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Kedvezményes Vevői Szerződés 

megkötésének lépései 

 

 

 

 

1. Regisztráció a Partnerprogramba 

(https://fetti.hu/viszonteladoknak-75 linken keresztül) 

2. Kedvezményes Vevői Szerződés igénylése 

3. Kedvezményes Vevői Szerződés olvasható módon, kézzel 

történő kitöltése és aláírása 

4. Kedvezményes Vevői Szerződés nyomtatása legalább 4 

példányban 

5. Kedvezményes Vevői Szerződés aláírt 4 darab példányának 

megküldése a FETTI Kft. 2217 Gomba, Ipar út 5. címére 

6. Vevő kérheti, hogy az általa elfogadott Kedvezményes 

Vevői Szerződés példányait a FETTI Kft. küldje meg aláírva 

részére. Ebben az esetben Vevő köteles a szerződést 

aláírva 2 példányban visszaküldeni a FETTI Kft. 5. pontban 

rögzített címére. 

  

mailto:fetti@fetti.hu
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 Kedvezményes Vevői Szerződés 
 

   

FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

és CÉGNÉV 

Honlap: 
www.fetti.hu 

 Képviselő:* 
       

Cím: 
2217 Gomba, Ipar út 5. 

 Cím:* 
      

Postacím: 
2217 Gomba, Ipar út 5. 

 Postacím:* 
      

Telefon: +36 20 350 6004  Telefon:*  

Fax: -  Fax:*        

E-mail: fetti@fetti.hu  E-mail:*       

Adószám: 11915805-2-13  Adószám:*        

Cégjegyzékszám: 13-09-083366  Cégjegyzékszám:*  

Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 
HU38-10103843-74645800-01005004 

 Bankszámlaszám:* 
      

 
(továbbiakban "Viszonteladó") 

  
(továbbiakban "Vevő") 

    

 

Átutalásos fizetési mód esetén a következő adatok megadása is kötelező! 
Valamint       
 
(Lakcím.:……………………………………………………………………………………….,  

Anyja neve.:…………………………………….……………………………………………..,                                              

születési hely,idő:……………...………………………………………………………………  

személyi igazolvány száma: ………………………………………………….    )  

mint készfizető kezes, továbbiakban (kezes) között az alábbi napon és helyen a következő tartalommal. 
 
 

1. Általános 

 
A FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ruházati termékek és 
védőfelszerelések valamint katonai, horgász és vadászruházat Viszonteladója és a fenti cég szerződést 
kötnek, amennyiben Viszonteladó a 2. pontban előírt érvényességi feltételeknek megfelel. Szerződő 
felek megállapodnak, hogy a Vevő rendszeresen vásárol a Viszonteladó által forgalmazott termékekből 
a mindenkor érvényes árjegyzéke szerinti áron és feltételekkel. Jelen szerződés a Viszonteladó által 
forgalmazott összes termékre vonatkozik. 

mailto:fetti@fetti.hu
http://www.fetti.hu/
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2. Korlátozás és feltételek 

Ezen szerződés érvényességi feltétele, hogy a Vevő a cégbíróság cégjegyzékbe jogerősen bejegyezte, 
és a cégjegyzék szerint a (4782 '08) Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme és/vagy (4789 '08) 
Egyéb áruk piaci kiskereskedelme és/vagy (4642 '08) Ruházat, lábbeli nagykereskedelme és/vagy 
(4690 '08) Vegyestermékkörű nagykereskedelem, egyéni vállalkozó Vevő esetén a szerződés 
érvényességi feltétele, az érvényes vállalkozói igazolvány, valamint működési engedély, melyben 
nevesítésre kerül a ruházati termékek és védőfelszerelések valamint és/vagy katonai / horgász / 
vadászruházat termékek kereskedelme.   
 
