
SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ 
PARTNEREINK RÉSZÉRE

MEGRENDELÉS MÓDJA
A Megrendelő a termék(ek) rendelését elsősorban a 
www.murexinet.hu webshopon keresztül illetve írásban, 
a Szállítási keretszerződésben és a Kondíciós lapban 
meghatározott módon adja le minden nap 12 óráig.

Egyedi megállapodás (Árajánlat) és/vagy Projekt meg-
állapodás alapján történő rendelés esetén kérjük, hivat-
kozzon a megállapodás számára. Hiányos vagy hibás 
hivatkozásból eredő számlareklamációt nem áll mó-
dunkban elfogadni.
Megrendelés leadása:
• Webshop: ww.murexinet.hu 
• E-mail: aruhaz@murexin.hu
• Fax: 06/1-262-6696

SZÁLLÍTÁSI ÉS RENDELÉSI FELTÉTELEK
A Szállító a megrendelt termékeket a megrendelésben 
meghatározott helyen köteles átadni. A fuvareszközre 
történő felrakodás a Szállító, a lerakodás a Megrendelő 
kötelezettsége. A darus gépkocsival történő kiszállítás, 
illetve a Szállító általi lerakodás, külön térítés mellett le-
hetséges.

Raklap mennyiségek rendelése esetén:
• A raklapos mennyiségek rendelése a Megrendelő 

által leadott megrendelésből külön szállítási tételnek 

minősülnek és más szabályok vonatkoznak rá, mint 
a többi termékre.

• A termékek raklap mennyiségben történő megrende-
lése gyári szállítással, ütemezetten történik a Szállító 
írásbeli visszaigazolása alapján, a Szállító költségén. 

Megrendelések nem raklapos termékek esetén:
• Nettó 100.000 Ft feletti megrendelési értéknél a meg-

rendeléseket a Szállító a mindenkor érvényes túraterve 
alapján teljesíti. A túratervtől eltérő szállítás Megrende-
lő költségén, külön megállapodás alapján lehetséges. 
A nettó 100.000 Ft rendelési értékbe a raklap mennyi-
ségben rendelt termékek értéke nem számít bele.

• A nettó 100.000 Ft alatti megrendeléseket Szállító ki-
zárólag külön, a Megrendelővel előre megállapodott 
módon és költségen teljesíti. Ezen megrendeléseket 
külön megállapodás hiányában a minimum rendelési 
érték elérésekor a túratervnek megfelelő napon tel-
jesítjük.

• A Murexin Kft. által forgalmazott kereskedelmi ter-
mékek (pl. az ESS hőszigetelő rendszerek termék-
csoport hőszigetelő lemezek, tartozékok és profilok; 
szerszámok; marketing anyagok; kvarchomok, stb.) 
megrendelése esetén mind a szállítási díj, mind a 
szállítási határidő meghatározása egyedi megállapo-
dás alapján történik.

VISSZÁRU
A megrendelt és leszállított árukat Gyártó nem vásárolja 
vissza.

Kivételes esetekben, előre egyeztetve és jegyzőköny-
vezve, a továbbértékesítésre alkalmas termékeket 20% 
kezelési költség felszámolásával visszavételezzük.

A nem készleten tartott termékeket, valamint a Meg-
rendelő kérésére megrendelt egyedi termékeket, egye-
di színekben készített termékeket nem áll módunkban 
visszavételezni (pl. színre kevert vakolatok, festékek, 
epoxy bevonatok, stb.).

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szállító nem felelős a tárolási és felhasználási utasítá-
sok és minőségmegőrzési határidők Vevő általi be nem 
tartásából eredő bármilyen károkért vagy egyéb kifogá-
sokért.

INFORMÁCIÓK
További termékinformációk, műszaki adatlapok, biz-
tonsági adatlapok valamint kollégáink elérhetősége a 
www.murexin.hu honlapon található.

KISKERESKEDELMI PARTNEREK RÉSZÉRE
Áruházunk kiskereskedelmi (egyéni) vásárlók számára 
jelenleg zárva tart!

ÁRUHÁZ NYITVATARTÁSA
Hétfőtől péntekig: 07:30-16:00 óráig
Pénztár nyitvatartása: az áruház nyitvatartásával meg-
egyező. 

Érvényes 2022. március 1-től

SZÁMLÁZÁS
A számla tartalmával kapcsolatos kifogásokat a szám-
lázás részére, a számla fizetési határidejének a lejárta 
előtt lehet megküldeni. A számla fizetési határidejének 
lejárta utáni számlareklamációkat nem áll módunkban 
elfogadni. 

Megrendelő egyéb, vételáron felüli esetleges költségei:
•  Daruzási költség: 5.000 Ft/óra + ÁFA
• Emelőhátfalas autó: 5.000 Ft/óra + ÁFA
• Kézzel történő lerakodás költsége: 2.000 Ft/óra/fő + ÁFA
Az ilyen jellegű kéréseket minden esetben kérjük a meg-
rendelésen feltüntetni. A közlés elmulasztásából eredő 
többletköltségeket a Megrendelő viseli.

GÖNGYÖLEG
A termékek ára a göngyöleg árát nem tartalmazza.
• EUR Raklap betéti díja: 4.500 Ft/raklap +ÁFA
• EUR Raklap járulákos költség: 1.500 Ft/raklap + ÁFA
• Konténer betéti díja: 50.000 Ft/db + ÁFA
• Konténer használati díj: 3.000 Ft/db + ÁFA
• Csomagolási díj: 0 Ft

Szállító csak a 3 hónapon belül visszaszállított, ép, ren-
deltetésszerű használatra alkalmas raklapot, konténert 
köteles visszavenni. Szállító csak annyi raklapot vásárol 
vissza, amennyit az utolsó 3 hónapban kiszállított és még 
nem visszaszállított, kizárólag az eredeti kísérő okmányok 
(szállítólevél) ellenében. Amennyiben a raklapot a Vevő 
nem szállítja vissza, ennek tényét megrendeléskor ugyan-
úgy jelezni kell, illetve az átvétel időpontját és a pontos 
visszaszállítható mennyiséget a Murexinnel egyeztetni 
kell. A Murexin dolgozói (saját visszaszállítás esetén a rak-

tárvezető, Murexin fuvarral történő visszaszállítás esetén 
a gépkocsivezető) a visszahozott raklapokat megvizsgál-
ják, és az átvételt elutasítják amennyiben az alábbi ábrán 
található hibák bármelyike megtalálható a raklapon:

FIGYELEM! KIZÁRÓLAG ÉP, RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA  
ALKALMAS RAKLAPOT ÁLL MÓDUNKBAN VISSZAVENNI.

A raklap hibásnak minősül az alábbi jelölések alapján:

Stafli  
vagy léc  
hiánya

Törött talp-  
vagy fedőléc

Hasadt 
szálkocka,  

amelyiknél egy 
szögszár  
látható

Hasadt talp- 
vagy fedőléc, 

amelyiknél egy 
szögszár  
látható

Törött  
keresztléc

A raklapok Szállító általi visszaszállítását Vevő köteles 
írásban megrendelni, ebben az esetben az egy alkalom-
mal átvehető mennyiség maximum 50 raklap. A meg-
rendeléssel (kiszállítással) egybekötött raklap-vissza-
szállítás ingyenes.


