
 

 

 

TŰZIFA SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
 

1. Igény esetén, a raklapos fát Győrben és a Fészek Kert Kertészeti Szakáruház (9023 Győr, Mészáros 

L. utca 1.) számított 20 km-es körzetében (ingyenes körzet) ingyenesen kiszállítjuk.  

 

2. Az ingyenes körzetnél távolabbi helyszín esetén is van lehetőség a szolgáltatás igénybevételére, 

de fuvardíjat kell fizetni. Ennek összege 400 Ft/km, és ez az oda és a visszaútra is értendő. A plusz 

kilométereket a 20 km-es sugarú ingyenes körzet határától kell figyelembe venni. Vagyis, ha a 

végcél 25 km-re van a székhelytől, azaz a szállítási cím 5 km-rel eltér az ingyenes, 20 km-es 

távolságtól, akkor összesen 2x5x400,- Ft a fizetendő fuvardíj. 

 

3. A megvásárolt árut a vevő által megjelölt címre szállítjuk.  

Az árak egy alkalommal történő fuvarozást foglalnak magukba. Amennyiben a vevő hibája miatt 

ismételt kiszállításra van szükség, akkor az újabb házhoz szállítás költségeit még egyszer 

kiszámlázzuk.  

 

4. Nem tudunk felelősséget vállalni a kiszállítás csúszásáért, amennyiben az rajtunk kívül álló okokból 

történik, pl. közlekedési dugó, baleset.  

 

5. Ha a vásárló nem veszi igénybe az ingyenes kiszállítást, hanem saját fuvarossal viteti el az árut, 

akkor a raklapos tűzifa árából 15% kedvezményt biztosítunk.  

 

6. Az ingyenes kiszállításnál nincs mennyiségi feltétel, tehát már 1 raklap tűzifa esetén is igénybe 

vehető szolgáltatásunk. 

 

7. A raklap minden esetben betéti díjas, azaz darabonként 3200 Ft-ba kerül. Ezt az összeget a 

számlához automatikusan hozzászámoljuk. Kivéve, ha a vevő jelzi, hogy megfelelő minőségű, 

(szabványos EUR) csereraklapot tud biztosítani. Egyéb esetben, amikor a vásárló visszahozza a 

raklapot üzletünkbe, visszakapja a betéti díjat. 

 

8. Házhoz szállítás előtt kollégáink telefonon egyeztetnek a vevővel, hogy mikor tudjuk a megadott 

címre vinni az árut. 

 
9. Felhívjuk vevőink figyelmét, hogy vásárláskor, de legkésőbb a kiszállítást megelőző telefonos 

egyeztetéskor, minden olyan körülményt közölniük kell kollégáinkkal, amely a kiszállítást 
korlátozza, vagy akadályozza. Például: behajtási korlátozás van érvényben az érintett útvonalon, 

nem megfelelő az útburkolat, vagy ha bármilyen okból nem megközelíthető a helyszín stb. Ilyen 

esetekben üzletünk nem tudja vállalni a kiszállítást, és ezt vásárlóinknak is el kell fogadniuk, 

követeléssel nem élhetnek cégünk felé.  

 



 

 

 

 

10. Amennyiben a szállítási cím megközelítéséhez behajtási engedély szükséges, ennek előzetes 

közlése is a vevő kötelessége. Ezt a vásárláskor, de legkésőbb a kiszállítás telefonos egyeztetésekor 

jelezni kell kollégáink felé. A közlés elmulasztásából eredő mindennemű többletköltség, és az ebből 

származó hátrány a vevőt terheli.  

Abban az esetben, ha szükség van behajtási engedélyre, annak elintézést cégünk magára vállalja, 

ám az ügyintézés és a behajtási díj költségeit a vevőre terheli. 

 

11. A raklapos fa kiszállítása általában hátfalas, vagy darus teherautóval történik. Az áru 

lerakodásához szükséges megfelelő helyet a vásárlónak kell biztosítani, továbbá gondoskodni a 

helyszín akadálytalan megközelíthetőségről.  

Az árut daruval, vagy kézi emelővel, raklappal együtt, közvetlenül a gépjármű mellé rakjuk le. Pl.: 

kapuban, vagy a ház elé (telekhatárra).  

A lepakolás csak megfelelően terhelhető stabil talajra vagy burkolatra lehetséges. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy a bejárati utaknak, járdáknak, csatornafedeleknek is kellően teherbírónak kell 

lenniük annak érdekében, hogy a 15 tonnás járműveink ne rongálják meg azokat. 

 

12. Lerakodás és árumozgatás a kapun belül, azaz magánterületen csak akkor lehetséges, ha azt sofőr 

kollégánk biztonságosnak ítéli meg. Minden ilyen esetben vásárlóinktól írásos nyilatkozatot is 

kérünk, melyben felelősséget vállalnak az esetlegesen okozott anyagi károkért. 

 

13. Az áru hiánytalan, mennyiségileg és minőségileg is megfelelő átadását a vevő a 
szállítólevél/számla/kiszállítást igazoló bizonylat aláírásával igazolja.  

 

A fenti szállítási feltételek visszavonásig érvényesek. 
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