Viszonteladó jogosult a fenti bekezdésben foglaltakat előzetesen ellenőrizni, melyhez leendő Vevő jelen 
dokumentum aláírásával / https://fetti.hu/viszonteladoknak-75 linken található űrlap kitöltésével 
hozzájárul. Átutalásos fizetési mód igénylése esetén, a leendő Vevő tudomásul veszi, hogy a 
Viszonteladó külső Vevőminősítő cég alkalmazására jogosult a kereskedelmi kapcsolat létesítését 
megelőzően. Viszonteladó fenntartja magának a jogot, hogy a leendő Vevő előzetes vizsgálatát 
követően indoklási kötelezettség nélkül döntsön arról, hogy a leendő Vevővel Kedvezményes Vevői 
Szerződést köt-e vagy sem. Döntéséről Viszonteladó minden esetben írásbeli tájékoztatást küld. 
 
Ezen szerződés visszavonásig érvényes. A jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor – 
amennyiben a jelen Szerződés megszűnésére nem a Viszonteladónak felróható okból a Vevő általi 
azonnali hatályú felmondás következtében kerül sor - a Vevő nem támaszthat igényt a Viszonteladóval 
szemben a forgalmazási veszteség vagy egyéb jogok elvesztése, a hírnévvesztés vagy más hasonló 
veszteségek kompenzálása céljából, és ilyen jogcímeken beszámítással sem élhet fennálló tartozása 
terhére. 

 
3. A szerződés teljesítése 

 
A megrendelések kizárólag az internetes áruházon keresztül adhatók le. A nem az internetes 
áruházban leadott megrendeléseket a FETTI Kft. nem fogad be! 
Az internetes áruház a www.fetti.hu címen érhető el. 
 
A tévesen leadott megrendelésekért minden felelősség a Vevőt terheli. A téves rendeléssel kapcsolatos 
felelősség a megrendelés leadására nem jogosult személy eljárása esetén kizárólag a Vevő 
érdekkörébe tartozik. A téves megrendelésből adódóan tévesen megrendelt/kiszállított árura a 
Viszonteladó az áru mindenkori szállítási díjával növelt értékének 10%-át számolja fel kezelési 
költségként. 

3.1. A kedvezményes vételár mindenkori alapja a Viszonteladó által kibocsátott, a számla 
kiállításakor érvényben lévő árlista és/vagy beszerzési ár. 

3.2. Fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Viszonteladó a Ptk. 6:48. §-ban 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a számla esedékességének lejártát 
követően. 

mailto:fetti@fetti.hu
https://fetti.hu/viszonteladoknak-75
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• Amennyiben piaci, vagy bármely egyéb információs forrásból a Viszonteladó tudomására 
jut, hogy a Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, a 
Viszonteladó jogosult általa választott fizetési biztosítékot kérni. 

• Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a saját költségén köteles – a 
Viszonteladó választása szerint – a tartozása kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt 
kötelezettség vállalást tenni, vagy váltót kiállítani.  

• Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet terjesztenek elő, 
vagy fizetési meghagyást, illetve végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, a tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül írásban értesíti a Viszonteladót. 
Amennyiben Vevő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül, 
és a Viszonteladó  jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Az ebből származó kárát a 
Viszonteladó érvényesítheti a Vevővel szemben.  

• Amennyiben a Vevő a Vevő számláját írásban nem kifogásolja meg és a számla 
lejáratának határidejéig postán tértivevényes küldeményként vagy elektronikus levél 
formájában webaruhaz@fetti.hu címre nem küldi vissza, a Viszonteladó a fennálló 
tartozást elismert, nem vitatott tartozásként tartja nyilván, melyet Vevő tudomásul vesz. 

• A Viszonteladó 5 napon túli lejárt tartozás esetén a Vevő vásárlását a számla 
kiegyenlítéséig felfüggesztheti és az átutalás lehetőségét megvonhatja. 

3.3. A felek megállapodnak abban - ezzel a Vevő tudomásul veszi -, hogy az átvett, de még teljes 
egészében ki nem fizetett termék tulajdonjoga a Ptk. 6:216. § szerint a Viszonteladót illeti. A Vevő 
tudomásul veszi, hogy az áruval történő rendelkezés ebben az esetben büntetőjogi felelősségre vonást 
is maga után von. 

Vevő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt 
minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog-fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy 
megsemmisüléséért illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel 
tartozik. A Vevő a Viszonteladó termékére köteles saját költségére vagyonbiztosítást kötni. 
Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Vevő a terméket nem terhelheti meg, 
másnak fedezetül nem ajánlhatja fel. 
 
