. Az ÁSZF alkalmazása
1.1. Az A-Plast Kft. (székhely: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 10.) termék értékesítései és az
értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásai – ha az A-Plast Kft. és a vele szerződő fél
(továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag a jelen
ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.
1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és az A-Plast
Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha az A-Plast Kft. és a Vevő írásban másként
nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni az A-Plast Kft.termék értékesítései
és az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásaira abban az esetben is, ha a Vevő saját
kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

2. A szállítási szerződés létrejötte
2.1. Az A-Plast Kft. a termék ismertetőiben, árlistáiban és prospektusaiban megadott műszaki
paraméterek tájékoztató jellegűek, azok feltételei az A-Plast Kft. beszállítóinak szállítási
feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.
2.2. A honlapon feltüntetett és az értékesítők által kiadott árlistákaz azokon feltüntetett kiadás
időpontjától (érvényesség kezdete) azok visszavonásig és a készlet erejéig érvényesek. Így
alapvetően tájékoztató jellegűek, az A-Plast Kft. felől a Vevő számára ajánlatadási
kötelezettséget nem jelentenek. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás
teljesítésből eredő károkért az az A-Plast Kft. felelősség nem terheli.
2.3. Vevő a megvásárolni kívánt termékről írásban, fax, e-mail, weboldalon keresztül, továbbá
szóban vagy telefonon kérhet ajánlatot. Az A-Plast Kft. bizonyos ajánlatkérések esetén
(amennyiben a szóban forgó termék kapcsán a Felek korábban nem egyeztettek) kérheti a
Vevőtől, hogy a szóban vagy telefon útjántett ajánlatkérését írásbanerősítse meg.
2.4. Vevőnek azajánlatkérésben meg kell jelölnie a megvásárolni kívánt termék típusát, színét,
méretét, darabszámát. Amennyiben ezek az adatok nem egyértelműek vagy hiányosak, azokat
az A-Plast Kft. legjobb tudása szerint pontosítja a vevő számra küldendő ajánlatban. Ezen
ajánlat Vevő általi írásbeli vagy személyes elfogadásával jön létre a Felek között a szóban
forgó termék és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában a Vevői rendelés,
melynek tartalmi pontosságáért (ideértve annak műszaki tartalmát is) a Vevőfelel.
2.5. A szerződésaz A-Plast Kft. és a Vevő között az A-Plast Kft. által a Vevő felé küldött végső
visszaigazolás megküldésével jön létre.
2.6. Olyan egyedi vevői megrendelések esetén, melyeket az A-Plast Kft. kifejezetten a Vevő
megrendelésére szerez be vagy gyárt le(ideértve a forgalmazott termékek és tartozékaik
méretre vágását is) az A-Plast Kft. Vevő felé történő visszaigazolása után a Vevő részéről
már nem törölhetők, nem módosíthatók. Az A-Plast Kft.ilyen esetben, kérheti a megrendelési
érték előre történő 100%-os kifizetését.
2.7. Az A-Plast Kft. jogosult a létrejött szerződés teljesítését felfüggeszteni (a Vevő számára
minden további kiszállítást, egyedi gyártást leállítani), amennyiben a Vevő fizetőképességét
cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás
megindítására került sor vagy korábbi teljesítéshez kapcsolódó számla esetén a Vevő fizetési
késedelembe esik. Ilyen esetben az A-Plast Kft.írásban értesíti ezen döntéséről a Vevőt
megjelölve ezen írásbeli értesítőben, hogy a Vevő milyen feltételek teljesítése esetén
számíthat az A-Plast Kft. részéről a szerződés teljesítésének a folytatására.
2.8. Amennyiben Vevő a létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy az A-Plast
Kft.jogosult kötbért érvényesíteni a Vevő felé. A kötbér mértéke a megrendelt termék
értékének 50 %-a, egyedi megrendelés esetén a megrendelt termék értékének 100%-a.
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3. Teljesítési határidő
3.1. Az A-Plast Kft. – amennyiben a Vevő által vásárolni kívánt termék raktáron van és az adott
időszaki vágási feladatok mennyisége ezt lehetővé teszi – a következő legkorábbi árukiadási
határidőket tudja biztosítani:

