ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

TELEPHELYRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS ESETÉN
◼ VÖDRÖS ÉS ZSÁKOS TERMÉKEK, VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
(HTK és THR és egyéb kiegészítők)
Díjtalan szállítás feltételei: 5 raklap vagy 200.000 Ft nettó megrendelése esetén, lerakási címenként.
Díjtalan szállítási feltételek alatti megrendelés esetén fizetendő fuvardíj: 15.000 Ft+ Áfa, lerakási címenként.
Esztrich 20-30, Mörtel-30, Putz-K, Putz-M, Putz-G, Spachtelmassen, Kvarchomokok esetén nem bontjuk meg
a raklapot.

◼ POLISZTIROL TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
25 m3 feletti mennyiség megrendelése esetén, lerakási címenként díjtalan!
5 m3 - 25 m3 közötti EPS termék megrendelése esetén fizetendő fuvardíj: 15.000 Ft+ Áfa, lerakási címenként,
a szállítási határidő a gyártó által megadott visszaigazolás szerint kereskedő telephelyére. (Kőzetgyapot
termékek szállítása egyedi ajánlat alapján történik.)

◼ TELEKOCSI SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
Az a Partner, aki vállalja, hogy legalább a minimális megrendelési tételt elérően vesz vödrös és zsákos
anyagokat (5 raklap vagy 200.000 Ft nettó) és kiegészíti az abba az irányba közlekedő szállító jármű teljes
szabad kapacitását polisztirollal, az alábbi nettó többletkedvezményben részesül az EPS termékekre
vonatkozóan: -300 Ft/ m3.
Figyelem! A King Stone Chemicals Kft. határozza meg és ajánlja fel a kitölthető mennyiséget, mivel az adott
irányba más gyűjtőfuvarozást is végezhet.

◼ FUTÁRSZOLGÁLATTAL TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI
Díjtalan szállítás feltételei: 80.000 Ft/raklap+Áfa.
Az egy raklapra kerülő mennyiség nem haladhatja meg a raklap méreteit, az 1000 kg-ot és a 150 cm
magasságot
Díjtalan szállítási feltételek alatti megrendelés esetén fizetendő fuvardíj: 10.000 Ft/raklap+ Áfa.

ÉPÍTÉSHELYRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
◼ PROJEKTEK SZÁLLÍTÁSA
Minden esetben egyedi objekt megállapodás szerint a King Stone Chemicals Kft. területi képviselőjének
helyszíni elbírálása alapján.

◼ TELJES HŐSZIGETELŐ RENDSZER (THR) SZÁLLÍTÁSA
Díjtalan szállítás feltételei: 600.000 Ft nettó megrendelése esetén, lerakási címenként.
400.000 Ft – 600.000 Ft nettó rendelési összeg között a fizetendő fuvardíj: 20.000 Ft+Áfa
250.000 – 400.000 Ft nettó rendelési összeg között a fizetendő fuvardíj: 35.000 Ft+Áfa
King Stone Chemicals abban az esetben tekinti a megrendelést rendszernek, ha az arányosan tartalmazza a
szükséges hőszigetelést, ragasztótapaszt, üvegszövetet, színező vakolatot és a hozzá tartozó alapozót.
Megrendelést leadó Partner felelőssége és feladata az, hogy meggyőződjön arról, hogy a szállítási cím megfelel
az alábbiaknak:
-a szállítási cím megközelíthető szilárd és terhelhető útburkolaton.
-40 tonnás nyerges szerelvénnyel elérhető.
-létesítmények (magassági korlátozások, vezetékek, stb.) és növényzet (fák, bokrok) nem akadályozzák a
szállítási cím elérését.

◼ POLISZTIROL TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Minden esetben egyedi objekt megállapodás szerint a King Stone Chemicals Kft. területi képviselőjének
helyszíni elbírálása alapján.