Vevő ismételt fizetési késedelme esetén a Viszonteladó illetve megbízottja jogosult a Vevő 
székhelyéről, telephelyéről, fióktelephelyéről a tulajdonjog fenntartással átadott terméket Vevő 
költségére elszállítani. Vevő tartozása az elszállított termék átadási árával csökken.  
 
3.4. A termékekre vonatkozó kárveszély a szállítólevél, illetve a szállítólevelet helyettesítő számla 
Vevő vagy képviselője általi aláírásakor száll át a Vevőre. A termékek tulajdonjoga a termékekre 
vonatkozó számla kifizetése esetén száll át a Vevőre. Felek a vételár teljes megfizetése időpontjának 
azt az állapotot tekintik, amikor az áru ellenértékének teljes összegét a Viszonteladó bankszámláján 
jóváírták. 
 
3.5. Amennyiben a Vevő részére számlázás nélkül (bármilyen indokkal) kerül átadásra áru, a 
Viszonteladónak jogában áll az áru átvételét követő 30. napon a Vevő aktuális fizetési feltételeinek 
megfelelően az érintett termékeket kiszámlázni. Ettől csak írásos, mindkét fél részéről elfogadott 
megállapodás esetén van mód eltérni. 

mailto:fetti@fetti.hu
mailto:webaruhaz@fetti.hu
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3.6. Vevő képviselője (ügyvezetője, vezérigazgatója, stb.), aki jelen szerződést a Vevő 
képviseletében cégjegyzésre jogosultként aláírta, saját nevében természetes személyként kijelenti, 
hogy a Vevő által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítására készfizető 
kezességet vállal. A felek ezen kötelezettségvállalási módban kifejezetten megállapodtak és a Vevő 
kezese, mint magánszemély készfizető kezesként ezt a kötelezettségvállalást tudomásul veszi.  
 

3.7. A készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a Vevő társaság képviseleti (ügyvezetői, 
vezérigazgatói, stb.) megbízásának bármely okból történő megszűnése a jelen készfizető kezesi 
kötelezettségvállalást nem érinti. 

3.8. Ezen kötelezettség vállalására való tekintettel a készfizető kezes akként nyilatkozik, hogy a Ptk. 
6:416-6:430. § szerinti, a kezességre vonatkozó törvényi szabályozást teljes körűen megismerte, azt 
magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

3.9. A felek megállapodnak abban, hogy a készfizető kezesi kötelezettség abban az esetben szűnik 
meg az átvett áruk ellenértékének kiegyenlítése előtt, ha a Viszonteladó más személy készfizető kezesi 
kötelezettségvállalását írásban elfogadta. Viszonteladó jogosult követeléskezelő cég alkalmazására a 
határidőben meg nem fizetett számláinak behajtása érdekében, és fenntartja magának a jogot, hogy a 
követeléskezelő alkalmazása miatt felmerült behajtási költséget áthárítsa a Vevő, feltéve, hogy az a 
behajtás kezdeményezésére okot adott.  

3.10. Viszonteladó a megrendelések szállítási határidejét lehetőségeihez képest betartja. 
Amennyiben a megrendelésben szereplő tétel nincs raktáron, úgy azt megrendelés esetén beszerzi.  

3.11. Termékek átvétele: 

- Vevő a terméket annak beérkezését- és a beérkezés tényéről történt Viszonteladói 
tájékoztatást követő első munkanapon veheti át a Viszonteladó telephelyén, előzetes telefonos 
bejelentkezést követően; H-2217 Gomba, Ipar út 5. 

- Vevő kérheti a termékek GLS szállítóval, meghatározott címre történő kiszállítását. Ebben az 
esetben a kiszállítás költsége a Vevőt terheli. A szállítás költsége a szállító mindenkor aktuális 
szolgáltatási díjtáblázata alapján ellenőrizhető. 