Nagytarcsai
telephelyen Vevő
által átvétel

Vidéki értékesítési
irodákban történő
Vevő általi átvétel

A-Plast Kft. által
végzett Vevő számára
történő kiszállítás

Készpénzes fizetés

Bankkártyás vásárlás

Azonnal

Azonnal

Előző nap nyitvatartási idő végig felvett
rendelés esetén a következő szállítási napon
(kivéve egyedi, vágott méretek esetén, mely
esetben egyedi egyeztetés szükséges a Felek
között)

Banki átutalás
Az átutalás A-Plast
Kft. bankszámlájára
történő beérkezését
követő
1. munkanapon
délelőtt 10 óra után
Az átutalás A-Plast
Kft. bankszámlájára
történő beérkezését
követő
2. munkanapot követő
első kiszállítási napon

Egyedi megegyezés szerint, figyelembe véve a különböző fizetési
módozatok egyedi (fentebb látható) jellemzőit

3.2. Az A-Plast Kft.mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa visszaigazolt szállítási
időpontokat betartsa, azonban ezek az A-Plast Kft. beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek,
valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A
visszaigazolt szállítási időpontokhoz képest – harmadik fél tevékenységéhez kapcsolható –
késedelmesen történt szállításokért, illetőleg a késedelemből eredő károkért az A-Plast Kft.
felelősséget nem vállal, de Vevőit a tudomására jutó késedelmekről a lehető leghamarabb
írásban tájékoztatja.

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások, visszavétel
4.1. Az A-Plast Kft. a terméket a rendelkezésre álláskor a megállapodott szállítási feltételeknek
megfelelően kezeli (kiadja vevőnek,saját járművével házhoz szállítja, vagy átadja
szállítmányozónak). Amennyiben a szerződésben (az A-Plast Kft. által küldött Vevői
rendelésvissza-igazolásában) nem szerepel a szállítási feltétel, akkor az mindig az A-Plast
Kft. központi raktárában (2142. Nagytarcsa, Naplás út 10.) történő átvételt jelent.
4.2. Az A-Plast Kft. csak olyan esetekben vállalja a termék kiszállítását, amikor az szakmai
megítélése szerint a termék sérülésmenteségének megőrzése mellett elvégezhető. Ha az APlast Kft. a termék sérülésmentességét a szállítás alatt nem tudja 100%-ban garantálni, akkor
erre írásban hívja fel a vevő figyelmét. Ha ezek után a Vevő mégis ragaszkodik a szállításhoz,
akkor ezzel elfogadja, hogy a termék esetleges sérülése miatt a felelősség nem terheli az APlast Kft-t, és sérült termékre hivatkozva a Vevő nem tagadhatja meg az A-Plast Kft.
teljesítésének 100%-os elfogadását.
4.3. Az A-Plast Kft.telephelyein történő Vevői átvétel esetén a Vevő a rendelkezésre álló terméket
köteles az értesítésben szereplő dátumtól (az A-Plast Kft. által írásban visszaigazolt Vevői
rendelésben szereplő dátum, vagy egyedileg beszerzendő termék esetén a Vevő felé a
rendelés után megadott fix dátum) számított5 munkanapon belül átvenni. Amennyiben Vevő
a termék átvételéről határidőre nem gondoskodik az A-Plast Kft. jogosult a terméket – saját
kárának csökkentése érdekében és a Vevő utólagos értesítése mellett visszatartani, vagy 3. fél
felé értékesíteni, a 2.8-as pontban meghatározott kötbér megtartása mellett.
4.4. Az átadás-átvétel során az A-Plast Kft. a termék átvételével megbízottvagy a Vevő által az
átvétel egyeztetett időpontjában a kijelölt helyszínen és időpontban átvételre jelentkező
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személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl,
az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.
4.5. Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék
megjelölt helyre való kiszállításáról az A-Plast Kft. gondoskodik, mely esetben a termék
kiszállításával kapcsolatos költségeket Vevő a Felek megállapodása szerint köteles
kiegyenlíteni.
4.6. Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor
szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait a szállítólevélen
megtenni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a
szállítólevélen szereplő tételeket tekintik hiánytalanul és kifogástalan minőségben átadottnak.
4.7. Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett
hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg
szavatossági időn belül. Rejtett hiba esetén az A-Plast Kft. az anyagot bevizsgálja a
tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek.
Amennyiben szükséges, a vizsgálatba az alapanyag gyártóját is bevonja. A minőségi kifogás
jogosságáról a vizsgálatok lezárása után tesz az A-Plast Kft.jognyilatkozatot. A minőségi
vizsgálat költségeit az a Fél köteles viselni, akinek igazát a minőségi vizsgálat eredménye
NEM támasztja alá.
4.8. A termék Vevő általi feldolgozása, átalakítása, megmunkálása vagy bármely más módon való
felhasználása esetén az A-Plast Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a
termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.
A bizonyítás kényszere, miszerint a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a
gyártója által írt műszaki feltételeknek a Vevőt terheli, lévén a termék Vevő általi
feldolgozásának, átalakításának, megmunkálásának stb. módja és annak hatása a termék
tulajdonságaira az A-Plast Kft. által előre nem ismerhető, nem kontrollálható.
4.9. A termékekre vonatkozó jótállási feltételeket a www.aplast.huinternet-es címről lehete
letölteni.
4.10.
A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős
hiány/hiba esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a
termék ellenértékének kifizetését megtagadni. Az egyes termékek leírásában szereplő –
üregkamrás táblás termékek esetén általánosságban 0,5cm dilatációs, tömör táblás termékek
esetén maximum 1 mm-es – tűréshatáron belüli méreteltérés nem tekinthető a termék vagy
teljesítés hibájának.
4.11.
A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében az A-Plast Kft.-ről, vagy a
teljesítésben az A-Plast Kft. oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre, ezt követően
a Vevő mennyiségi illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások
megtételére nem jogosult.
4.12.
Az A-Plast Kft. nem köteles a termékek – különös tekintettel az egyedi méretre
gyártott, vágott termékek – visszavásárlására vagy visszavételére. Amennyiben az A-Plast
Kft. termék visszavétele mellett dönt, úgy jogosult bruttó 5.000 Ft / termék összegű
adminisztrációs költség felszámítására a Vevő felé.

