
KK KAVICS BETON 
ELASÁDI ÉS SZÁLLÍTÁSI REND 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése el ő tt gondosan tanulmányozzák 

át Eladási és szállítási rendünket. Az alábbiakban rögzített szabályoktól eltérni nem lehetséges. 

ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI REND 

Érvényesség 
ELADÁSI és SZÁLLÍTÁSI REND minden megkötött 

btionelemekket kapcsolatos üzletre, szerzödésre, 
rzokkal összefügg ő  szállitáscskra vonatkozik, 

..arzödések n'rellékletét képezi. Ett ő l eltérni 
s KK KAVICS BETON ügysezetőjének írásos 

viistkozatával lehet. 

Atrartszportbeton és kavics termékeinkre külön 
A 1 t,l"n.s Szerződési Feltételek vonatkoznak, melyek 

llitó(es'él hátuljárt taláIhatk. 

A s erződés Iétrojött 
Szerződés a gyártó és a mnegrendd ő  közötti 
szerződés aláírásával, továbbá a megrendeló írásos 

'qrrzrrdelésének a KK KAVICS BETON által történt 
rv.'srrs visszaigazolásával, Vagy a vételár kietésével 

es szállítás 	gkezdéséveljön létre. 
A EK KAVICS BETON a létrejött szerz ődéttól 
kntelvzettség nélkül egyoldalúan eláilhat, ha: 

irtegrendető  nem teljesíti határid őben a özetési 
kel .Ir'zettségét. 

L 	rrregrendető ról olyan körülmények 
'zinek ismertté, amelyek megkérd őjelezik a 
hvvtaképességét. 

3.A negrendeIéstartaIma 
A rtregrendelésnek tartalmaznia kell 

KK KAVICS BETON termékismertet ője alapján 
rrsegvásárolrri kivánt áru: 

sz mékszámát, 

ziegnevezését (fajtáját ás típusát). 
- tartás, 

enyiségát (db, m2), 
- s.irrtos szállítási címet Vagy egyértelm ű  leírást a 

s.sallítási helyszínrő l ás a 
sz..íllitás módját. 

4. Árak, ajánlatok, elszámolãs 
A Ki< KAVICS BETON mindenkori árjegyzéke 

ovartelepi árakat tartalmazza és az egész ország 
leriletére érvényes. 

A zdaíékanyagok az energia-, a szállítási költségek 
iii. .sltozása esetén a KK KAVICS BETON arányos 
kerrekcióra jogosult. A gyártó által irásban kiadott 

rrlatok -ettő l eltérő  írásos megállapodás 
Heryüban -30 napig érvényesek. Gyártó az 

heget árváltoztatásjogát fenntartja. Az 
ce:egyzékben a bruttó ás a nettó árak is szerepelnek. 
Az elszámolás alapja a gyártó által kiállitott ás a 

z vagy megbízottja által aláírt szállító levét (min. 
sesarlasi összeg 2.000 Ft), 

5.SzáIlíts 

Aesrö'iben a szállításta megrendel ő  által rendelt 
sarilitó végzi, úgy a teljesítés helyea gyártó 

g)helye. Ebben az esetben a berakodás mára 
ing rendelö fetetősségá re tó rténik. 

Azt-ennyiben a szállitást a gyártó Saját Szállltóesz' 
kEzével vagy megbízottja útján vállalja, a teljesítés 
helye v megrendelö általa megrendelésben megjelölt 

hely vagy a megrendelésben feltüntetett 
"ti,lkezési hely (szállítási cim). Ebben az esetben a 
kirikodás még a gyártó felel ősségéretörtérrik. 
Srhdkét esetben a teljesitét megvalósul a terméknek 
. irregrendeló vagy megbízottja által történt, 
a'rirtyiség ás típus szerinti átvátellel. 

Figyelem: daruval történ ő  lerakás esetén a szállított 
entrryiség 1,5%-ig történ ő  megsérülése múszakilag 
lkyiülhetetlen. 

