TÁMOSZLOPTARTÓ FELLÉPŐVEL
• Könnyű zsaluzás a 3 integrált lépcsőnek köszönhetően
• 4 láb a biztonságos helyzetért magasabb födémtámaszok esetén is
• Összecsukható, horganyzott kivitel

BETONACÉL HAJLÍTÓ
• Az ideális szerszám a betonacél gyors
és raktározásra alkalmas hajlításához
12 mm-es vastagságig
• A betonacélhajlítót helyezzük a köracélra
és a kar lehajtásával hajlítsuk meg a köracélt
• Nincs többé időigényes bemérés és
utómunkálat
• Fokozatmentesen állítható a magasság
a beton és a hajlóél között 10–35 cm-ig
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DESZKATARTÓ OSZLOP

2 kengyellel

SAROKTARTÓ

6 kengyellel

• 42 mm acélcsőből áll
• Két ráhegesztett kengyellel
deszkatartóként
• Lámpatartó a legfelső kengyelen
• Kompatibilis a közlekedési terelők
műanyag lábaival
• Magasság 1 m

• 42 mm-es acélcsőből áll
• Hat ráhegesztett kengyellel
deszkatartóként
• Lámpatartó a legfelső
kengyelen
• Kompatibilis a közlekedési
terelők műanyag lábaival
• Magasság 1 m

BETONBOY

DESZKATARTÓ

a tökéletes betonozáshoz

6 kengyellel

• Beton, stb. ... egyenletes
eloszlatásához
• Mindenhol, ahol a gépek túl
nehezek és nehézkesek

• 20 mm vastag hegyes
betonacélból
• 6 ráhegesztett kengyellel
deszkatartóként
• Magasság 1,43 m

RÁCSOS TÁROLÓ

HATÁRJELZŐ

egymásra rakható keret

különböző kivitelek

• Speciális méreteket is
gyártunk
•Pontosan az Ön raktárához
igazítva!

• Minden elképzelhető
kivitel lehetséges!
• Földmérési munkák során
használatos

ZSALUTÁMASZ

TARTÓÁLLVÁNY

csavaros, állítható

különböző szélességek

• Alapok, födémek, stb.
zsaluzásához
• Menettel állítható

• Ideális szállító és tároló
állvány oszlopokhoz,
burkolatokhoz stb.
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KÉRÉSRE KÜLÖNBÖZŐ TERMÉKEKET GYÁRTUNK:
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pirosra és fehérre festett

kommunális járművekhez hulladéklerakóknál

• Jól látható és könnyen
kezelhető
• Stabil kivitel tömör fenyőből

• Megakadályozza a puha vagy laza talajba
történő süllyedést
• Különböző gépekhez

1.) Alkalmazás:
Valamennyi ajánlat, ha másként nem állapodnak meg, minden kötelezettség nélküli. A szerződések a szállítás fajtája és terjedelme vonatkozásában számunkra csak a
megrendelés visszaigazolásunk által válnak kötelező érvényűvé. A szállítási kötelezettség csak a megrendelés szabályos visszaigazolása után lép érvénybe.
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2.) Árak:
Az árak a gyárban átvéve és mindenkor csak az ajánlatkérésben szereplő mennyiségre érvényesek. A szerződés megkötésétől számított négy hónap időtartamra a
szerződéskötéskor érvényes árak az irányadóak. A szerződés megkötése után a négy hónap letelte után a szállításkor érvényben lévő árak érvényesek. A közösségi országokon
belül történő szállításokat az egységes piaci általános forgalmi adóról szóló törvény szerint számlázzuk, rendelkezésre álló uniós adóazonosító szám esetén általános forgalmi
adó nélkül, egyéb esetben a törvényesen előírt mértékű általános forgalmi adóval.
3.) Fizetési feltételek:
a.) Számláink kifizetése a számla dátumától számított 30 nap határidővel érvényes minden levonás nélkül. A számla dátumától számított 14 napon belül történő kifizetésnél a
szállítási feltételek szerint pénztári kontót biztosítunk.
b.) Számunkra ismeretlen vállalattól referenciákat kérhetünk. Külföldre történő szállítások a legjobb referenciák, akkreditív vagy dokumentumok ellenében. Ha a szerződés
megkötése után olyan körülmények jelentkeznek, amely alapján a megrendelővel szembeni követelések biztonsága kétségesnek tűnik, akkor előlegfizetést kérhetünk.
c.) Fenntartjuk a jogot a beszedett váltót indoklás nélkül, mint nem megfelelő fizetőeszközt mindenkor visszautasítani, és azonnali kifizetést követelni.
d.) Ha a megrendelő egy számlával fizetési késedelembe kerül, akkor ennek az eredménye, hogy minden többi és nyitott számla azonnali esedékessé válik.
e.) A megrendelő nem jogosult a kifizetéseket minőségi és mennyiségi kifogások miatt visszatartani, kivéve ha a visszatartott kifizetés megfelelő arányban van az érvényesíteni
kívánt hiányosságokkal.

