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ÁLTALÁNOS TÁROLÁSI ÉS VISSZÁRU KEZELÉSI  

SZABÁLYZAT 
 

1. Hatály 

 

Hatályos: 2020.10.01-től visszavonásig 

 

Az általános tárolási és visszáru kezelési szabályzat vonatkozik minden olyan értékesítésre és 

szállításra, melyben a Kendel  Kft. (továbbiakban: Szállító) mint szállító, vagy eladó szerepel.  

 

Amennyiben a Szállító és Vevőpartner között külön kereskedelmi szerződés nem jön létre, a 

Szállító és a Vevőpartner jogviszonyára jelen szabályzat rendelkezéseit akkor is alkalmazni 

kell. 

A Vevőpartner a Szállítótól való áru(k), termék(ek) megvásárlására adott megrendeléssel 

elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat rendelkezéseit. 

 

Jelen szabályzat elérhetősége: www.kendel.hu 

 

Általános adatok, elérhetőségek: 

Szállító neve: Kendel Korlátolt Felelősségű Társaság 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 2. 

Adószáma: 11453794-2-07 

Telefon: +36-22/200-360 

e-mail: kendel@kendel.hu 

 

 

1. A Szállító telephelyén történő tárolás szabályai 

 

A Szállító a Vevőpartner által megrendelt termékeket a Szállító telephelyére történő 

beérkezéstől számítva 30 napig térítésmentesen tárolja.  

 

A 30 napot meghaladó tárolási időre a Szállító havonta az áru eladási értékének 3%-át tárolási 

díjként felszámolja, amennyiben az a Vevőpartner késedelme vagy mulasztása miatt nem 

került kiszállításra. 

Amennyiben a 30 napon túli tárolási idő nem teljes hónap, úgy az időarányosság 

figyelembevételével, napokra lebontva állapítja meg Szállító a felmerülő tárolási díjat.  

 

Szállító az előre fizetett megrendelések esetében is alkalmazza a tárolási díj felszámítását, 

azaz 30 napon túli tárolás esetén az áru eladási árának 3%-át  tárolási díjként felszámolja.   

 

2. Megmaradt áru visszavétele 

 

Szállító csak sértetlen, beépítésre nem került, bontatlan, eredeti csomagolásban lévő, tovább 

értékesítésre, vagy gyártói visszaszállításra alkalmas árut vesz vissza, kizárólag előzetes 

egyeztetés alapján, az alábbi feltételek szerint: 
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- A Szállító kizárólag az általa forgalmazott termékeket vásárolja vissza.  Az áru 

visszaszállításakor mellékleni kell a számla másolatát. Ennek hiányában a Szállító 

elállhat a termék visszavásárlásától. 

 

- A Szállító a telepi vásárlás időpontjától, vagy gyártói szállítás esetén a Vevőpartner 

helyszínére történő szállítás időpontjától számított 90 napon belül vásárolja vissza az 

általa értékesített terméket.  

 

- Amennyiben az áru elszállítása és visszaszállítása között 10 nap, vagy annál kevesebb 

idő telik el, úgy a visszáru kezelés díjtalan.  

 

- 10 napot meghaladó termék visszaszállítás esetén a visszárukezelés költsége 

egységesen az eladási ár 5%-a, mely a visszavásárlás során kerül levonásra. 

 

- Amennyiben a Szállító telephelyére visszaszállított termék a gyártónak visszaküldésre 

kerül, úgy a visszavásárlási értékből a visszáru kezelési költségen felül levonásra kerül 

minden felmerülő tényleges költség, különös tekintettel a szállítási és rakodási 

költségekre. A Szállító telephelyére, vagy a gyártóhoz történő visszaszállításból 

származó összes költség és szükséges ráfordítás a Vevőpartnert terheli.  

 

- Amennyiben a Vevőpartner által megrendelt áru egyedi gyártású, nem az általánosan 

használt standard méretben, színben, formavilágban gyártott, ezáltal a termék 

értékesítését, vagy gyártó felé visszavételét megnehezíti, esetleg lehetetlenné teszi, 

úgy a Szállítónak jogában áll elálli a termék visszavételétől. 

 

- A Vevőpartner által visszaszállított sértetlen raklapok esetében a Szállító csak azon 

raklapok betétdíját téríti vissza, melyek a visszaszállítást megelőző 180 napon belül 

kerültek a Szállító által értékesítésre. A sérült, törött raklapokat a Szállító nem veszi 

vissza.   

 

Szállító ömlesztett árut sem csere, sem visszavásárlás formájában nem vesz vissza, és nem 

térít meg.  

 

Jelen Általános tárolási és visszáru kezelési szabályzat határozatlan időtartamra, 

visszavonásig érvényes. Szállító az esetleges változás(ok)ról, módosítás(ok)ról a Vevőpartnert 

elektronikus formában (hírlevél útján), illetőleg a Szállító weboldalán közzétett dokumentum 

formájában értesíti.  

A módosítás konkrét tartalmáról a Vevőpartner a Szállító weboldalán maga tájékozódik, 

ennek elmulasztása a Vevőpartner terhére esik. 

 

Székesfehérvár, 2020.10.01. 

 

 

 

 

                                              .…………………………………….. 

Szolnoki Tamás 

Értékesítési és Marketing vezető 

Kendel Kft. 