◼ SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEKET NÖVELŐ ÉS CSÖKKENTŐ DÍJTÉTELEK
-

BONTOTT RAKLAP KÖLTSÉGE: 1 Ft/kg+Áfa, minden zsákos termék esetén.
Ez alól kivételek az alábbi termékek: X-Floor Rapid 2-15mm, Wasser Duo, White Superflex C2TE, Prémium
C2TE S1 ragasztó, Fugen Flex CG2, Rock Fugen, Wasser San, Mineral Plast, Gipszek, Glettek.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEKET NÖVELŐ ÉS CSÖKKENTŐ DÍJTÉTELEK
◼ JÁRULÉKOS KÖLTSÉG: 2 Ft/kg, liter+Áfa.
Tartalmazza az alábbiakat: E útdíj, csomagolás és raklapkezelés, komissiózás.
◼ RAKLAP DÍJ: 2100 Ft/db+Áfa
◼ KCR ÉS EMELŐHÁTFALAS LERAKODÁS TÖBBLETKÖLTSÉGE: Egyedi árajánlat alapján.
◼ KÉZI LERAKODÁS TÖBBLETKÖLTSÉGE: 2400 Ft/raklap+Áfa és 50 Ft/bála, doboz, tekercs+Áfa.
Tartalmazza, hogy a gépkocsivezető közvetlenül a szállítójármű mellé a szállítási cím előtt a közterületen
lerakodja az árut. Maximum 2 raklap és 40 m3 mennyiségig.
◼ FAGYMENTES SZÁLLÍTÁS TÖBBLETKÖLTSÉGE: 1200 Ft/raklap+Áfa.

◼ FUVARDÍJ VISSZATÉRÍTÉS:
0-100 km között
2 Ft/kg-liter+Áfa vagy 300 Ft/m3+Áfa
101-200 km között
2,50 Ft/kg-liter+Áfa vagy 300 Ft/m3+Áfa
201-300 km között
3 Ft/kg-liter+Áfa vagy 300 Ft/m3+Áfa
Minden esetben a Partner telephelyét veszi figyelembe a King Stone Chemicals.
◼ BEHAJTÁSI ÖVEZETBE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS: a behajtási engedély költsége tovább számlázásra kerül
Partner részére. Az engedély kérelem esetenként napokat vehet igénybe!

◼ A MEGRENDELŐ HIBÁJÁBÓL MEGHIÚSULT SZÁLLÍTÁS PÓTDÍJA: a teljes fuvarköltség.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK
A megrendeléstől számított 7 napon belül. King Stone Chemicals Kft. fenntartja a lehetőséget a szállítás előteljesítésére, melyről
egyeztet a Partnerrel.
A rendelés beérkezésének határideje és a szállítási nap zárása az adott munkanap 12 óráig tart. A visszaigazolt szállítási
terminusokat a lehető legpontosabban be kell tartani és előre nem látható események következtében lényeges késedelmeket a
megrendelővel közölni kell. Vis maior esetén (pl. tűzkárok, természeti katasztrófák, sztrájk stb.) mentesülünk a szállítási
kötelezettségeink alól, függetlenül attól, hogy a megrendelő bizonyos követelményeket támaszt. A szállítási határidő betartása
számunkra nem kötelező érvényű, csupán irányadóként szolgál a teljesítés dátumára vonatkozóan. A késedelmes szállításból
adódó panaszok után jogi úton igény nem érvényesíthető a KING STONE CHEMICALS Kft.-vel szemben.

KIEGÉSZÍTÉS
Díjtalan kiszállítás esetén a szállított mennyiségeknek szállítási címenként kell a díjtalan szállítási mennyiséget elérniük vagy
meghaladniuk. Egyéb megállapodás hiányában az áru még a gyárban eladottnak tekinthető. Ennek megfelelően a szállítás mindig
a megrendelő kockázatára történik akkor is, ha saját fuvareszközzel szállítunk. Részszállítás megengedett. A szállítás módjának,
valamint a fuvareszközt, illetve a kiszállítási hely megváltoztatásának jogát fenntartjuk, de mindenképpen törekszünk arra, hogy a
Partnereink igényeit messzemenően figyelembe vegyük.

