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A 
Papierholz Austria GmbH 

speciális fabeszerzési és szállítási feltételei fűrészrönkre 

(2017/07 változat) 

Az Eladónak a Papierholz Austria GmbH (az alábbiakban „Vevő“) és szerződéses partnere(i) (az alábbiakban „Eladó“) között életben lévő Általános 
fabeszerzési és szállítási feltételeinek kiegészítésül az alábbi megállapodás születik: 

 
1. SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÍTÁSI MENNYISÉG 
 

A szerződéses fűrészrönk mennyiségének kiszállítása a szállítási terv szerint folyamatosan a teljes szerződéses időn át történik,  amennyiben nem 
állapodtak meg más feltételekben. A fűrészrönk ezért a teljesítés helyére úgy kell megérkeznie, hogy annak folyamatos elszállítása szavatolt legyen. 

 
Ennek a havi mennyiségnek a módosítása csak a Vevő vagy annak helyettesének illetékes dolgozójával ill. szakértőjével egyeztetve és a Vevő adott 
fogadó üzemének átvételi lehetősége szerint lehetséges. A Vevő fenntartja magának a jogot arra, hogy az egy hónap múlva nem szállított szerződéses 
mennyiséget pótlás nélkül törölje. 

 
Az ipari fa aránya (rostfa és papírfa) fűrészrönk szállításkor nem haladhatja meg a teljes mennyiség 5%-át. Ha az ipari fa aránya jelentős (10%-nál 
nagyobb mértékű), akkor az egész szállítmányt rendelkezésre bocsátják, ill. a Vevő fenntartja magának a jogot arra, hogy a teljes szállítmányt ipari fa 
áron vegye át és a papírfeldolgozó iparnak szállítsa tovább. 

 
 

 

2. MÉRET, MENNYISÉG 
 

A fűrészrönk átvétele és mennyiségének meghatározása a Vevő fogadó üzemeiben az osztrák fakereskedelmi gyakorlat szerint történik, amennyiben 
nem a Vevő Általános fabeszerzési és szállítási feltételeinek 1. pontja lenne hatályos. A leszállított áru minőségi megítélése az "Osztrák 
fakereskedelmi szokvány" (Österreichische Holzhandelsusancen) szabályai szerint történik.  
A vastagság osztályának megítélésekor a kirakási különbségek és a felfogatási rés miatt, főként a kéreglecsapás és az alaki arányosságok és 
aránytalanságok miatt az átlagátmérő meghatározása során a Vevő  különböző átvételi és átadási üzemeiben csekély eltérések adódhatnak az 1a-nál 
és 1b-nél.  

 
 

 

3. MEGJELÖLÉS 
 

A fűrészrönk megjelöléséhez nem szabad fémtárgyat és műanyag lapot használni. Ezen rendelkezések be nem tartásából eredő vagy keletkező 
bármilyen  kárért az Eladó felelős és a Vevőt harmadik fél igénybevétele esetén teljesen kártalanítania kell. 

 
 

 

4. ROVARIRTÁS 
 

Rovarirtásra nem szabad LINDAN- ill. -hexaklór-ciklohexán-tartalmú rovarölőt, egyéb hexaklór-ciklohexán-izomereket vagy hasonló izomer-elegyeket 
használni. Ezenkívül csak engedélyezett és nem tiltott peszticideket, rovarölőket és/vagy gombaölőket szabad használni. 
Az Eladó a kiszállítás után is viseli a kockázatot ezen rendelkezés megsértéséből származó károkért. A Vevő fenntartja magának a jogot arra, hogy 
megtagadja az ily módon kezelt áru átvételét, ill. az Eladónak saját költségén azonnal vissza kell vegye az árut, ha a Vevő erre kötelezi. 

 
 
 

 

 

 
 

 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung wird beglaubigt. Die in deutscher Sprache 
abgefasste Urkunde hat mir als Original vorgelegen.  
Hitelesítem a fordítás tartalmának teljességét és helyességét. A német nyelven írt okirat eredetiben állt 
rendelkezésemre.   
Maintal, den 04.04.2017 / Maintal, 2017. április 4. 


