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ÁLTALÁNOS ADÁSVÉTELI FELTÉTELEK
AJÁNLAT
-Az ÜGYFÉL által faxon vagy e-mailen elküldött AJÁNLATNAK tartalmaznia kell a www.lanzonisrl.com honlapon
található katalógus alapján megjelölt TERMÉKLEÍRÁST ÉS TERMÉKKÓDOT.

RENDELÉS
-Miután az ügyfél elfogadta az AJÁNLATOT és az okmányon feltűntetett feltételeket, az ÜGYFÉL elküldi faxon vagy
e-mailben a dokumentumot.
VÁSÁRLÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZATOT (lehetőleg céges levélpapíron a TERMÉKKÓD ÉS A TERMÉKLEÍRÁS
megjelölésével,
hivatkozva az AJÁNLAT keltezésére és sorszámára.
- Ezen kívül a dokumentumon fel kell tűntetni a CÉGADATOKAT ÉS A BANKADATOKAT (swift kód), hogy a
kereskedelmi tevékenység kialakításához a pénzintézetünkkel közösen minden szükséges adat rendelkezésünkre álljon.

MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE
- A megrendelő szándéknyilatkozat átvétele alkalmával faxon vagy e-mailen MEGERŐSÍTÉST küldünk, amelyet ismét
vissza kell küldenie hozzánk.
LEPECSÉTELVE ÉS ALÁÍRVA amennyiben a dokumentumban található fizetési és szálltási és kereskedelmi
feltételeket elfogadja.

SZÁLLÍTÁSI IDŐ
- Szállítási idők a következők:
1. 2000 méterig (2 raklap 1000 méteres) 10 munkanap
2. 3000 métertől 5000 méterig (3/4/5 raklap 1000 méteres) 20 munkanap
3. 6000 métertől 10000 méterig (6/7/..10 raklap 1000méteres) megegyezés alapján
Mindhárom feltétel a megerősítés és a megrendelés feltételei függvényében zajlanak le.

CSOMAGOLÁS
- Az áru a PDF katalógusban látható módon dobozba csomagolt, amelyet raklapra helyezünk (1 raklap = 1000 méter),
amelyet zsugorfóliával és/vagy rögzítő kötéssel rögzítettek.
-A szállítást megelőzőleg a becsomagolt termékről digitális kép készül, amelyet a szállítás előtt elküldünk a vevőnek emailben.
-Más jellegű csomagolás igénye esetén előzőleg egyeztetünk és értékeljük az ÜGYFÉLLEL KÖZÖSEN.

SZÁLLÍTÁS
-A szállítás módja és/vagy a szállítási eszköz kiválasztása, illetve a szállítási biztosítás megkötése vagy annak
hanyagolása az ÜGYFÉL döntéskörébe tartozik, minden felelősség a vevőt terheli ezzel kapcsolatban, illetve a termék
csomagolásának megrongálódását a szállítás során.
-A felpakoláskor és a járműre helyezett termékről digitális fotó készül, amit a VEVŐNEK e-mailben elküldünk és
amely teljes körű garanciát biztosít az áru elindulásakor a vevő számára, hogy az sértetlen.
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- Az ÜGYFELET legalább 48 órával (vagy a megegyezett időtartammal korábban) az áru indítása előtt tájékoztatjuk
faxon vagy e-mailben a csomagszámokról, súly és mc adatokról (méretek, térfogat és csomagolás), hogy könnyítsük a
raktározást és a végösszeg kifizetését.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
- Az ÜGYFÉLLEL kötött kereskedelmi megállapodásban (árak) és az egyes befizetések valutáját illetőleg (előlegek és
számla végösszegek) az alkalmazandó valuta mindig és szigorúan euró.
- 5000,00 euró vagy annál kisebb számla összegek esetén: BANKI ÁTUTALÁSSAL 30% előleg a számla teljes
végösszege alapján a megrendelés alkalmával pecséttel és
aláírással ellátva ahogy azt korábban leírtuk, VÉGÖSSZEG BANKI ÁTUTALÁSSAL az áru raktárunknál történő
átvételekor a szállítást megelőzőleg.
-Olyan számlák esetén, amelyek értéke 5000,00 (ötezer) euró és 10000,00 (tízezer) euró között található: BANKI
ÁTUTALÁSSAL 40% előleg a számla teljes végösszege alapján a megrendelés alkalmával pecséttel és aláírással
ellátva ahogy azt korábban leírtuk, VÉGÖSSZEG BANKI ÁTUTALÁSSAL az áru raktárunknál történő átvételekor a
szállítást megelőzőleg.
-10000,00 (tízezer) euró feletti összeg esetén: SZÁNDÉKNYILATKOZAT SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL
TÖRTÉNŐ BANKGARANCIA FIZETÉS. A megrendelés alkalmával a szándéknyilatkozatot az ügyfél bankjától a
BANCA CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE swift ICRA IT MMF20 intézményhez kell eljuttatni.
- A feltételek nem betartása (megrendelés megerősítés, előleg befizetése, szándéknyilatkozat, szükséges
dokumentumok) a kereskedelmi kapcsolat visszavonhatatlan MEGSZŰNÉSÉT eredményezik az ügyféllel.
-Szándéknyilatkozat és bankgaranciával történő fizetés esetén kérjük küldjön (fax-on vagy e-mailben) egy vázlatot a
levélről mielőtt a pénzintézethez elküldi, hogy esetleges javításokat, módosításokat eszközölhessünk a dokumentumon,
így mindenféle banki és/vagy egyéb további költségeket tudunk elkerülni.
- Szilárd együttműködés esetén IGYEKSZÜNK egyéb könnyített fizetési feltételeket szabni és alkalmazni.
-Továbbá szeretnénk tájékoztatást kapni, hogy a csatolt dokumentumokon kívül szükséges-e további okmány az Önök
cége számára vagy pedig az érintett ország számára, mint pl. „SZÁRMAZÁSI ORSZÁG KERESKEDELMI KAMARA
TANÚSÍTVÁNYA“, illetve egyéb kereskedelmi dokumentumok (megrendelés, megrendelés megerősítés, számlák,
befizetések, szállítólevelek stb.) NAGYKÖVETSÉG ÁLTAL ELLENŐRZÖTT termék tanúsítvány.
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