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SLOVENIJA

(Továbbiakban eladó)

1.  Általános rész
Ezen Általános Szerződési Feltételek alapjául szolgálnak minden 
árlistának, előrefizetési konstrukciónak, szerződésnek, számlának és 
rendelésnek és a Fibran márkanév alatt értékesített szigetelőanyag 
termékekre vonatkoznak.

2.  Árak
Az árlistában szereplő termékek árai a naptári év végéig érvényesek, 
kivéve, ha egy külön árlista, vagy egy külön ajánlat másképpen nem 
rendelkezik. Az árak az árlistában vagy az ajánlatban meghatározott 
paritáson érvényesek és adót nem tartalmaznak. Az eladó fenntartja 
az árak változtatásának a jogát amennyiben a szállítási határidő 
meghaladja a 30 napot.

3.  Szállítási feltételek
Az eladó köteles a vevő által az eladóval leegyeztetett, vagy a 
rendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint megrendelt 
termékeket leszállítani. A szállítási határidő a vevővel korábban 
megbeszéltek szerint, vagy összhangban a törtvénnyel és a bírósági 
gyakorlattal vis major események miatt változhat. Az eladó meg-
hosszabbíthatja a szállítási határidőt, akár az üzlet kivitelezéséhez 
vagy végrehajtásához szükséges kötelezettségei (csakúgy, mint 
fizetési kötelezettség, az átvevő adatainak biztosítása, a kipakolás 
ésszerű kereteinek biztosítása) késedelmes teljesítése révén is. Az 
eladónak jogában áll, hogy a késedelmes fizetés után, ami miatt a 
fentiekben részletezett helyzet kialakult kárpótlást kérjen.

4.  Fizetési feltételek
Az eladási árat előrefizetéssel vagy a számla kiállításától számított 
megállapodás szerinti fizetési határidőre ki kell fizetni. A halasz-
tott fizetéseket megfelelően biztosítani kell, mégpedig fedezett 
bankgaranciával. Az előrehozott fizetésekért járó, megállapodás 
szerinti skontó összege leszámítolandó az eladó számlájára utalt 
végösszegből (Kompenzálás vagy más kötelezettség elmulasztása 
miatti térítés esetén nem alkalmazható).  Az előrehozott fizetésért 
járó skontót az eladó nem ismer el abban az esetben, ha a vevőnek 
kifizetetlen, lejárt tartozása van. Késedelmes fizetés esetén a vevő 
késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértékét az érvényes 
szlovén jogszabályok késedelmi kamatokra vonatkozó része határo-
zza meg. 

5.  A tulajdonjogok korlátozása
A leszállított termékek tulajdonjoga a vételár teljes megfizetéséig az 
Eladót illeti, még akkor is, ha a terméket már beépítették. A tulajdon-
jog az újonnan szállított termékek arányos részére is érvényesíthető. 
A vevő az eladó tulajdonában lévő terméket nem zálogosíthatja el 
és egyéb más módon sem terhelheti, mindemellett köteles a ter-
mékek tárolását és kezelését a maximális gondossággal végezni. 

6.  A termékminőség
A Szlovén Köztársaságban előállított termékek megfelelnek a 
szlovén és az importáló országban érvényes jogszabályoknak. A 
Szlovénián kívül előállított termékek megfelelnek az előállító és 
az importáló ország jogszabály adta követelményeinek. Az eladó 
garantálja, hogy a termék rendelkezik a szükséges minősítésekkel és

A-tesztekkel.  A vevő írásban megfogalmazott kérése esetén az 
eladó köteles a dokumentumok másolatát a vevő rendelkezésére 
bocsátani. Az eladó garantálja a termékek megfelelő minőségét 
tekintettel a termékek megfelelő szállítására, raktározására és 
kezelésére. Az eladó felelős azért, hogy a termék átvevője tudomás-
sal bírjon a termék felhasználási szabályairól, biztonságtechnikai 
tulajdonságairól és az arra vonatkozó szükséges intézkedésekről. Az 
eladó nem felelős semmiféle negatív következményért, ami a nem 
megfelelő termékfelhasználás vagy bármilyen egyéb, a hatályos 
építőipari szabványok és szabályozások követelményeivel ellentétes, 
nem megfelelő alkalmazás eredményeként alakul ki.

7.  Reklamáció
Az átvételre szánt termékek mennyiségét, minőségét, típusát a vevő 
a speditőr jelenlétében a kirakodáskor és a szállítmányozási doku-
mentumok kitöltésekor ellenőrzi. A saját fuvareszközzel történő 
szállítmányozás esetén a vevő a termékek megfelelősségét az eladó 
raktárában, a termékek berakodásakor ellenőrzi.
Látható károk esetén a vevő köteles a reklamáció bejelentő lapot az 
áru átvételét követő 3 munkanapon belül az eladónak megküldeni. 
A reklamáció bejelentő lapon fel kell tüntetni a reklamált termékek 
mennyiségét, le kell írni az észlelt kárt és fényképeket kell mel-
lékelni. Rejtett hibák esetén, melyek a szokásos vizsgálatok során 
nem deríthetők fel, az eladó reklamációt csak a csomagolással és az 
azon található címkével, valamint a mellékelt reklamáció bejelentő 
lappal együtt fogad be. A vevő nem jogosult a sérült termékek 
értékesítésére, vagy azok árának önhatalmú csökkentésére.  
A reklamáció elismerését követően az eladó, miután megvizsgálta 
a sérült termékeket kicserélheti azokat, vagy dönthet azok árának 
csökkentéséről.  Abban az esetben, ha az átvett mennyiség eltér 
a szállítólevélben foglaltaktól, a vevő köteles az eltérést a szállít-
mányozási dokumentumokon (szállítólevél, fuvarokmány) feltün-
tetni, és a reklamáció bejelentő lapot kitölteni.  A vevő a reklamáció 
bejelentőt az áru érkezését követő 3 munkanapon belül megküldi az 
eladó számára. 

8.  Felelősség
Az eladó felelősségét az érvényes szlovén jogszabályok és jelen 
általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezések szabályoz-
zák. Az eladó semmikor és semmilyen körülmények között nem 
felelős semmiféle közvetett kárért. Az eladó nem vállal felelősséget 
vagy garanciát olyan rendszerekre és szerkezetekre, amelyekben 
az eladó termékét felhasználták. A termék használata kizárólag a 
vonatkozó építőipari-, műszaki-, biztonságtechnikai- és egyén sza-
bályozásoknak megfelelően történhet. 

9.  Érvényes jogszabályok és az illetékes bíróság
Bármilyen jogvita esetén a Szlovén Köztársaság jogszabályrendszere 
az érvényes. Az illetékes bíróság a novo mestói bíróság.
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„Az általános szerződési feltételek 2019. január 1.-től érvényesek.”
 