- Legalább nettó 500.000.- Ft-os összértékű megrendelés esetén, Vevő kérheti a megrendelés 
Viszonteladó részéről történő kiszállítását. A kiszállítási igényt minden esetben előre, a 
megrendelés leadását követően haladéktalanul kell írásban jelezni a Viszonteladó részére. 
Viszonteladó a szállítás időpontjáról írásban és/vagy telefonos megkeresés keretében 
tájékoztatja a Vevőt. 

3.12. Megrendelés lemondása: 

- Raktáron lévő termék esetében, a visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt megelőző 
legfeljebb 48 óráig ingyenes. Ezt követően Viszonteladó, a megrendelés visszaigazolásban 
szereplő bruttó értékének 10%-val megegyező mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult. 

- Raktáron nem lévő, ún. rendelős termék esetében Vevő, a megrendelés lemondására 
kizárólag az egyes gyártó termékeinek végső rendelésleadási határidejéig ingyenesen jogosult. 
Az itt rögzített határidő leteltét követően Vevő köteles átvenni a megrendelt termékeket. 
 

3.13. Termékek visszavétele: 

mailto:fetti@fetti.hu
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- A Viszonteladó 3 munkanapon túl visszahozott terméket csak 10%-os kezelési költség 
levonása után veszi vissza. Viszonteladó a 3 munkanapon túl visszahozott terméket nem 
köteles visszavenni.   

4. Fizetési feltételek 

4.1. Felek megállapodnak, hogy Vevő megrendelését úgy köteles összeállítani és leadni, hogy a 
megrendelés összértéke, rendelésenként legalább nettó 50.000.- Ft. összeget elérje. Nettó 50.000.- Ft. 
összérték alatt Viszonteladó jogosult felfüggeszteni a teljesítést a Vevő következő megrendeléséig vagy 
a megjelölt összeghatárig történő rendeléskiegészítés megtörténtéig. Ezen okból történő késedelemért 
a Viszonteladó nem tartozik felelősséggel! 
 
4.2. Első vásárlás / Új Vevő esetén az első 3 vásárláskor nincs lehetőség átutalással kérni a 
számlát! Első vásárlás / Új Vevő esetén az első 3 vásárláskor csak előreutalással lehet vásárolni! 
Rendszeres, határidőre történő teljesítés esetén a 4. vásárláskor Vevő kérheti a számla átutalással 
történő fizetésének lehetőségét. 

 
4.3. Vevő amennyiben egyedi gyártású terméket rendel (pl. kifejezetten a Vevő igényeinek 
megfelelő termék, termék gyártása, a Viszonteladó nem állandó raktárkészletét képező termék, 
különösen a logózott termékek) úgy kijelenti, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet elismer. 
Ennek keretében, egyedi gyártású terméket vagy annak megrendelését visszavonni- illetve a terméket 
visszahozni nem lehet, a termék vételárát és a kapcsolódó szolgáltatások költségét Vevő köteles 
megfizetni! 

5. Vegyes rendelkezések 

5.1. Amennyiben a Felek között már létrejött a korábbiakban ugyanezen tárgyban Kedvezményes 
Vevői Szerződés, ez esetben a Felek közös akarattal a korábbi Szerződést (Szerződéseket) hatályon 
kívül helyezik, és kizárólag jelen Szerződést tekintik a továbbiakban irányadónak.  

5.2. Bármely fél jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel írásban, ajánlott és tértivevényes 
küldeményben eljuttatott jognyilatkozattal felmondani. A Viszonteladó jogosult a szerződést a Vevő 
súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül: 
különösen, de nem kizárólagosan Viszonteladó 30 napot meghaladó fizetési késedelme, illetve a 
szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettség megszegése, továbbá Viszonteladó gazdasági 
érdekeinek egyéb módon történő veszélyeztetése. 
5.3. A Viszonteladó és Vevő közötti elektronikus kereskedelem során Vevő nem minősül 
fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti 
szerződésekre vonatkozó szabályai. 
 
5.4. Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek egymással 
maradéktalanul elszámolni, és egyéb vitás kérdéseiket tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez 15 

mailto:fetti@fetti.hu
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napon belül nem vezet eredményre, úgy pertárgyértéktől függően a Felek kikötik a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
5.5. A jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor Vevő nem támaszthat igényt a 
Viszonteladóval szemben a forgalmazási veszteség vagy egyéb jogok elvesztése, a hírnévvesztés vagy 
más hasonló veszteségek kompenzálása céljából.  