BIZTOSÍTÓ SZEG

lánccal és gyűrűvel, vagy anélkül
• A kivitel az Ön
specifikációihoz igazítható
• Szabadon választott átmérő
• Horganyzott vagy festett

ACÉL ALAPZAT

nagy víz- és olajszivattyúk létesítéséhez
• A motortengely és a szivattyú tökéletes és
tartós beállításához
• Rezgésálló és stabil kivitel

DESZKATARTÓ OSZLOP
3 vagy 4 deszkához
• Útépítési területek
biztosításához fa
deszkákkal
• Stabil szerkezet
• Egyszerű szerelés

BETONLEHÚZÓ BAK

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK:
Valamennyi szállítás és szolgáltatás a következő általános üzleti feltételeink alapján történik, akkor is, ha egyes esetekben erre külön nem hivatkozunk. Ezek csak egyes
szerződések megkötéskor külön megállapodással zárhatóak ki részben vagy egészében. A megrendelő általános szerződési és üzleti feltételei, különösképpen a vásárlási
feltételei a mi szállításainkra és szolgáltatásainkra nem érvényesek, kivéve, ha azokat kifejezetten elfogadtuk. Azok nem köteleznek minket, akkor sem, ha egyes esetekben
Önöknek külön nem tiltakozunk. Ha a megrendelő a megrendelés visszaigazolásunknak, annak kézhezvételétől számított egy héten belül nem mond ellen, az üzleti feltételeink
teljes terjedelemben és korlátozás nélkül elfogadottként érvényesek. Szállításaink és szolgáltatásaink átvétele minden esetben üzleti feltételeink elfogadását is magába
foglalja minden fenntartás nélkül és a megrendelő saját előírásszerű feltételeiről történő lemondással együtt. Ugyanez érvényes az előlegfizetésre vagy a megrendelő által
történő első kifizetésre.
Részletesen a következők érvényesek:
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KERÉKSZÉLESÍTŐ

Magasság 100 cm
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ÖSSZECSUKHATÓ TARTÓ

EMELŐ & SZORÍTÓ BERENDEZÉS

egyszerűen a tökéletes betonfödémekhez

födémszereléshez

• Stabil kialakítás
professzionális használatra
• Durva és finom
magasságbeállítás

• Fagerendák, szelemenek, szarufák,
panelek, mennyezeti elemek, stb.
emeléséhez vagy leengedéséhez
• A fejrészben nyomórugó található a
födémlemezek odaszorításához
• Megengedett emelési teher: 100 kg

