
Keiblinger Kft 
 

A – 3454 Reidling,  Europastraße 7 
 

Általános  kereskedelmi szabályok 
 
1. Mindennemő szállitásunkra az alábbi szállitasi feltételek érvényesek , és akkor is ezen feltételek  érvényesek  

ha a megrendelö a saját elöirásait tőnteti fel  megrendelésében .    
 

2. Ajanlataink iranyarak. A megrendeles akkor kerül elfogadasra ha ezt mi  irasban visszigazoljuk.Kiegészitö 
megállapodások megjegyzések és késöbi szerzödésmódositasok csak abban az esetnben érvényesek , ha 
irásban rögzitésre és aláirásra  visszaigazolásra  kerőlnek.  
 

3. Minden tölünk  kiadott ár, általnos forgalmi adó nélküli   ,  megfelel az aktuális kalkulácios helyzetnek és 
minden esetben 2 honapig ervenyes.  
Abban az esetben ha az órabérek , - a kollegtiv szerzödésben foglaltak szerint a kereskedelemben vagy más 
a gyártásban szükséges költségek -   mint anyag ,  enegia , szállitás , finanszirozás idegen munkaerö   stb - 
annelkül ,  hogy erre nekünk befolyasunk lehetne ,-  meválltozna ,  igy áraink is megváltozhatnak vagy 
magasabb vagy alacsonyabb irányba . Abban az esetben ha árajánlat nélküli szállitás történne igy a szállitás 
napjá évéyes árak kerőlnek elszámolásra .  

    
4. Abban az esetben ha más megállapodas nem jönne létre , ugy megrendelésváltozas vagy ujabb 

megrendelések megfelelö  értékben  kiszámlázhatóak.   
 

5. Szallitasi hataridök , -  megközelitö és kötetlen . Elöreláthatatlan akadályok a gyártásban vagy a szallitásban 
ugy mint nehézségek az anyagbeszerzésben , munkaeröben , - szállitásieszközök hiánya  , energiakiesés - 
stb , feljogositanak minket a szállitási határidö eltolására , illetve a megrendelés teljesitesetöl teljes  vagy 
részleges  visszalépésre.     
 

6. A szállitások vagy a gyárto cégtöl (gépek) vagy a reidlingi raktárbol történnek.  A áruk  küldése a megrendelö 
számlájára es felelöségére történik vagy egy különleges megállapodas szerint . Értékesitési áraink nem 
tartalmazzák a gép felállitását eé beüzemelését , hacsak ezt külön megállapodás nem tartalmazza .     
 

7. A megrendelö feldata , hogy minden épitesi elökeszület a gép beszerélése elött lezárodjon , igy az alapozás ,   
vizvezetékrendszer - csatorna és elektromos ellátas és a kapcsolat kiépitése . Áram és vizellátás biztositása  
a szereléshez ,  a megrendelö feladata .  Amennyiben a szerelés az épitkezések elhuzódása miatt 
akadalyokba ütközik igy ezek a költségek ( várakozási idö , utazási költség ) a megrendelönek külön 
kiszámlázásra kerülnek.    
 

8. Megrendeléseknél   40,-€ alatt ,  felszámolunk egy feldolgozási költséget 5,- € (belföldön)  es 10,-€-t a  
külföldi megrendeléseknél.   
 

9. Amennyiben más megállapodás nem törtenik ugy a fizetes ( a számla Netto értéke) az átvételekor esedékes.  
Egyedi esetekben vagy uj partnereknél az utánvétel lehetöségvel élünk.   
 

10. A nem eladósodott partnerek fizetési idö nem betartása esetén is jogunk van , egy 12 % os kamatot 
felszámitani és valamennyi figyelmeztetö és Inkasszóköltséget kiszámlázni. Egy Inkasszóiroda 
bekapcsolódása esetén is a költségeket kiszámlázzuk.  
 

11. A számla teljes összegének kifizetéséig a leszállitott áru  továbbra is a mi tulajdonunkat képezi.   
 

12. Mindennemü jogi követelés a megrendelö partner -  vagy egy harmadik - a Termék szavatosságát illetöen 
ellenünk irányulna , ez ki van zárva , - hacsak a követelö be nem  bebizonyitja , hogy a hiba a mi berkeinken 
belül történt vagy mi durván megszegtük az elöirásokat .  
 

13. Mindennemü megállapodás , utolagos változtatás , kiegészités ,melléklet stb irásos formában kell , hogy 
megtörténjen és eredeti aláirással kell ellátni.   
 

14. Ennek kivitelezese  a Kft cime ; A- 3435 Reidling , Europastraße 7  
 

15. Az Osztrák kereskedelmi Jog érvenyes és nem  az ENSZ által kibocsátott kereskedelmi jog ill. rendelet.  
A szerzödéskötés  nyelve német . 

 
16. A  szerzödésböl adódó  nézeteltérések tisztázására kizárolagosan  a Kft székhelyén lévö helyi Biróság a 

felelös.  
 

 
 
      