Ha a megrendelő saját fuvareszközzel szállítja el az árut, úgy neki kell a szállítási költségeket viselnie. Ez esetben azonban a
költségeket visszatérítjük. (Lásd: szállítási feltételek fuvardíj visszatérítés rovatban.) Minden estben a KING STONE CHEMICALS Kft.
dabasi telephelye és a Partner szerződés szerinti telephelye közötti távolság (TIR UTAK program alapján) határozza meg a fuvardíj
visszatérítés alapját.
Törekszünk arra, hogy az árut szakszerűen csomagoljuk és rakodjuk, de ezzel semmiféle kötelezettséget nem vállalunk. A
megrendelő által elszállított áruért kezességet, a szállítás során árut ért kárért kártérítési felelősséget nem vállalunk. Partner
tudomásul veszi, hogy a KING STONE CHEMICALS Kft., illetve képviselője jogosult a Partner megbízásából a KING STONE
CHEMICALS Kft. telephelyére (telephelyeire) be- és kilépő gépjármű teljes körű (fülke, csomagtartó, rakodótér, stb.) biztonsági
átvizsgálására. Az átvizsgálás magába foglalja annak ellenőrzését, hogy a Partner vagy képviselője jogosult-e a belépésre.
Amennyiben Partner fuvarozója a Gyártó külön felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, úgy az ebből
eredő jogkövetkezményekért (bírság) a Partner vállalja a felelősséget, még abban az esetben is, ha a határozat a Gyártó nevére
lett kiállítva.
Nem szerződött megrendelők fuvardíj visszatérítésre nem jogosultak.
KING STONE CHEMICALS Kft. szállítása esetén az áruátvevő feladata, hogy a szállítmány teljességét és a szállítás során az
esetlegesen bekövetkezett károkat az áru átvételekor azonnal megállapítsa, és a fuvart végző cégnél kivizsgálás céljából jelentse.
Kártérítési igények biztosítása érdekében az áruátvevő a fuvart végző cégtől kérje a szállítólevélen történő kárigény bejelentési
lehetőséget.
Azon megjegyzés, hogy a „KING STONE CHEMICALS Kft. szállít” csak addig kötelező érvényű, amíg az utak állapota akadály nélkül
lehetővé teszi a megrendelési cím fuvareszközzel történő megközelítését.

2. AJÁNLATOK ÉS ÁRAK
Ezen árjegyzék 2018. március 1-től hatályos. Ezzel minden korábbi gyártói árközlés és az Általános Szállítási Feltétel hatályát veszti.
Ajánlataink kötelezettség nélküliek, ami a megrendelés elfogadását illeti. A megrendelések csak abban az esetben kötelező
érvényűek számunkra, ha írásban leadták azokat és írásban visszaigazoljuk. Ez különösen érvényes olyan megrendelések esetében,
amelyeket területi képviselőinkkel alkalmaznak. Áraink kötelezettség nélküliek és tartalmazzák az ÁFA-t. Az árak megállapítása a
szállítás napján érvényes árlista alapján történik, amely egyben tartalmazza az ármegállapítással kapcsolatos sajátosságokat.
Ajánlatott tenni, árusítást és szállítást alkalmazni kizárólag az általunk meghatározott alábbi eladási és szállítási feltételek mellett
lehet. Amennyiben vevőink üzleti kapcsolatba lépnek a KING STONE CHEMICALS Kft.-vel, úgy ezek a feltételek mérvadóak és
kötelezőek. A megrendelő ettől eltérő vásárlási feltételeit kifejezetten elvetjük. Amennyiben a szerződött partnereinkkel kívánnak
szerződést kötni, úgy ahhoz a KING STONE CHEMICALS Kft. beleegyezése nem szükséges.

3. MINTA ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG
A minták kötelezettség nélküli bemutatódarabok. Az általunk szállított áruk a felhordási technológiából eredően csekély
mértékben eltéréseket mutathatnak az ajánlatunktól, illetve a mintától, ami a színt és a szemcseszerkezetet illeti. A felhasználásra
kerülő anyagok változása, a különféle környezeti hatások és a kötési idő alatti technológiai folyamatok miatt színeltérések
előfordulhatnak. A fenti színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a szavatosság nem terjed ki. Az
eltarthatóság időtartama szakszerű tároláskor, a gyártás napjától számított 1-2 év, terméktől függően, a termék csomagolásán
jelzettek szerint. Egyéb tekintetben a műszaki tájékoztató és a csomagoláson szereplő leírás az irányadó.

4. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK
A megrendelőnek mindenfajta kifogását indokolnia kell a kifogásolt áru felhasználása előtt, mivel ellenkező esetben az áru
elfogadottnak tekintendő és a kifogásokat visszautasítjuk. Mindenfajta kifogást haladéktalanul, legkésőbb 8 munkanapon belül az
áru átvételétől számítva, írásban kell benyújtani részünkre, vagy szerződött partnereinkhez. Jogos kifogások (megrendeléstől
eltérő áru, lejárt szavatosság, sérült csomagolás, stb.) Esetén biztosítjuk az áru cseréjét, vagy külön megállapodás szerint
árengedményt adunk. További igényeket, különösen, ami a felhasználási költségeket és mindenfajta ezzel kapcsolatos kártérítést
illet, nem áll módunkban teljesíteni. A kifogásolt árut a megrendelőnek a kivizsgálásig szakszerűen tárolnia kell, az esetleges
további károsodás elkerülése végett. A megrendelő lemond a visszatartási jog érvényesítésétől, valamint a szállítási szerződésből,
vagy más viszonyokból adódó ellenkövetelések felszámításáról.