4.) Szállítások:
a.) A szállítás gyárból vagy raktárról történik. A szállítás a vevő költségeire és kockázatára történik, olyan szállítások esetében is, amelyeket frankó címzett telephelye és a saját
szállító személyzet bevonásával történik. A szállításra vonatkozó határozott meghagyás nélkül bizonyos mérlegelés alapján, azonban minden kötelezettség nélkül a legolcsóbb
szállítást választjuk.
b.) Amennyiben a megállapodás szerinti szállítási határidőt nem tudjuk tartani, a megrendelőnek megfelelő póthatáridőt kell biztosítani az írásbeli értesítés napjától kezdve
és a szerződésből származó jogokat csak a póthatáridő lejárata után lehet érvényesíteni. Ez nem érvényes, ha részünkről szándékosság vagy súlyos gondatlanság áll fenn.
Üzletmeneti zavarok, különösképpen munkássztrájk, valamint kizárások, illetve vis major esetén mind nálunk, mint beszállítóinknál ennek megfelelően meghosszabbodik a
szállítási határidő. A megrendelőnek ebből kifolyólag nem származhatnak kártérítési igényei. Visszalépésre a megrendelő csak akkor jogosult, ha ezekben az esetekben a
megállapodás szerinti szállítási határidő lejárta után Írásban figyelmeztetést küld, és ez után a megrendelő figyelmeztető levelének megérkezése után nyolc héten belül a
szállítás nem történik meg a megrendelő részére. A megrendelő kártérítési igénye ebben az esetben nem áll fenn.
C.) Ha a szállítás más okokból nem történik meg, és késedelembe kerülünk, akkor a megrendelő bejelentheti a visszalépését a szerződéstől és csak súlyos gondatlanság és
szándékos magatartás esetében követelhet tőlünk kártérítést.
d.) Minket akkor illet meg a visszalépési jog, ha a megrendelő hitelképességétől függő tényekről helytelen információkat közölt, vagy kifizetéseit megszüntette, illetve vagyonára
csőd- vagy fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeztek. Akkor is jogosultak vagyunk a szerződéstől való visszalépésre, ha olyan körülmények váltak számunkra ismertté,
amelyek a szerződés megrendelő által történő szabályos teljesítését kizárják, vagy késleltetik.
5. Szavatosság:
a.) Látható hiányosságokat a szállítás után nyolc napon belül kell írásban bejelenteni. Látható hiányosságok miatti későbbi garanciális igények már nem vehetőek figyelembe.
Minden más garanciális igény az átadás után hat hónappal elévül.
b.) Továbbá a következő kikötésekkel vállaljuk a garanciát: Olyan károk esetében, amelyek hiányos kivitelezés, vagy rosszabb minőségű anyag használata miatt igazolhatóan a
szállítás előtt keletkeztek, a kártérítést olyan mértékben vállaljuk, hogy a darabot saját belátásunk szerint újra cseréljük, vagy saját költségünkre utólag kijavítjuk. A műveletek
elvégzésére a megrendelő megfelelő időt és alkalmat biztosít, egyéb esetben mentesülünk az utólagos javítás felelőssége alól. A megrendelő igényei az adásvételi szerződés
érvénytelenítésére (módosítás) vagy a vételi ár csökkentésére (árleszállítás) kizártak, kivéve akkor, ha a pótszállítás, vagy az utólagos javítás a megadott határidőn belül nem
lehetséges. Az 1988 évi osztrák termékszavatossági törvény határozataiban megadottakon túlmenő semmilyen garanciát nem vállalunk.
6. Garancia:
a.) Minden általunk szállított áru valamennyi számlakövetelésünk hiánytalan teljesítéséig, beleértve valamennyi folyószámla egyenleg követeléseket, a mi tulajdonunk marad,
harmadik félnek történő elidegenítés után is. A tulajdonjog fenntartás alá tartozó áruk továbbértékesítése rendes üzletmenetben megengedett. Az elidegenítés által keletkezett
követelések, beleértve valamennyi folyószámla egyenlegkövetelést, részünkre átengedik. A részünkre előre átengedett követelések a megrendelő csődje esetén az akkor
meglévő kauzális egyenlegekre is vonatkoznak. Amennyiben az átengedett követelés összege a biztosítandó követelést több mint 20 %-al meghaladja, a követelést meghaladó
összeget felszabadítjuk.
b.) Fizetésképtelenségi vagy csődeljárás esetén a megrendelő köteles, az árut a harmadik fél által történő eljárás elindítása előtt táblával vagy egyéb módon, mint a mi
tulajdonunkat felismerhetővé tenni. Amennyiben részünkről követelések állnak fenn, jogosultak vagyunk a megrendelőtől mindenkor felvilágosítást kérni, hogy melyik
tulajdonjog fenntartással szállított áru van még a tulajdonában és hol található.
Továbbá jogosultak vagyunk, ezeket az árukat mindenkor a helyszínen, ahol található, megtekinteni és visszaszállítani.
c.) A megrendelő viseli a kockázatot az általunk szállított árura és köteles azt gondossággal megőrizni és elveszés ellen (lopás, tűz, stb…) megfelelően biztosítani. Megrendelő