5.6. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy Vevő semmilyen jogcímen és indokból nem jogosult a 
Viszonteladóval szemben követelést beszámítani és a nála lévő árut visszatartani. 

5.7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. 

 

A felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratuknak mindenben 
megfelelőt, jóváhagyólag aláírták.  

 
 
Kelt: ……………………………………., 2022 (év) …………………. (hó) …………………. (nap) 
 
 
 
 ……………………………………. ……………………………………. 
 
 FETTI Kft.  ……………………………………. 

 Tóth Tibor   ……………………………………. 

 ügyvezető   ……………………………………. 

Kezes:  
 
Név: ………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………… 

Adószám: ………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………  

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Vevői adatlap 
2. számú melléklet: Számla- Áru Átvételi Adatlap 
3. számú melléklet: Csomagküldési szolgáltatás leírása

mailto:fetti@fetti.hu
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1.számú melléklet 1 oldal 

Vevői adatlap 
 
Ha Ön vásárlásai során készpénzfizetés helyett átutalással szeretne fizetni, kérjük az alábbi adatokat kitölteni és 
személyesen vagy postai levélben eljuttatni! 
 

 

1. Név/cég neve:       

 
2. Kapcsolattartó neve:       

 
3. Elérhetőségek (tel,fax,e-mail):  
 
4. Pontos címe:        irányítószám       helység 

      út / utca        szám       emelet/ajtó 

5. Postai cím, ha eltér a cégjegyzékben jegyzett székhelycímtől:    

       

6. Tulajdonos / cég adószáma:        

 
7. Bankszámla száma:       

 
8. A kérelmező tevékenysége:        

 
 
9. Pénzügyi kapcsolattartónk neve és elérhetőségei: Név, telefon, fax, e-mail 

 
           

 

Kelt: ……………………………………., 2022 (év) …………………. (hó) …………………. (nap) 
 
 
Cégszerű aláírás:       Bélyegző: 
 
 
 
Kérésének elbírálása után e-mailben értesítjük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fetti@fetti.hu
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2.számú melléklet 1oldal 

Számla- Áru Átvételi Adatlap 

Kérjük adja meg azon személyek adatait, akik aláírhatják és átvehetik a számlát és az azon szereplő 
árut: 

Kérjük, hogy az adatokat géppel vagy nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki! 

Cég neve:……………………………………  

Megbízott személy neve: 
Személy igazolvány 

száma 
Adat közlés dátuma 

A megbízott személy saját 
kezű aláírása 

  
        év         hónap        nap  

 

 

 
  

        év         hónap        nap  

 

 

 
  

        év         hónap        nap  

 

 

 
  

        év         hónap        nap  

 

 

 
  

        év         hónap        nap  

 

 

 

 
Későbbi változások esetén az adatlapot külön kitöltve és kinyomtatva, saját kezűleg, postai levélben 
vagy elektronikus levélben beszkennelt kép fájl formájában is eljuttathatja részünkre. 
Az értesítés elmulasztásából adódó minden felelősség és anyagi kár a Vevőt terheli! 
 

Kelt: ……………………………………., 2022 (év) …………………. (hó) …………………. (nap) 
 
 
 
Cégszerű aláírás:       Bélyegző: 
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3.számú melléklet 2oldal 

Csomagküldő szolgáltatás 
1. A csomagküldési szolgáltatás leírása 
  

1.1. A szolgáltatást  Gomba>Vidék viszonylatban,  szerződött ,  regisztrált ,  átutalással 
és hitelkerettel rendelkező, valamint lejárt számlával nem rendelkező  partnereink 
vehetik  igénybe ingyenesen.  

1.2. A  14:00  óráig leadott megrendeléseket, a raktárkészleten lévő termékek esetében 36 
órán belüli, a raktárkészleten nem lévő termékek esetében a visszaigazolásban 
szereplő határidőre történő kiszállítását vállaljuk!  