A riregrendelo sz riszlelt ntennyisegi hürtyi vzqy 
min ősegi hibát annakfelfectezese utan a gyartovaL 
ás - ha ilyen személy közbeiktatására sor kerzilt, 
lehetőség Szerinte szállitóval is - haladéktalanul, 
de legkésőbb 8 naptári napon belül írásban 
közölni köteles. Amennyiben a hiányt, illetve hibát 

mára termék átvételekor észleli, köteles azt a 
szállltő leválen feltüntetni ás egyben szavatossági 
igényét isa száilitólevélerr irásbart megjelölni. 

Ezen intézkedések elmulasztása esetén a 
megrendelő  nem követelheti az gyártótő l azoknak 
károknak a megtérísését, amelyek a gyors értesitéssel 
elkerülhetők lettek volna, vagy amelyek a szállit őval 
szemben érvényesithetök lettek volna. 
Ha a gyártónak közvetlenül harmadik személy 
részére kell a szolgáltatást teljesítenie, a mennyiségi 
ás min őségi vizsgálatot ennek kell elvégeznie. 
Ha a harmadik személy sz átvételkor mennyiségi 
vagy minőségi hibát észlel, köteles err ő l a gyártót 
(szállitót) ás a megrersdel őt haladéktalanul értesíteni. 

A hibásnak itélt terméket meg kell ő rizni, beépiterri 
nem szabad, cserére csak a beépités el ő tt Van 
lehetöség. Megrendelö az árut e megrersdvlésen 
feltüntetettjellemzök ismeretében vásárolja meg. 
Amennyiben az áru a feltüntetett tulajdonságokkal 
ténylegesen rendelkezik, a megrendel ő  az áru 
átvételét nem tagadhatja meg. 

Raklapok 
Terntékeinket raklapon értékesítjük. A hibátlan 
raklapokat telephelyünkön sértetlen állapotban az 
aktuális ártista alapján vísszavásároljuk. 

A tulajdonjog fenntartása 
Az általunk bármelyik telephelyen kiadott termékek 
a vételár teljes kiegyenlitéséig a KK KAVICS BETON 
tulajdonában maradnak. 

Tipusvizsgálati Bizonyiteány (TVB) ás 
Építő ipari M ű szaki Engedély (ÉME) ás Üzen,i 
Gyártás Ellen ő rzés (ÜGYE) 
Beton rérburkoló elernekre vonatkozó P78 száma: 
M-202712004-2010 
Beton szegélykövekre vonatkozó Ts/8 száma: 
M-203012004-2010 

Beton épiróelemekre vonatkozó TVB száma: 
M -207912006 
Tronszportbetonra vonatkozó TVB számai: 
M-406412007 (Bugyi Beronke cv ró üzem) ás 
M-406512007 (Monori Beronke vető  üzem) 
Gte geo beton fődénrbéléstesrre vonatkozó ÉME száma: 
A'8912000; J.E. ‚4'254312006 
Tronszportbetont gyártó üzemeinkre vonatkozó ÜGYE 
tonsJsítások szcirno: 138-CPD-48-(C'2112010J (Bugyi 
Betonke vető  üzem) ás 138CPD47-(C-2012010) (Monori 
Betonkeveró üzem) 

Szállitói negfelelöségi nyilatkozat 
Cégünk minden termékéhez szállitói megfelel őségi 
nyilatkozatot ad ki. 

Garancia 

10.A Termoénkeirsket az alábbi szabványok szerint 
gyártjuk: 

- MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek 
- MSZ EN 1340:2003 Beton ütszegély elemek 
- MSZ EN 771 '3:2003 Tömör adalékersyegos beton 

falazóelemek 

- MSZ 10798-2:1989 Beton födémobéléstest 
- MSZ 4798-1:2004Traroszportbeton 
- MSZ EN 17520:2002.eA1:2008 Kőanyaghalmazok 

ladalékanyegokl betonhoz 

1 0./B tcrve.nyzs elLi ra sok szerint: szasarol j ik 
termékeink m ű szaki jellemz ő it Os min őségI 
követelményeit. 

