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Szállítási Feltételek
A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (a továbbiakban: “CCHBC”, vagy „Szállító”) (székhelye:
2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., Cg.13-09-067506, adószáma: 10886861-2-44, jövedéki eng.
száma: HU105991, FELIR azonosítója: AA0031105) az általa forgalmazott termékek
kiszállíátására vonatkozóan az alábbi Szállítási Feltételekaet (továbbiakban „Szállítási feltételek”)
vezeti be. Jelen Szállítási feltételek rendelkezései alkalmazandóak minden magyarországi, a
Szállító által forgalmazott termékek Szállítótól való megrendelés esetére.
1. Legkisebb Szállítási mennyiség
1.1. Jelen Szállítási feltételek Legkisebb Szállítási Mennyiségre vonatkozó rendelkezései
alkalmazandóak minden magyarországi, a Szállító által forgalmazott termékek Szállítótól
való megrendelés esetére.
1.2. Jelen Szállítási feltételek Legkisebb Szállítási Mennyiségre vonatkozó rendelkezései nem
terjednek ki azon a Központi területen kívül található Kisforgalmú Kiskereskedelmi
Üzletekre, amelyekre vonatkozóan Szállító 2015-ben beszüntette termékei közvetlen
értékesítését Szállító termékeinek elérhetőségét az Átadott Rendelés üzleti modellel Szállító
Partner Nagykereskedőivel együttműködve biztosítja. Ezen Kisforgalmú Kiskereskedelmi
Üzleteket Szállító továbbra sem szolgálja ki közvetlenül.
1.3. A Szállító a megrendeléseket 2018 június 1. napját követően nettó 25.000,- (huszonötezer)
Ft/szállítás legkisebb rendelési értékek felett tudja csak elfogadni és teljesíteni. Amennyiben
egy naptári héten belül a munkanapok száma ötnél kevesebb (rövid hét), úgy az esedékes
héten, valamint az azt megelőző, ill. követő héten, Szállító a megrendeléseket nettó
50.000,- ötvenezer Ft/szállítás legkisebb rendelési értékek felett tudja csak elfogadni és
teljesíteni.
2. Szállítási költség:
2.1. Jelen Szállítási feltételek 2. pontjának rendelkezései a 2018. augusztus 27. napját követő
Szállító által, vagy szervezésben történő kiszállításokra és Szállító által forgalmazott
termékekre vonatkoznak. Amennyiben Szállító és valamelyik Megrendelő közt ettől eltérő
megállapodás van érvényben Szállító kezdeményezi a szerződés módosítását, vagy a
szerződés újrakötését.
3. Szállítási költség:
3.1. Szállító a megrendeléseket az alábbi szállítási díj felszámolásával teljesíti:
-

nettó 50.000 Ft rendelési értékig: nettó 500,- Ft szállítási díj
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-

nettó 50.000 Ft rendelési érték felett Szállító szállítási díjat nem számol fel.

3.2. A Szállító a szállítási díjat a számlán feltünteti és Megrendelő a termékek vételárával együtt
köteles azt kiegyenlíteni.
4. Megrendelés, szállítás:
4.1. Megrendelő a megrendelését: személyesen a Szállító képviselőjénél, telefonon, e-mailen
(Coca-Cola.Vevoszolgalat@cchellenic.com) vagy egyéb módon adhatja le a hét bármely
munkanapján 08.00 - 16.00 óra közötti időpontban, továbbá a rendelés leadható az online
rendelési felületen is.
4.2. Szállító a megrendelést visszaigazolja. Ha a megrendelés visszaigazolása annak
kézhezvételét követő munkanapon nem történik meg, akkor azt a megrendelés szerinti
tartalommal a Szállító által visszaigazoltnak kell tekinteni.
4.3. A Termékek kiszállítása az Üzletbe (teljesítés helye) történik.
4.4. Szállító a Termékeket a megrendelés általa történt visszaigazolását követően, az adott
Megrendelő adott Üzletéhez tartozó (Szállító SAP rendszerében nyilvántartott) saját
fuvarszervezésében a teljesítés helyére szállítja. Az érvényes szállítási határidőkről Szállító
– a szállítási napjaihoz igazodóan – a Forgalmazót tájékoztatja.
4.5. Online megrendelési felületen történő rendelés esetén a kiszállítás időpontja: az online
rendelési felületen visszaigazolt dátum alapján, amennyiben Szállító részéről más
tájékoztatást nem kap Megrendelő. A megrendelés elküldését követően Megrendelő a
megrendelését a Web Portálon nem módosíthatja.
4.6. Szállító kizárja a felelősségét az olyan késedelmes szállítások miatti igények érvényesítése
esetére, amelyek működési körén kívül eső ok miatt következtek be (különösen vis maior,
forgalmi okok, sztrájk).
4.7. Szállító a megrendelést a raktárkészlete erejéig köteles teljesíteni, ezért ha Szállító a
megrendelés kézhezvételekor bármely megrendelt Termékkel nem rendelkezik, úgy erről a
Megrendelő – a szállítás várható időpontjára is kiterjedően – értesíti. Ebben az esetben – a
Felek eltérő megállapodásának hiányában – az értesítésben megjelölt időpont tekintendő a
teljesítés határidejének.
4.8. Megrendelő köteles a Termék átvételére egyben 5 órás időintervallumot biztosítani, vagy
napi két részletben (pl. délelőtt és délután) 3-3 órás intervallumokat rendelkezésre
bocsájtani.
4.9. Megrendelő a Termék átvétele során köteles azt minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni,
különös tekintettel az alkoholos Termékekre. Amennyiben minőségi hibát vagy eltérést
tapasztal, azt még az átvétel során jeleznie kell a Szállító helyszínen tartózkodó szállítási
képviselőjének, aki a hibát vagy eltérést ellenőrzi, és elvégzi a szükséges intézkedéseket,
szükség esetén az érintett terméket visszaszállítja Szállítóhoz. Amennyiben Megrendelő az
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átvétel során nem jelezte a minőségi vagy mennyiségi eltérést, az érintett áruk utólagos
visszaszállítására, cseréjére és pótlására nincs lehetőség.
4.10. Amennyiben Megrendelő a visszaadni kívánt göngyöleget (pl. rekeszek, üvegek) a Termék
átvételekor nem fajtánként válogatva, idegen tárgyaktól és felülragasztásoktól megtisztítva
és a Termék átvételi helyszínén összekészítve tárolja, Szállító nem köteles a göngyölehet
átvenni és elszállítani.
4.11. A kárveszély a Termék átvételével száll át a Megrendelőre. A Termék átvételét követően
annak elvesztéséből, megsemmissüléséből, megsemmisítéséből vagy az abban
bekövetkezett egyéb károkból eredő mindennemű felelősség, jogkövetkezmény, ideértve
egyéb adó következményeket is Megrendelőt terheli.
Szállító jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szállítási feltételeket az Megrendelő előzetes
értesítése mellett.
Jelen Szállítási feltételek folyamatosan elérhető a Szállító honlapján a https://hu.cocacolahellenic.com/hu/vevőpartnereink/ webcímen.
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