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Általános Szállítási Feltételek
Az Antker-Bau Kft. által forgalmazott termékeket a minimális rendelési érték - nettó 100.000.- HUF - felett
térítésmentesen szállítjuk partnereink telephelyére. (Ez nem vonatkozik azon esetre, ha átmeneti készlethiány miatt a
számla összege nem éri el a fenti értéket.)
A termékek ára egyszeri fuvarozást foglal magában. A vevő hibájából szükségessé váló, a gyakorlatban kialakult heti
túraterven kívüli újabb szállítás költsége a vevőt terheli. Külön megállapodás esetén lehetőséget biztosítunk harmadik
fél telephelyére, építési helyszínre való szállításra, kizárólag előzetes írásbeli egyeztetés alapján, az átvevő
nevének, telefonszámának megjelölésével.
Partnereink rendszerünkbe való felvételének feltétele az általunk biztosított „Adatbekérő lap” kitöltése. Ennek
hiányában nem áll módunkban a megrendelt termékeket kiszállítani, illetve bizonylatot kiállítani. Amennyiben a
fent említett dokumentum hibásan kerül visszaküldésre, illetve a szállítólevélen észlelt változásokról partnerünk nem
tájékoztat minket, a számlán szereplő adatokat nem áll módunkban javítani.
A Vásárló köteles a lerakodás műszaki, technikai és személyi feltételeit biztosítani.
A sérülésmentes kiszállítás érdekében a termékeket az árlistában szereplő kiszerelési egységek szerint szállítjuk,
ennek megbontása esetén a feltüntetett kedvezmény csökkenéssel számlázunk.
A rendeléseket legkésőbb a tervezett szállítási napot megelőző munkanapon 12:00-ig áll módunkban elfogadni! Az
ezt követően beérkezett rendelések másnapi kiszállítására nem tudunk garanciát vállalni. Az előre leadott rendelések
módosítása is ezen időpontig lehetséges. Megnövekedett rendelésállomány esetén a megrendeléseket beérkezésük
sorrendjében tudjuk teljesíteni.
A megrendeléseket e-mailen, a megrendeles@antker-bau.hu címre lehet eljuttatni részünkre.
A telefonon szóban leadott rendelések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
Elfogadunk a terméklistákban nem szereplő termékekre is megrendelést, de azt csak teljes vételár előlegként való
befizetése után áll módunkban teljesíteni.
A megrendelt és kiszállított termékeket, sértetlen, bontatlan csomagolásban, 10%-kal csökkentett áron áll módunkban
visszavásárolni, a teljesítést követő 30 naptári napon belül.
Az áru átvételét a vevő vagy megbízottja aláírásával és bélyegzővel igazolja, esetleges észrevételeit, minőségi és /
vagy mennyiségi kifogásait a szállítólevélre köteles felvezetni. Ennek hiányában ilyen észrevételt a későbbiekben
nem áll módunkban figyelembe venni.
A vevő köteles az általános tárolási és felhasználási feltételeket, valamint a szavatossági határidőket betartani,
ellenkező esetben nem tudjuk az ebből eredő reklamációkat orvosolni.
Amennyiben a terméket bármilyen módon megváltoztatták, vagy azt beépítették az a termékszavatosság
automatikus megszűnését vonja maga után. A hibásnak vélt árut kizárólag a reklamáció elbírálása után, a
szállítólevél
felmutatása
esetén,
érintetlen
állapotában
áll
módunkban
visszavenni.
Felhívjuk partnerünk szíves figyelmét, hogy megrendelésével automatikusan elfogadja általános szállítási
feltételeinket, melytől előzetes egyeztetés után, közös megegyezés alapján módunkban áll eltérni.
Megértésüket előre is köszönjük a további együttműködésünk reményében!
Székesfehérvár, 2021. április. 15.
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