1.3. A 14:00 óra után leadott rendeléseket 48-72 órán belül tudjuk kiszállíttatni. (A 
pénteken leadott megrendelések kiszállítását, hétfőn 13.00-ig tudjuk elvégeztetni.) 

 
2. A szolgáltatás igénybevétele 
2.1. Megrendelés feladható internet áruházon keresztül és  e-mailen. Nagyon fontos, hogy a 

megrendelésen szerepeljen, hogy csomagként kéri az áru kiszállítását, pontos szállítási 
cím megadása, átvevő személy, elérhetőség, telefonszám.   

2.2. A beérkezett megrendelések tételeinek teljesíthetőségét, Vevői rendelésként 
visszaigazoljuk. 

 
Részletes tarifatáblázat: https://fetti.hu/fizetes-szallitas-34  
 

3. Sérülések felelősségvállalása 
3.1. Az áru sértetlenségéről az átvételkor kell meggyőződni.  
3.2. Áruátvétel után, hiány és sérülési panaszokat nem tudjuk kivizsgálni!  
 

4. Amennyiben az áru sérült, a doboz felbontott, vagy hiányos: 
4.1. Részleges átvétel: amikor a felbontott, vagy sérült csomagot az ügyfél nem veszi át, de 

a többit igen. Ebben az esetben, az átvételkor kárfelvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, 
melyen szerepelnie kell az átvett és a visszaküldött csomagok részletezett tartalmának, 
illetve a sérülés mértékének. A jegyzőkönyvet a fuvarosnak alá kell írnia és egy 
példányát, a sérült csomaggal vissza kell hoznia.  

4.2. Az átvétel megtagadása: Sérült csomag esetén, az árut átvétel nélkül, visszfuvarként 
vissza kell küldeni.  

4.3. Hiányfelvételi jegyzőkönyv kitöltése és ily módon az áru részleges átvétele esetén, a 
számla teljes összegét ki kell fizetni. A kifizetett számlát, a kitöltött jegyzőkönyv alapján 
maximum 3 napon belül korrigáljuk és a többlet összeget készpénzben, vagy utalással 
visszafizetjük. 

  
5. Garancia intézése a csomagküldő szolgálattal  

  
A szállítási, illetve postaköltségek a Vevőt terhelik. Nem áll módunkba utánvétes- és portósan 
kezelt csomagot átvenni! 
  

mailto:fetti@fetti.hu
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5.1. Futárszolgálat által kézbesített csomagként 
5.2. A futárszolgálat által kiszállított áru átvételekor, visszfuvarként 
5.3. A szállítás közben bekövetkezett terméksérülésekért a Vevő vállal kockázatot. 
5.4. A csomagnak lezártnak, tartalmának a szállítási sérülések elkerülése érdekében, 

biztonságosan kibéleltnek kell lennie. 
5.5. A csomagnak tartalmaznia kell a csomag tartalmának felsorolását, a termékek 

garancialeveleinek másolatát és hibaleírását. 
5.6. Amennyiben a csomag tartalma hiányos, vagy sérült, az átvételkor a hiányról illetve a 

sérülésről jegyzőkönyv készül. A garancia intézése csak a sérülés elismerése, a felelős 
tisztázása, illetve a hiányzó bizonylatok pótlása után kezdődik meg. Addig, bár a 
csomagot tároljuk, az nem minősül átvettnek. 

5.7. A garancia lejárati idejének figyelembevétele a csomag átvételének időpontjában és 
nem a feladás időpontjában érvényes 

5.8. A garanciában cserélt, vagy javított termékeket, a következő rendeléskor csomagban 
elküldjük, vagy személyes megkereséskor adjuk át. A garanciális termék pénzbeli 
visszatérítését, a rendelés számláján kompenzáljuk. 

 
Amennyiben szolgáltatásunkat igénybe szeretné venni jelentkezzen weboldalukon a 
https://fetti.hu/partnerprogram/partnerprogram címen. 

 
Érvényben van: 2020.09.28-tól visszavonásig. 
 
A leírtakat tudomásul vettem: 
 
 
Kelt: ……………………………………., 2022 (év) …………………. (hó) …………………. (nap) 
 
 
 
Cégszerű aláírás:       Bélyegző: 
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