Vevő példánya
FLORATOM Kft. Gerbera értékesítési és szállítási feltételei
2008.
Az alábbi feltételek minden olyan megállapodásra vonatkoznak, melyek a Floratom Kft.
(Eladó) és Vevő között jönnek létre, kivéve az előzetes egyedi megállapodásokat.
RENDELÉSI FELTÉTELEK:
- Megrendeléseket az Eladó elfogad faxon: 62/470-068, e-mail-ben: jlivia@citromail.hu
Valamint telefonon: 06/209-756-249.
- A megrendeléseket visszaigazoljuk szállítás előtt- mosottgyökerű palánta esetében 6 héttel,
nevelt palánta esetében értelemszerűen a nevelés idejével megnövelten 10 ill. 12 héttel.
Egyedi palántanevelési igények egyeztetése Sávai Lászlóné: 06/30-239-6535.
- Amennyiben a vevő fajtaigénye nem kielégíthető a kért szállítási időpontra, az Eladónak
jogában áll más időpontot, illetve fajtacserét felajánlani.
- Ha a visszaigazolt megrendelés nem teljesíthető a nem szabályszerű szaporítóanyag miatt, az
Eladó köteles értesíteni a Vevőt, de jogában áll a fajtára jellemző ültetési időszakon belül
egy más időpontban teljesíteni. Ilyen esetben a Vevőt semmiféle kártérítés nem illeti meg.
- Eladó kötelezi magát arra, hogy a palánta elkészülte előtt egy héttel értesíti a Vevőt, és
egyeztetik az időpontot, amikor a Vevő elszállítja a palántát.
- Amennyiben a Vevő a visszaigazolt árút szállítási idő előtt 3 héttel mondja le, vagy nem
veszi át, úgy kártérítési felelősséggel tartozik, melynek mértéke a visszaigazolt árú 50%-a.
- A Vevő köteles az árút átvételkor mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni.
- Fizetési feltételek: az árú átvételekor készpénzzel, agy banki átutalással a felek közötti
szerződés alapján. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a jegybanki alapkamat
kétszerese.
REKLAMÁCIÓK BENYÚJTÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE, FELELŐSSÉG.
- Az Eladó garantálja a megrendelt és visszaigazolt árú minőségét.
- Minőségi kifogással élhet a vevő 48 órán belül az árúátvételtől, telefonon, majd írásban
jelezve kifogásait és a kár mértékét.
- Az Eladó szakértője három napon belül helyszíni szemlét tart.
- Amennyiben a Vevő valamilyen minőségi hiányosságról nem tesz bejelentést a megállapított
Időtartamon belül, úgy azokra a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden
Kötelezettségtől.
- Amennyiben a minőségi reklamáció az Eladót terheli, a reklamációt benyújtó felet
szaporítóanyagban kártalanítja. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a leszállított
szaporítóanyag teljes értékét.
- Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevőnél (termesztőnél) előforduló szakmai hibákért.
- Az értékesített fajták a Florist cég tulajdonát képezik, ezért továbbszaporításuk, ilyen célból
való továbbadásuk valamint továbbértékesítésük tilos, licencproblémákat vet fel.
- Az eladó a forgalmazott fajtákért licencdíjat számol fel.

A fenti árúkat megrendelem, az értékesítési feltételeket elfogadom.
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aláírás