10.1C A termékek felületén esetenként pontformájú 
barna elszinezödések képzödhetnek. Ezek el ő idézője 
a természetes adalékokban lévő  szerves anyag. Az 
előforduló kivirágzások m űszakilag elkerülhetetlenek. 
Kiváliójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton - 
fő leg friss korában - ki van téve. 
A különböző  kiterjedésű  kivirágzás a térkö minőségi 
paramétereit ás használati értékét nem befolyásolja 

)MSZ EN 1338:20031. 

Az idöjárás (azesőviz oldja a kalciumkarbonátot(, 
sz igénybevétel, az ennek során elkerülhetetlen 
természetet szennyeződés hatására a kivirágzások 
elEúnnek. Nem eléggé tömöritett alap esetén a 
térkövek ésjárdalapok sarka, szegélyevibráláskor 
letöredezhet. Ennek oka ez elégtelen kavirs-, 
vagyzúzalékágyazat, a szakszer űtlen fektetét, a 
térkövenként változó fugatávolság be nem tartása, a 
gumilap nélküli vibrálás. Az eltérö gyártási eljárás ás 
időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözösége 

normál-, kezd ő ., záró' ás szegély köveknél árnyalati 
szirreltéréseket okozhat. Ezek e színeltérések rrhiszakilag 
elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem 
csökkentik, az időjárás ás az igénybevétel eltünteti 
őket )MSZ EN 1338). Szineltérésre ás elemi kárra gyártó 
garanciát rrerrr vállal. Mérettúrés az MSZ EN 1338-ban 
foglaltak szerint. 

2004.január 1 -jétő l burkolatok tervezése ás 
kivitelezése csak a Gazdasági ás Közlekedési 
Minisztérium Közúti Közlekedési Föosztálya által 
kiadott Betonk ő  burkolatú pályaszerkezetek 
tervezése és építése,Követelményekcirn ű , 

Út 2-3.212:2004 sz. útügyi m űszaki el ő irás alapján 
történhet. Ett ő l eltárö esetekben jogorvosletrsak 
nincs helye. 
Nem rendeltetésszer ű , a vonatkozó el ő irásoknak 
nem megfelelő  tárolás, beápités, felhasználás esetén 
megrendel ő  a szavatossági jogaival nem élhet. 

A termék isszaásárlása 
Amennyiben a megrendelönek a gyártó által gyártott 
rermékböl jelentő sebb mennyisége megmarad, a 
gyártó vállalja, hogy a megrendel ő  általa gyártó 
telephelyére vísszaszállitott sértetlen állapotú 
terméket, eredeti csomagolásban a szállitólevét 
bemutatásával, a vásárláskor érvényes ár alapján, 3 
hónapon belül e gyártó általi teljesitéskor a szállítási 
költség levonásásal visszavásárolja. 
Minöségi vagy mennyiségi reklamációval a megrendel ő  
az S. pont szerint élhet, dv csaka 1018 ponrtól eltér ő  
esetekben. A min őségi kifogásokelbirálásában a gyártó 
Os s megrendelő  közösersjár el ajelen ELADÁSI' és 
SZÁLLÍTÁSI REND-ben rögzített irányelvek alapján. 

Egyedi megrendelések 
Egyedi megrendelés esetén az ár 40%.a foglalókérst 
elő re fizetendő . Ha a megrendelő  eláll az üzlettő l, a 
foglaló nenijárvissza, aza gyárt őt illeti. 

Jogvita 
Az ELADÁSI- ás SZÁLLÍTÁSI REND-ben vegye külön 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
magyar jog, különösen a PTK el ő írásai az irártyad ők. 
Jogvita esetén a megrendelő  székhelye, lakóhelye 
szerinti bíróság illetékes. 

Budapest, 2011, 	 Ludwig Kuhn 

Ügyvezető  

'-.5 :‚n'.:-., ‚I.- tEve riltérhetneka prospektusban bemutatott szinekt ő l. A megrendel ő  köteles beépités elötta termék mennyiségiésminőségi ellenő rzését elvégezni. 
Beépités után sz átnátelkar észlelhet ő  hibák miatt reklamációt cern fogdunk el 
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