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Használt eszközök és járművek eladása

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A következő irányelveket kérjük, vegyék figyelembe, hogy eszközeink és járműveink eladása
mind az Önök, mind a mi számunkra minél kevesebb gondot jelentsen:

1. Az eladásra kínált eszközöket és járműveket általában a STRABAG BMTI Kft. gyáli telepén
(2360 Gyál Bem utca 25.) tároljuk. Kivételes esetben azonban ettől eltérhetünk. Minden
esetben az eszköz adatlapján megtalálható a Telephely rovatban a pontos tárolási hely.

2. Az eszközök és járművek megtekintése az alábbi nyitvatartási időben lehetséges:

· 2360 Gyál Bem utca 25. hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 8 órától 14 óráig

Ha a hirdetésben más telephelyet adtunk meg, akkor a megadott kapcsolattartóval kell
felvenni a kapcsolatot, és egy előre megbeszélt időben lehet megnézni az eszközt.
Vásárlás esetén az eszköz elszállítása a gyáli telephelyen, a nyitvatartási időben lehetséges.
Más telephely esetén a hírdetésben megadott kapcsolattartóval kell felvenni a kapcsolatot. Az
elszállítás csak munkaidőben történhet meg.

3. Az Ön ajánlata természetesen mind az Ön részéről, mind számunkra teljesen kötetlen és
ebből fakadóan semmiféle kölcsönös kötelezettség nem keletkezik. Adásvételi-szerződés Ön
és cégünk között kizárólag külön megállapodással jön létre. Jogilag kötelező nyilatkozat
megtétele, vagy adásvételi szerződés megkötése az online kapcsolaton keresztül kizárt.

4. Ön a teljesen kötetlen ajánlatával csupán az érdeklődését erősíti meg egy eszközünk vagy
járművünk adott áron történő megvásárlására. Amennyiben ez számunkra is figyelemre méltó,
a legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy a továbbiakat egyeztessük.

5. Megegyezés esetén adásvételi szerződést kötünk. A megszerzett eszköz, illetve jármű a
vételár megfizetésének igazolását követően a mindenkori telephelyről munkaidőben, előzetes
bejelentés után elszállítható. Az árak rakodási és fuvarköltségeket nem tartalmaznak, és a
szállíthatósághoz esetleg szükséges szétszerelés nélkül értendők. Esetleges rakodási vagy
egyéb idevágó kívánságait kérjük, a mindenkori kapcsolattartó személlyel egyeztesse.

6. A megszerzett eszközt a vételár megfizetése  és az Adásvételi Szerződés  aláírása  után
haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés dátumától hét munkanapon belül el kell szállítani. A
tízedik munkanappal kezdve tárolási díjat számítunk fel: 3,0 EUR / m² / nap. Hosszabb
elszállítási határidő külön megállapodást igényel.

7. Bármilyen kérdésük esetén mind írásban, mind telefonon szívesen állunk rendelkezésükre.

STRABAG BMTI Kft.