5. Árak es fizetési feltételek
5.1. Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett, értékesítők által közölt árak csak
tájékoztató jellegűek. A honlapon és az értékesítők által kiadott árlisták visszavonásig és a
készlet erejéig érvényesek. A vevő felé ténylegesen kiajánlatot árat az A-Plast Kft. által
Vevőnek adott egyedi ajánlat tartalmazza az érvényességi idővel együtt.
5.2. Az átvett termékről és a hozzá kapcsolódó nyújtott szolgáltatásról az A-Plast Kft. számlát
állít ki. A számla kiegyenlítésére az ott megjelölt módon kerül sor. A szállítmány egy részére
vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem
jogosítja Vevőt.
5.3. Bankkártyás fizetéssel és /vagy Átutalás esetén a felek a fizetést az ellenérték A-Plast Kft.
bankszámláján való jóváírásával tekintik teljesítettnek.
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5.4. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag az A-Plast Kft. külön írásos
hozzájárulásaalapján kerülhet sor. Ide nem értve azt az esetet, ha a Vevő a számlán szereplő
tételeket csak részben kapta meg, vagy bár mind megkapta azokat de minőségi kifogással élt
és ezt az átadás-átvétel pillanatában a szállítólevélen fel is tüntette, tehát a jelen szerződés 4es pontjában leírtak szerint járt el az átadás-átvétel folyamata során.
5.5. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az A-Plast Kft. a mindenkori jegybanki
alapkamatkétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.
5.6. A fizetési feltételek megszegése esetén A-Plast Kft. jogosult a Vevőnek a korábban
esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben
fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől
egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

