
Szállítási feltételek
 
 

 

Az Innobet Kft. ( a továbbiakban mint Eladó ) szolgáltatásai közé tartozik a vásárolt termékek házhoz szállítása, 

mely kényelmesebbé és egyszerűbbé teszi a vásárlást.  

 

1. Házhoz szállítás Kecskeméttől közúton számított 120 km-en belül 
    Amennyiben a szállítási cím Kecskeméttől közúton számított 120 km-en belül található, úgy a termékek 

szállítási költsége 25.000,-Ft+27 % ÁFA/db.  

 

2. Házhoz szállítás Kecskeméttől közúton számított 120 km-en felül  Magyarországon határain belül 

Amennyiben a szállítási cím Kecskeméttől közúton számított 120 km-en túl, de Magyarországon belül található, 

úgy a termékek szállítási költsége 50.000,-Ft+27% ÁFA/db.  

 

A termékek szállítása fuvarozó alvállalkozók ( a továbbiakban Fuvarozó ) bevonásával történik. Fuvarozó 

feladata az áru járműről való lerakodása, a termékek végleges helyére állítása nem Fuvarozó feladata.   

 

A szállítás megrendelésekor jelezni kell, ha a szállítási címen súlykorlátozás van érvényben, vagy behajtási-

engedélyre van szükség vagy a helyszín 40 tonnás össztömegű pótkocsis tehergépjármű-szerelvénnyel nem 
közelíthető meg. A behajtási engedély beszerzésének költségeit Vevőnek kell állnia. Amennyiben a behajtási 

engedélyt csak az ott lakó magánszemély szerezheti be, ezt szintén jelezni kell Eladó felé, mert ilyenkor a 

behajtási engedély meglététől és határidejétől függően az engedély Fuvarozó számára történő átadását és a 

szállítás időpontját egyeztetni kell. 

 

3. Lerakodás, átvétel a helyszínen 
Kiszállításkor az árut a lerakodást végző gépkocsivezető Vevőnek, vagy Vevő megbízottjának szállítólevél 

kíséretében adja át. Vevőnek, vagy Vevő megbízottjának az áru fajtáját, mennyiségét és sértetlenségét 

ellenőriznie kell. Vevőnek, vagy Vevő megbízottjának az átvételt a szállítólevél aláírásával, valamint nevének és 

lakcímének olvasható feltüntetésével kell igazolnia. 

Amennyiben a megrendeléshez képest eltérés, vagy a terméken sérülés tapasztalható, azt a szállítólevélen fel kell 
tüntetni és mindkét félnek aláírásával kell igazolni. A tényleges eltérésnek vagy sérülésnek a szállítólevélen 

történő feltüntetését gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának Vevőnél kell 

maradnia. 

A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket Eladónak kötelessége kivizsgálni és annak jogossága esetén Vevővel 

rendezni. 

 

Abban az esetben, ha az előzetesen egyeztetett időpontban Vevő, vagy Vevő megbízottja a kiértesítés ellenére 

sincs jelen, de a helyszín lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás megtörténik, ezzel a 

kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ilyenkor a nem megfelelő helyre történt lerakodásért és az áru megőrzéséért 

Eladót felelősség nem terheli. 

 
Amennyiben az átvételnél Vevő, vagy Vevő megbízottja nem volt jelen és a megrendeléshez képest eltérés vagy 

sérülés tapasztalható, vagy a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható eltérés-, sérülés tapasztalható, 

Vevő jogosult azt 5 napon belül Eladó felé írásban jelezni. A jelzett hibákat Eladó köteles kivizsgálni és 

jogosságuk esetén Vevővel rendezni. A bejelentés 5 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

 

4. A rendelés teljesítése 
Az áru átvételével illetve az átvételnél tapasztalt, vagy az átvételtől számított  5 napon belül írásban közölt jogos 

mennyiségi vagy minőségi eltérések rendezésével a megrendelés szerződés szerint teljesítettnek minősül. 

 

 

5. Csomagolás, tárolás 
A termékek csomagolása szabványos EUR rakodólapon műanyag pántszalaggal rögzítve történik. Eladó a 

raklapokért 3.000,-Ft+27 % ÁFA/db díjat számít fel.  

A termékek tárolása csak szilárd, vízszintes felületen történhet. 

 


