Általános üzleti feltételek
1. Rendelés felvétel
Szóbeli egyeztetés (telefon, személyes találkozás) után írásban megerôsítve történik, mely lehetséges postai úton, faxon vagy e-mailen. Az eladó számára csak a visszaigazolt ajánlat vagy a megfizetett elôleg utáni megrendelés jár kötelezettséggel.
2. Vállalási feltételek, felelôsség
Amennyiben a vevô által biztosított vetômagból történik a palántanevelés, az átadott magmennyiség minimum 85%-nak megfelelô
palánta mennyiség árát tartozik fizetni, akkor is, ha a vetômag tényleges csírázása alacsonyabb. Ez alól kivétel, ha az eladó súlyos
gondatlanságból adódóan keletkezik mennyiségi vagy minôségi kár.
A kért palánta darabszám eléréséhez minimum + 10% vetômag szükséges. A vetômag forgalmazói által hivatalos dokumentummal
alátámasztott (labor) csíraszázaléktól kb. 5%-al kevesebb a tényleges palánta kihozatal (használható növényszám) az üzemi, technológiai (vetéshiba, mechanikai sérülés stb.) veszteségek miatt.
Ha a vevô a már folyamatban lévô palántanevelés alatt áll el a vásárlási szándékától, köteles a teljes vételárat megfizetni. A még meg
nem kezdett, de már leszerzôdött növények esetében történik a visszalépés, akkor 50%-nak megfelelô kötbér illeti meg az eladót.
Az eladó nem felelôs minden olyan körülményért, amely a rajta kívül álló okok miatt (vis major) nála vagy harmadik személynél (szállító stb.) következik be (pl. betegség, sztrájk, baleset, természeti katasztrófák, energiaellátási zavarok, stb.) Ezen felül olyan károkért,
ami a kifogástalan palánták átvételét követôen lépnek fel.
3. Fizetés
Amennyiben a vevô a kölcsönösen elfogadott határidô lejárta után fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy késedelmi kamatot
köteles fizetni a fennmaradó összegre, ami a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Az írásos megrendelésre visszaigazolt ártól
egyik fél sem térhet el sem a palántanevelés, sem a fizetési határidô lejárta elôtti idôszakban. Eladónak jogában áll bármely rendelés
felvétele elôtt a vevôt elôleg megfizetésére kötelezni, ennek mértéke egyedi megállapodás során kerül megállapításra.
Az árlistában szereplô árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, a vetômag, szállítás és egyéb esetlegesen felmerülô költségeket (pl. növény
egészségügyi igazolás, rakodás stb.) Ezen költségek viselésérôl írásbeli megállapodás szükséges.
Amennyiben nem történt megállapodás az árban, akkor az eladónak a szállítás idején érvényes árlistában szereplô ára érvényes.
Eladó a rendelés felvételekor belátása szerint megállapíthat bizonyos mértékû elôlegfizetési kötelezettséget, melynek nagysága egyedi
esetenként eltérô lehet.
Fizetés módja az eladó által megadott bankszámlára való befizetéssel vagy utalással történik, illetve az átvétel helyszínén készpénzben.
Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne teljesítse a megbízásokat, ha a vevô az elôzô szállítmányokat nem fizette ki, illetve a ki
nem fizetett vagy idôben el nem szállított palánta tételeket másnak értékesítse.
4. Szállítás, átvétel
Amennyiben a vevô kéri a palánták kiszállítását, akkor a szállítás lebonyolításában az eladó együttmûködést vállal, ami a fuvarszervezést, rakodást, szállító eszközök rendelkezésre bocsájtását foglalja magában. A tényleges fuvar költségét a vevô köteles megtéríteni.
A szállítás teljes mértékben a vevô veszélyére történik. Az eladó a vevôvel egyetértésben tûzi ki a szállítási idôszakot, melyet a megrendelés visszaigazolása tartalmaz.
Abban az esetben, ha a vevô nem a megállapodás szerinti idôpontban veszi át a növényeket, a vevô viseli a túlkoros, fejletlen palánták
vagy a hosszabb nevelés ill. tárolás során keletkezett esetleges minôségcsökkenés veszélyeit.
A készre jelentett, de az idôben el nem szállított tételek túltartásából adódó plusz költséget eladó felszámíthat.
Nem átlagos, szélsôséges idôjárási viszonyok esetén +/- egy hét eltérés lehet a megállapított kiszállítási idôponthoz képest, a vevô
kompenzációra ebben az esetben nem jogosult.
A növények szállításához használt eszközök mindvégig az eladó tulajdonát képezik, vevô saját célú palántanevelésre sem használhatja, melyet köteles a megállapodott idôre és módon visszajuttatni. Eladó a növények átvételekor 200 forint betétdíjat számít fel
tálcánként, amit visszaszállításkor visszafizet, amennyiben azok hiánytalanul és sértetlenül kerülnek vissza a telephelyre. Amennyiben olyan megállapodás születik, hogy az eladó szállítja vissza a göngyöleget, vevônek kötelessége úgy tárolni, hogy azokat sérülés
ne érhesse.
5. Reklamáció
Mennyiségi ill. minôségi reklamációkat a lehetô legrövidebb idôn belül jelezni kell. Lehetôség szerint a szállítást követôen a fuvarlevélen. Melyet késôbb, de maximum 8 napon írásban is meg kell erôsíteni. Mennyiségre vonatkozó reklamációt eladó a kiültetést
követôen semmilyen körülmények között nem fogad el. A nem látható hibákat (pl. fajtaazonosság) is az észleléstôl számított pár
napon belül szóban és írásban is jelezni kell. A kifogások eladó felé jelzése önmagában nem jogosít kártérítésre vagy a fizetés kötelezettség elhalasztására. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a terméskiesés kizárólag az eladó súlyos gondatlansága miatt következett
be. Ennek a kártérítésnek az összege nem haladhatja meg a vetômag ill. a növények vételárát. A vevô minôségi vagy mennyiségi
hiányosság miatti bevételkiesés pótlását semmilyen körülmény között nem követelheti.
Az eladó mindaddig tulajdonosa marad a leszállított növényeknek ill. azok produktumainak, míg vevô a vételárat s egyéb kötelezettségeit maradéktalanul ki nem egyenlítette.
6. Irányadó jog
Jelen szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadók. Minden esetleges vitában a felek alávetik magukat a Szolnok Városi Bíróság illetékességének.

