……………./2022-………………………….

Megrendelő neve:

Születési hely:
Születési idő:
Adószám:
E-mail cím:

Anyja neve:
Megrendelő címe:
Kapcsolattartó:
Telefonszám:

Fax :

Engedély szám:

II./

Termék

Kiszerelés

Fizetési mód:
Finanszirozási kamat:
Szállítási határidő:
Paritás:
Egyéb megjegyzés:

netto

I./
Mennyiségi
egység

Vény:
Mennyiség

Nettó
egységár Ft

Összérték Bruttó
Ft

Fiz. határidő:
%+BUBOR*/hó Szabad hitelkeret: Van / Nincs
Fuvarköltség viselő:
Szállítási cím:

A megrendelő aláírásával kötelezettséget vállal a megrendelt tétel átvételére. Visszáruzást és visszaszállítást nem tudunk vállalni, illetve fogadni!
A bizonyítvánnyal még nem rendelkező, átvett és vetőmagként felhasznált tételre semmilyen utólagos reklamációt nem fogadunk el! A
megrendelt vetőmag teljesítése, leszállítása a sikertelen fémzárolás, alacsony csíra% és a hitelbiztosítás függvényében jogkövetkezmény nélkül
módosulhat/törlődhet. Megrendelés, megrendelő részéről történő módosítása vagy lemondása kivételes esetben jelen megrendelő aláírását
követő 24 órán belül írásban lehetséges. Ellenkező esetben a megrendelt áru elszállítás hiányában leszállításra/tárolásra és kiszámlázásra kerül!
A hibás/hiányos adatközlésből fakadó, a Karintia Kft-t érintő bárminemű kárért a vevő teljeskörű anyagi felelősséget vállal, beleértve a
Növényorvosi Vényt. A minőségi eltérésre alapított kártalanítás mértéke legfeljebb az áru ellenértékének 40%-ig terjedhet. Az áru
ellenértékének kiegyenlítéséig a Karintia Kft. a tulajdonjogot fenntartja. Késedelmes fizetés esetén, eltérő megállapodás hiányában jegybanki
alapkamat+16%/év késedelmi kamat kerülhet felszámításra. A 30 napon túli fizetési határidő feltétele, a mindkét fél által aláírt szállítási
szerződés. A Karintia kft beszállítójának késedelmes teljesítése esetén a szállítási határidő módosulhat. A növényvédelmi jogszabályban
foglaltak szerint az I.-es és II.-es forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek esetében a vásárláshoz, szállításhoz és felhasználáshoz
érvényes engedély, vagy a MNMN Kamara növényorvosi vénye - hagyományos, vagy elektronikus formában - szükséges! Érvényes
Növényorvosi Vény, illetve Engedély hiányában csak III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szert áll módunkban kiszolgálni!A Karintia
Kft. a rendelet szellemében és annak rendelkezései alapján minden érintett tekintetében igyekszik a legszélesebb tájékoztatást megadni és a
legnagyobb odafigyeléssel eljárni személyes adatai kezelésében. Az adatkezelésről részletesebb információt honlapunkon a
https://karintia.hu/adatkezeles/ menüpont alatt olvashat. Lejárt tartozás esetén a Karintia kft jogosult a függő megrendelések teljesítését
visszatartani.
* BUBOR (Budapesti bankközi forint hitelkamatláb), az aktuális BUBOR fixingek a Magyar Nemzeti Bank oldalán érhetők el

Adószám: 11311603-2-18
Karintia Kft. 9800 Vasvár, Mártírok u.50.
UNICREDIT BANK, Bankszámlaszám: HUF 10910003-00000003-40530003

SWIFT: BACXHUHB

…………………………….., (hely) 2022. …………..… hó ….....nap …………………………………………………

Vevő (cégszerű aláírás)
……………………..………….………….

Karintia Kft.

…………………………………………………….

Vevő neve nyomtatott betűvel

A fenti megrendelést a Karintia Kft. a vevő aláírásával befogadja.

Kérjük a megrendelést cégszerűen aláírva telefaxon a 06 94 572 056 számra megküldeni szíveskedjen!
alkalmazandó:2022.10.21‐től visszavonásig.