már előre lemond a javunkra a biztosítással szembeni követelésekről kár esetére vonatkozóan és pedig egy részösszegben az általunk tulajdonjog fenntartással szállított áru
vételárának nagyságában. Ez érvényes akkor is, ha a biztosítás a teljes kárt nem teljes mértékben fedezi, úgy hogy ilyen esetekben a kártalanítás nem a részösszegben történik.
d.) Ha a szállított árukat egy másik dologgal oly módon összekapcsolják, hogy annak a dolognak a lényeges alkotórészévé válik, akkor a megrendelő már most az egymással
összekapcsolt dolgok értékének arányában közös tulajdonjogot biztosít ezen a dolgon, amelyet számunkra rendelkezésre fenntart. Az általunk szállított dolog ingatlannal
történő összekapcsolása esetén a megrendelő kérésünkre köteles számunkra ebben az időpontban fennálló és jövőbeni követeléseinkre az üzleti kapcsolat keretén belül
megfelelő biztosítékod adni. A megrendelő köteles harmadik fél hozzáféréséről, különösképpen az elzálogosításról, stb. a leggyorsabb módon minket értesíteni.
e.) Az árunk vonatkozóan az elzálogosítás vagy a biztosítékként történő átruházás kizárt. A megrendelő továbbértékesítésből származó követeléseiről a már most minden
járulékos joggal javunkra lemond, mindegy hogy az áru, amelyre tulajdonjogunkat fenntartottuk, szállítása feldolgozás nélkül vagy feldolgozás után, illetve külön vagy együtt
más tárgyakkal történt. Az utóbbi esetében a követelésről az általunk szállított áru értékének arányos hányadában javunkra lemond. A megrendelő köteles továbbértékesítés
esetén a megrendelő nevét és címét mindenkor kérésre megadni. A megrendelő által teljesítésképpen vagy fizetés helyett beszedett váltó követelésekről már most javunkra
lemond. A váltó átadásával úgy téríti meg, hogy a megrendelő az átvett váltót számunkra megőrzi. A javunkra lemondott követelések biztosítékként szolgálnak valamennyi
követelésünknél, beleértve a jövőbelieket is.
f.) Ha a vételár kifizetésével összefüggésben a megrendelő által váltószerű kötelezettség jön létre, akkor nem szűnik meg a tulajdonjog fenntartás, valamint az áruszállításokból
származó és ennek alapját képező követelés a megrendelő, mint intézvényezett által történő váltóbeváltás előtt.
7.) Megállapodások:
a.) Valamennyi beleegyezés és megállapodás, telefonon és táviratban vagy telexen történő megegyezés, amelyek az előző feltételekkel ellentmondásban állnak, vagy erre
irányulnak, valamint bármilyen módosítás, különösképpen a fizetési feltételekre vonatkozóan, ha azokat érvényesíteni kívánják, részünkről kifejezetten írásos megerősítést
tesznek szükségessé. Ez érvényes különösképpen valamennyi szóbeli megállapodásra és üzletkötőink megállapodásaira is. Ez érvényes általános üzleti feltételeink
változtatásaira vagy kizárásaira is. Azokat az esetleges vásárlási feltételeket figyelmen kívül hagyjuk, amelyek azoknak az általános üzleti feltételeinknek ellentmondanak,
amelyeknek kétséges esetben elsődlegesen érvényesek. Ezeknek az üzleti feltételeknek, különösképpen a fizetési feltételeknek az egyoldalú módosítása a megrendelő által
nem megengedett és számunkra nem kötelező érvényű. Szállításaink vagy szolgáltatásaink kereskedelmi lebonyolítására vonatkozóan a megrendelő személyes adatait
tároljuk és feldolgozzuk, és azokat csak a megkötött szerződés céljából használjuk fel.
8.) Teljesítés helye, bírói illetékesség, egyéb:
a.) A teljesítés helye minden kölcsönös igényre vonatkozóan Mezőkövesd.
b.) A bírói illetékesség helye vállalatunk székhelye, ha fizetési meghagyásos eljárás útján igényeket kívánunk érvényesíteni, vagy a megrendelő külföldön nem rendelkezik
általános bírósági illetékességgel, vagy a megrendelő a szerződés megkötése után lakhelyt vagy szokásos tartózkodási helyét Ausztriából áthelyezte illetve lakhelye vagy
szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában nem ismert. Minden más esetben a bírói illetékesség helye a megrendelő lakhely szerinti bíróság. Kereskedők
számára a bírói illetékesség a vállalatunk székhelye. Az egyes rendelkezések esetleges érvénytelenné válása nem érinti a többi rendelkezés és a szerződés érvényességét.
c.) Abban az esetben, ha az előbbi rendelkezések közül egy érvénytelenné válik, automatikusan az a rendelkezés lép érvénybe, amely gazdaságilag a legközelebb áll hozzá.
d.) Megállapodás szerint 14% késedelmi kamat érvényes az esedékesség napjától. A vevőnek kell kifizetnie a késedelmessége miatt keletkezett és szükségessé vált inkasszó,
illetve figyelmeztetés költségeit, valamint a mindenkori behajtási költségeket. Megrendelő beleegyezik, hogy ezeket a költségeket a mindenkori egyenlegéhez hozzászámítsák.
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