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A szállítások szerződő felek között jelen általános szerződési feltételek
szerint történnek. Ezektől való eltérés csak abban az esetben kötelező a
Szállítóra, ha a felek írásban rögzített egyéb módon állapodnak meg.

A megrendelés módja:

1.

Megrendelést a Szállító írásban, lehetőség szerint az e célra
szolgáló megrendelő lapon levélben, faxon vagy e-mail-en
fogad el.
A rendszeresen alkalmazott készítményeket a Megrendelő
egész évre, ill. negyedévenként egyszerre is megrendelheti.
Szállító a kiszállítási programban megadott megrendelési
határidőig fogad el megrendeléseket.
A raktárról szállított termékeknél a Szállító vállalkozik a
megrendelési határidőn túli rendelések lehetőség szerinti
teljesítésére is. Izotópkészítmények rendelésekor a
Megrendelő nyilatkozik – a megrendelő lapon – arról, hogy
izotóp-felhasználási engedéllyel rendelkezik.

A visszaigazolás módja

2.

A teljesítés napjáról a Szállító a rendelés visszaigazolásban
értesíti a Megrendelőt.

B)
4.7.
4.8.

5.
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

6.
6.1.

A teljesítés helye és ideje
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Budapest területén: a Megrendelő telephelye
Budapest területén kívüli megrendelő esetén:
- Az Izotóp Intézet Kft. saját járműveivel vagy fuvarozó
igénybe vételével a Megrendelő telephelyén
- Szállító csillebérci telephelyén (Budapest, Konkoly Thege
Miklós út 29-33.) történő átadás (Izotópkészítmény esetén
csak akkor vehető át az áru a fenti módon, ha Megrendelő
izotópszállítási engedéllyel rendelkezik)
Ha a megrendelt árut nem közvetlenül a Megrendelőhöz kell
szállítani – pl. beszerelés céljából – a teljesítés helye és ideje a
harmadik személynek történő átadás, illetve a fuvarozónak
történő átadás.
Egyedi szerződés alapján – a Megrendelő ideiglenes tárolási
nehézségeinek áthidalására – Szállító biztosítja saját
telephelyén radioaktív anyagok ideiglenes tárolását.
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Saját előállítású termékek esetén
A Szállító által megküldött árlistákon feltüntetett fogyasztói
ár + ÁFA.
Az árlisták időről időre történő felülvizsgálatának, az árak
módosításának jogát Szállító fenntartja.
Az áru ellenértéke tartalmazza az ólomtok (KT-tok) árát.
A Helizo®-teszt szállítási költsége:
– 4 készletig (40 teszt) a Megrendelőt terheli
– 4 készlet felett a Szállítót terheli
A 3.3 pontban leírt ideiglenes tárolási díjat Szállító az izotóp
aktivitásának, értékének tárolási körülményeinek (mélyhűtés),
valamint a tároló konténer súlyának és térfogatának
függvényében állapítja meg.
A KT-típusú ólomtokokat – nem kontaminált és nem deformált
állapotban – Szállító térítésmentesen visszafogadja.
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Importból származó termékek
árát a Szállító ajánlata vagy visszaigazolása, illetve külön
szerződés tartalmazza.
A devizaár forintra történő átszámítása az áru
Megrendelőhöz történő kiszállításakor érvényes devizaszorzó
alapján történik.

Fizetési feltételek
A fizetés módja: átutalás
Fizetési határidő: a számla keltétől számított 12 naptári nap.
Fizetési késedelem esetén Szállító a törvényes késedelmi
kamatot felszámolja.
Amennyiben Vevő a fizetési határidő lejártát követő 30
napon belül nem fizet, úgy Szállító – előzetes írásbeli
értesítést követően – a további szállításokat jogosult
felfüggeszteni.

Egyéb feltételek
Rendelésmódosítás
Megrendelő a rendelésmódosítást, sztornírozást írásban
közölheti a Szállítóval az ebből eredő esetleges kár
megtérítésének kötelezettségével.
Mennyiségi, minőségi átvétel
A mennyiségi átvétel és a minőségi vizsgálat helye a
Megrendelő telephelye.
Megrendelő a minőségi vizsgálatot haladéktalanul megkezdi,
de legkésőbb az áru átvételét követő 8 napon belül. A
minőségi hibát annak felfedezése után Szállítóval azonnal
közölni kell írásban a szavatossági igény megjelölésével.
Szállítót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a hiba a
fuvarozó (pl. TNT gyorsposta, stb.) vagy a Megrendelő nem
megfelelő árukezelésére, illetve -tárolására vezethető vissza.
Kölcsöngöngyölegek
A Megrendelő felé nem számlázott ólomkonténerek és
fémballonok kölcsöngöngyölegként kezelendők, melyeket az
átvételtől számított 8 napon belül Szállító részére vissza kell
küldeni. A 8 napon túl visszaküldött göngyölegek után Szállító
kötbérként a göngyöleg értékének 1%-át számolja fel naponta
(a késedelmes napokra).
Szállítási késedelem
Esetleges szállítási késedelemért Szállító nem vállal
felelősséget, ha az rajta kívül álló okok következménye.
Szállítót nem terheli felelősség, ha Megrendelő a céljainak
nem megfelelő specifikációjú terméket rendeli meg.
Gyógyászati ill. gyógyászati diagnosztikai célra csak azok a
termékek használhatók, melyeknél ezt a katalógus külön
feltünteti.
Gyógyszerekre vonatkozó speciális feltételek
A Megrendelő köteles azonnal tájékoztatni Szállítót a
tudomására jutó, a minőséget, biztonságot, hatásosságot,
működést stb. érintő panaszról, amely összefüggésben lehet
a Szállító farmakovigilanciára vonatkozó kötelezettségeivel.
Termékek export továbbértékesítése
A termékek export továbbértékesítése csak és kizárólag
előzetes írásbeli megállapodás alapján lehetséges.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó
hatályos előírásai érvényesek.

