Óbuda Kert Kft. példánya

MOSOTT GYÖKERŰ PALÁNTA MEGRENDELŐLAP
2014

Vevő neve:_____________________________________
Címe:_________________________________________
______________________________________________
Telefon- és Fax száma:___________________________
Cím: 1039 Budapest, Királyok útja 226.
E-mail címe:____________________________________
Postacím: 1311 Budapest Pf.57.
E-mail: ocskay@obudakft.hu
obudalab@obudakft.hu Web:www.obudakft.hu
Áraink a 27 %-os Áfa-t nem tartalmazzák!
ocskay@t-online.hu
Név
Anthurium
Aspidistra
Gynura Aurantiaca
Hosta sp.
Hysoppus Officinalis
Hortenzia fajták
Iresine Herbstii
Lavandula officinalis
Majoranna Hortensis
Melissa Officinalis
Mentha Odorata
Nephrolepis sp.
Ocimum Basilicum
Philodendron sp.
Spathiphyllum sp.
Syngonium sp.
Thymus Officinalis
Vriesea sp.

Ár (Ft / db)

Mennyiség

65
100
50
70
40
80
55
60
40
40
40
55
50
55
55
65
50
70

A fenti árukat megrendelem, és az értékesítési és szállítási feltételeket elfogadom.
Megjegyzés: Az árak az EUR függvényében változhatnak.
Dátum: _______év ____________hó _____nap

_______________________
Aláírás

Vevő példánya
ÓBUDA KERT KFT. TERMÉKEINEK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
Az alábbi feltételek minden olyan megállapodásra vonatkoznak, melyek az Óbuda Kert Kft. (Eladó) és Vevő között
jönnek létre, kivéve az előzetes egyedi megállapodásokat.
RENDELÉSI FELTÉTELEK:
 Megrendeléseket az Eladó írásban fogad el, fajta, mennyiség és szállítási idő (naptári hét) megjelöléssel.
 A beérkezett megrendeléseket az Eladó a szállítás előtt legkésőbb 60 nappal visszaigazolja.
 Amennyiben a Vevő fajtaigénye nem kielégíthető a kért szállítási időpontra, az Eladónak jogában áll más időpontot,
illetve fajtacserét felajánlani.
 Amennyiben a Vevő a megjelölt időpontban, vagy ezen időponttól számított 5 munkanapon belül a visszaigazolt
árut nem szállítja el, a megrendelt áru a továbbiakban csak a szabad készlet erejéig teljesíthető.
 Ha a visszaigazolt megrendelés nem teljesíthető a nem szabványszerű szaporítóanyag miatt, az Eladó köteles
értesíteni a Vevőt, de jogában áll a fajtára jellemző ültetési időszakon belül egy más időpontban teljesíteni. Ilyen
esetben a Vevőt semmiféle kártérítés nem illet meg.
 Amennyiben a Vevő a visszaigazolt árut szállítási idő előtt, 3 héten belül mondja le, vagy nem veszi át, úgy
kártérítési felelősséggel tartozik, melynek mértéke a visszaigazolt áru 50 %-a.
ÁRUÁTVÉTEL: 1. Óbuda Kert Kft. telepén:

hétfőtől - csütörtökig: 7,30 - 14 óráig
pénteken: 7,30 -12 óráig
2. A Szigetszentmiklósi Virágpiacon
előzetes egyeztetés alapján
kiszállítás díja : 3000 Ft
 A Vevő köteles az árut átvételkor mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni.
 Fizetési feltételek: az áru átvételekor készpénzzel, vagy banki átutalással a felek közötti szerződés alapján.
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a jegybanki alapkamat kétszerese. Többszöri késedelmes fizetés
esetén a Vevő csak készpénzzel vásárolhat.
REKLAMÁCIÓK BENYÚJTÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE, FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
 A Kertészet garantálja a megrendelt és visszaigazolt áru minőségét.
 Minőségi kifogással élhet a Vevő 48 órán belül az áruátvételtől, telefonon, majd írásban jelezve kifogásait és a kár
mértékét.
 Az Eladó szakértője három napon belül helyszíni szemlét tart.
 Amennyiben a Vevő valamilyen minőségi hiányosságról nem tesz bejelentést a megállapított időtartamon belül,
úgy azokra a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelezettségtől.
 Amennyiben a minőségi reklamáció az Eladót terheli, a reklamációt benyújtó felet szaporítóanyagban kártalanítja.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a leszállított szaporítóanyag teljes értékét.
 Az Eladó nem vállal felelősséget a vevőnél (termesztőnél) előforduló szakmai hibákért.
 A Vevő kérésére az Eladó által adott szakmai tanácsok nem kötelezőek, saját döntési felelőssége, hogy a helyi
körülményeire alkalmazza-e.
FAJTAVÉDELEM
 Az ® jelű fajták továbbszaporítása és forgalmazása tilos.
 Az ® jelű fajtáknál az Eladó az árjegyzékben jelölt értékben licencdíjat számol fel.
 Ha az Eladó tudomást szerez az ® jelű fajták illegális szaporításáról, fajtabitorlás címen jogi eljárást kezdeményez.
A fenti árukat megrendelem és az értékesítési feltételeket elfogadom.

Dátum: ____________év__________hó_____nap

___________________________
Aláírás

Árurendelését kérjük írásban a fenti postacímre, fax számra vagy e-mail címre küldje.
TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÁS:
NÖVÉNYKÓRTANI LABORATÓRIUM
obudalab@obudakft.hu
Betegség meghatározás, vizsgálati módszertől függően
Növényvédelmi szaktanácsadás:
Vágott virágtartósító és nyílasztó (minimális adag 0,1 kg)

Ocskay Mária: (20) 999-4254
Dr. Tóth Endre: (20) 999-4270
1.000 – 5.000 Ft + Áfa,
10.000 Ft/kg + Áfa