6. A tulajdonjog fenntartása
6.1. A szerződés tárgyát képező termék az A-Plast Kft. tulajdonát képezi a termék ellenértékének
teljeskiegyenlítéséig.
6.2. Amennyiben az A-Plast Kft. tulajdonát képező terméket a Vevő vagy a Vevő utasítására
bármelyharmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy
összekeveri, úgy az A-Plast Kft. az így létrejött dolgokon a Ptk. 5:66. § alapján közös
tulajdont szerez, az egyesüléskori vagy vegyüléskori érték alapulvételével. Amennyiben a
Vevő az egyesülést vagy vegyülést rosszhiszeműen maga idézi elő, úgy választási jog nem
illeti meg, az A-Plast Kft. döntése alapján kell eljárni. Vevő rosszhiszeműnek tekintendő a
vételár megfizetését megelőző beépítés, egyesítés esetén, valamint amennyiben az A-Plast
Kft. tulajdonjogának átszállásának feltételéről a vele jogviszonyban álló harmadik feleket
nem tájékoztatja.
6.3. Amennyiben Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy az A-Plast Kft. a
tulajdonátképező terméket, vagy az 6.2. pontban leírt esetben a résztulajdonát képező dolgot,
minden különvégrehajtható okirat nélkül, a termék (dolog) fekvése helyén, jogos
önhatalommal magához veheti, mely esetben sem Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik
személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében abirtokvédelem. Fizetési késedelem
esetén az A-Plast Kft.-t mindenki más megelőző birtok, használat és hasznosítás joga illeti
meg. Az A-Plast Kft. a terméket (dolgot) további 30 napig őrzi majd ezt követően - a
Vevőnem teljesítése esetén - jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így
befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó
összeget köteles az A-Plast Kft. a Vevőnek kifizetni.
6.4. Az A-Plast Kft. a 6.3. pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés a termék
(dolog)kereskedelmi forgalomban történő értékesítésével minden további rendelkezés nélkül
megszűnik.

7. Felelősség
7.1. Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, az A-Plast Kft. nem felel
olyankárokért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel
elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
7.2. Az A-Plast Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok
és ábrázolásokkizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem
minősülnek azok tartalmáért az A-Plast Kft. semmilyen jogi vagy anyagi felelősséget nem
vállal.
7.3. Az A-Plast Kft. külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a termékek
felhasználhatóságatekintetében forduljon szakemberhez, mivel az A-Plast Kft. beépítési
útmutatójában, prospektusaiban, katalógusaiban, honlapján szereplő felhasználási módok és
feldolgozási lehetőségek csak tájékoztató jellegűek azokért sem a gyártó, sem az A-Plast Kft.
felelősséget nem vállal.
7.4. Az A-Plast Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira
felhasználható-e.Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira
megfelelő-e.
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8. Záró rendelkezések
8.1. Az A-Plast Kft. az ÁSZF-t a vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:
 az Interneten az A-Plast Kft.honlapján (www.aplast.hu),
 a mindenkori székhelyén és
 az értékesítési irodáiban.
8.2. Az A-Plast Kft. az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken
ugyancsakközzéteszi. A módosult rendelkezéseket az A-Plast Kft. a hivatalos honlapján való
közzététel időpontjátkövetően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.
8.3. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri,
azokattudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés az APlast Kft.valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő
visszaigazolásán isolvasható.
8.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag az A-Plast Kft. hozzájárulásával
engedményezhetők.
8.5. Amennyiben a Felek elégedetlenek a kötelezettségek teljesítésével, kötelesek minden tőlük
telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az elégedetlenség okát késedelem nélkül,
tárgyalások útján közös megelégedésre megszüntessék.
8.6. Amennyiben az A-Plast Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően
jogvitakeletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat az A-Plast Kft.
székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének.
8.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság
hatályosjogszabályai az alkalmazandók.
8.8. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes
ÁSZFérvényességét.
8.9. Jelen ÁSZF2019. szeptember 15. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött
szerződésektekintetében kell alkalmazni.
8.10.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott adat- és panaszkezelési kérdésekben a
www.aplast.huoldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései az irányadók.

Nagytarcsa, 200. március 1.
Mike Gábor
ügyvezető igazgató
A-Plast Kft.
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