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Általános Szerződési Feltételek,  
Rean INTrade Kft. 
 

I. Általános rendelkezések 

A Rean INTrade Kft. szállítási feltételei valamennyi szerződésre vonatkozik, annak mellékletét 

képezi. A Rean INTrade Kft. jelen szerződéses feltételeket az üzleti partnerei tudomására 

hozza, azoktól csak közös megegyezéssel térhetnek el. Amennyiben a megkötött szerződés 

egy része érvénytelen, ez az egész szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek az 

érvénytelen rész nélkül a szerződést nyilvánvalóan nem kötötték volna meg. 

 

II. Eladási feltételek 

Paritás: Amennyiben ettől eltérően nem állapodnak meg, teljesítés helye az Eladó 
telephelye (továbbiakban: telephely). Amennyiben Vevő igényli, akkor az erre irányuló 
külön megállapodás szerint a teljesítés helye a főszabálytól eltérően az Vevő telephelye, 
amely külön fuvarozási megbízáshoz kötött. Az átadás – átvételi eljárás során az Eladó 
átadja a termék teljes dokumentációs csomagját. Vevő köteles a megrendelt gépet, 
eszközt, terméket az Eladó által szerződésszerűen jelzett időpontban átvenni. A Rean 
INTrade Kft. telephelyére, vagy kijelölt raktárában történő beérkezését követően az Eladó 
értesíti a Vevőt a termékek átvételének időpontjáról és a teljesítéssel kapcsolatos 
körülményekről. Az eladáshoz tartozó vételár megfizetést követően a Vevő jogosult 5 
munkanapon belül az eladó telephelyéről elszállítani. Kárveszély az átadás-átvétellel átszáll a 
Vevőre. A szállítási költség Vevőt terheli, amelytől külön megállapodás keretében el lehet térni, 
ennek költségét a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. Kiszállítás 
kizárólag az aláírt eredeti Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolgok határidős 
adásvételi szerződés visszaérkezését követően lehetséges. Szállítási határidő: amennyiben 
külön megállapodás nem történik, a szerződés aláírását és a megállapodott vételár előleg 
Eladó bankszámlájára való beérkezést követően 16 héten belül. Az Eladó szállítása esetén a 
Rean INTrade Kft. a szállítási határidőt tájékoztató jelleggel közli. Amennyiben az így közölt 
határidőtől számított 3 héten belül az áru a Vevő telephelyére beérkezik, a szállítási határidőt 
megtartottnak kell tekinteni. A szállítási határidő meghosszabbodik, ha annak a teljesítése az 
Eladó részéről elháríthatatlan akadályba ütközik (vis major), erről a körülményről azonban az 
Eladó a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Amennyiben a felek megállapodása 
szerint a főszabálytól eltérően a teljesítés helye a Vevő telephelye, és a termék 
elszállítását az Eladó vagy megbízottja végzi, akkor az Eladó köteles gondoskodni a 
fuvarozás jogszerű feltételeinek megteremtéséről ideértve, de nem kizárólag az 
okmányok kitöltését, regisztrációt [például EKÁER]. 
 

III. Fizetési feltételek 

Az Eladó weblapján közvetlen elektronikus fizetési lehetőség nincs. A termékekre egy 
megrendelési igényt lehet elküldeni, amely beérkezését regisztrációt követ, amely után 
kapcsolatfelvétel történi a Vevővel. 
Az árat a szerződő felek kölcsönös áralku és egyeztetés után állapítják meg. A szerződésben 
foglalt ár az áru ellenértékének a szerződés napján hatályos MNB 
hivatalos (https://mnb.hu/arfolyamok) USD / EUR (deviza) árfolyamán számított összege, 
amelyet forintban közöl az Eladó a Vevővel. Az ár nem tartalmazza a szállítás, csomagolás, 
posta, biztosítás és egyéb járulékos költségeket. Amennyiben a kifizetés (teljesítés) napján 
hatályos MNB USD / EUR (deviza) eladási árfolyama 1%-ot meghaladóan emelkedik a 
szerződés napján hatályos árfolyamhoz képest, a Rean INTrade Kft. jogosult a megemelt árat 
– mint megállapodott árkülönbözetet – leszámlázni. Vételár fizetési határideje: amennyiben 
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külön megállapodás nem történik, rendeléstől legkésőbb 8 napon belül a vételár 20%-a 
(vételár előleg), a fennmaradó rész az áru átvételének napja. Késedelmes fizetés esetén a 
késedelem idejére járó, a késedelembe esést megelőző naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamatnak (amennyiben a vételár idegen pénznemben került meghatározásra, 
akkor a kibocsátó jegybank által meghatározott mértékű alapkamatnak) 8(nyolc) 
százalékponttal növelt értékét kell megfizetni az Vevő felszólítása nélkül is [Ptk. 6:155. §], 
amely, mint késedelmi kamat felszámolásra kerül. Amennyiben a Vevő előleg bekérő alapján 
a vételár egy részét vagy egészét a leszállítást megelőzően egyenlíti ki, úgy az Eladó 
előlegszámláját utólag megküldi a Vevő részére. Teljesítési számlát az Eladó a termék 
leszállítását követően, vagy azzal egy időben juttatja el a Vevőnek. 
 

IV. Garanciális és karbantartási feltételek 

A Rean INTrade Kft. az általa forgalmazott termékekre a gyártók által kiadott 
garanciaidőtartam vonatkozik. A garanciális problémák az adott termék gyártója irányába 
érvényesíthető. A garanciális felelősség akkor áll fenn, ha a Vevő a terméket 
rendeltetésszerűen használja és a termék normál működésével, belső jellegével 
összefüggően hibásodik meg. Nem rendeltetésszerű a használat során nem áll fenn a 
garancia érvényesíthetősége. Nem érvényesíthető akkor sem, ha nem a feladatnak megfelelő 
módon kerül használatra a termék. Kizáró körülmény a jótállási idő lejárta, ill. a garanciális 
jogosultság megvonása.  

 

V. Egyéb feltételek 

A Vevőt a határidős adásvételi szerződéstől való egyoldalú elállás joga csak az Eladó 

teljesítésének a felajánlásáig illeti meg.  Amennyiben a Vevő nem fizeti ki a targonca vételár 

előlegét (kivéve, ha a felek más fizetési  

A szerződések megkötésére minden esetben a magyar jog az irányadó (2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről; 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 

és a végelszámolásról).  

A szerződéskötés során vagy azt követően felmerülő minden jogvitában a magyar bíróságok 

rendelkeznek joghatósággal.  

Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatos minden olyan fontos tényről, információról, adatról 

(fizetési határidők, fizetés módja, gazdasági adatok stb), amelynek titokban maradásához a 

cégnek és partnereinek méltányolható érdeke fűződik, felvilágosítást harmadik személy (ide 

értendő mind a jogi-, mind pedig a természetes személy) részére nem adhatnak ki. 