5. MEGRENDELÉSEK
A minimális rendelési egység zsákos raklapos termékek esetén 1 zsák.
Egyéb termékeknél 1 tekercs, 1 szál, 1 vödör, 1 kanna, 1 doboz, hőszigetelő lemezeknél egy bála.
Az előbbieknél kisebb mennyiségek vásárlására nincs lehetőség. A megrendelő igénye szerint, ha a KING STONE CHEMICALS Kft.
szállít, a megrendelőlapon a Partner minden adatot hiánytalanul köteles kitölteni, ellenkező esetben a rendelést nem tudjuk
teljesíteni. Lásd az árlista MEGRENDELŐLAP oldalt. Partner a termékeket, a KING STONE CHEMICALS Kft. dabasi telephelyén
rendelheti meg. A megrendelést csak levélben, faxon, e-mailen fogadjuk el. Telefonon leadott megrendeléseket a KING STONE
CHEMICALS Kft. nem fogadja el! A megrendelt és leszállított termékeket a KING STONE CHEMICALS Kft. nem vásárolja vissza. A
Partner alkalmazottja vagy megbízottja az áru átvételét a szállítólevélen aláírásával és pecsétjével igazolja, és esetleges
észrevételeit feltünteti. Ha a Partner az írásban leadott megrendelésében harmadik személyt jelöl meg átvevőként, vagy a saját
telephelyétől eltérő helyet (pl. építkezést) jelöl meg az áruátvétel helyeként, akkor a KING STONE CHEMICALS Kft., illetve a KING
STONE CHEMICALS Kft. érdekkörében eljáró más személy (pl. fuvarozó) valamennyi, az átvétel helyén tartózkodó személyt jogosult

az áru átvételére feljogosítottnak tekinteni. A telephely/székhely címétől eltérő címre előzetes írásos bejelentés alapján a szállítási
díjtételek alkalmazásával, minimumrendelési tétel felett van lehetőség. A Partner a megrendeléskor közli különleges igényét. Ilyen
lehet például: csak szóló vagy nyerges tehergépkocsival (annak függvényében, hogy igénylik-e az áru daruval történő lerakodását)
történő szállítás, rossz időjárási körülmények között nem megközelíthető építkezés, stb. A közlés elmulasztásából eredő
többletköltségeket a Partner viseli.

6. TERMÉKSZAVATOSSÁG
A megrendelő kötelezi magát, hogy a termékeket a használati, valamint feldolgozási utasításoknak megfelelően dolgozza fel. A
49/2003 G.K.M. rendelet alapján, a felhasználó csak számla ellenében élhet szavatossági jogával. Termékeinkre 5 év szavatossági
igény érvényesítő jogvesztő határidőt tekintünk magunkra nézve kötelező érvényűnek. A szavatossági jog átruházható a további
üzleti kapcsolat során bekövetkezett tulajdonjog változásából adódó egyéb felhasználóra is.

7. CSOMAGOLÁS, RAKLAPOK
A szállítólevélen megadott EUR raklapokért a mindenkor érvényes díjtétel alapján raklap díjat számlázunk. A vevő által
visszaküldött, hasznosítható állapotban lévő EUR raklapokért a teljes raklap díjat jóváírjuk. A megrendelt árut minden esetben
szakszerűen csomagoljuk. 2 hónapon belül visszaszállított, ép, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban lévő raklapot
veszünk vissza, írunk jóvá. Raklap visszaszállítást KING STONE CHEMICALS Kft. 50 raklapnál kisebb mennyiség esetén, csak külön
megállapodás keretei között vállal.

8. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK
A szállítás teljesítési helye Dabas. Amennyiben eladási és szállítási feltételeink bizonyos határozatai jogukat veszítik más törvényes
szabályozás vagy eltérő jogmegítélés következtében, a Partnerrel megállapodunk abban, hogy a többi határozat jogérvényessége
a maga egészében nem változik. A jelen szerződésben, valamint az árlistában, a Partner egyes megrendeléseiben, illetve a KING
STONE CHEMICALS Kft. visszaigazolásaiban nem szabályozott kérdések tekintetében, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

