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1./ Jelen Göngyöleg Használati Feltételek (GHF) rögzítik a VINYL Kft., mint Eladó (3524 
Miskolc, Adler Károly út 19., budapesti telephely 1097. Budapest, Illatos út 19-23.) által 
értékesített termékekhez az Eladó által átadott göngyölegek használatának feltételeit és 
díjait. 
 
2./ A vegyi anyagok értékesítésekor azok biztonságos szállításához és megfelelő 
tárolásához Vevő igénye esetén Eladó saját göngyölegét biztosítja. 
 
a./ Előre átutalással vagy készpénzzel fizető Vevők az áru ellenértékén túlmenően a 
göngyöleg ellenértékét is előre át kell, hogy utalják, vagy készpénzzel ki kell fizetniük az 
alábbi díjakon: 
 
 1 m3-es tartály raklapon    102.000 Ft/db + ÁFA 

200 l-es műanyag hordó                22.000 Ft/db + ÁFA 
50 l-es műanyag ballon        6.200 Ft/db + ÁFA 
22 l-es műanyag kanna        4.250 Ft/db + ÁFA 
5 l-es műanyag kanna        1.250 Ft/db + ÁFA 
fa raklap          4.750 Ft/db + ÁFA 
műanyag raklap         6.500 Ft/db + ÁFA 
KEG metil-jodid csomagolásra   102.000 Ft/db + ÁFA  

  
b./ Szerződéses Vevőinek igény esetén Eladó saját 1 m3-es IBC tartályaiban/KEG-eben   
adja át az árut. Ezek megfelelő kezelésével Eladó a hatósági előírásoknak megfelelő 
csomagoló eszközt biztosít és azok többszöri használatával egyúttal óvja környezetünket is. 
A göngyölegre be kell ruházni, azokat rendszeresen karban kell tartani, időszakosan 
hatósági vizsgáztatni, cserélni, illetve ártalmatlanítani kell, ezért azok használatáért és 
rendelkezésre bocsátásáért Vevõ az alábbiakban meghatározott feltételeket köteles 
betartani, illetve díjakat köteles megfizetni: 
 
Vevő igénye esetén a hatósági előírásoknak megfelelő 1 m3-es tartályokat/KEG-eket Eladó 
30 napig térítésmentesen biztosítja. A 31-45 nap közötti időszak a visszaszállításra, 
adminisztratív rendezésre szolgáló idő. A 46. naptól Eladó a telephelyére vissza nem 
szállított göngyölegek után bérleti díjat számláz az alábbiak szerint: 
 
A bérleti díj mértéke:1 m3-es tartályra/KEG-re:   
46. nap után minden megkezdett hónapra  22.500,-Ft/db +ÁFA 
 
A bérleti díj számlázása havonta történik. A bérleti számla fizetési határideje a korábban 
megállapodott, az árura vonatkozó fizetési feltétel szerinti. 
A bérleti díj 30 napot meghaladó késedelmes fizetése esetén Eladó jogosult jelen szabályzat 
alkalmazásától egyoldalúan elállni, Vevő pedig köteles az Eladó tulajdonát képező 
göngyölegeket azonnal visszaadni. 
 
3. A göngyölegek Eladó telephelyére való visszaszállítása Vevő költsége és kötelessége. 
Ha az áru kiszállítását a termék ára tartalmazta, Eladó vállalja a következő szállításkor 
rendelkezésre álló kiürült göngyölegek visszaszállítását, kivéve MeI KEG, ahol ez a vevő 
kötelezettsége minden esetben. 
A rendelkezésre álló üres göngyöleg mennyiségét és egyedi azonosítóját kérjük minden 
esetben a következő kiszállítás előtt írásban jelezni! 
 
 
4. Az Eladó tulajdonát képező göngyölegekbe csak és kizárólag az Eladótól vásárolt áru 
tölthető. A göngyölegekbe azok feliratozásától eltérő áru ideiglenesen sem tölthető vagy 
tárolható. 



 
5. Eladó a tulajdonát képező, a Vevő telephelyén tárolt göngyölegekről időszakosan jogosult 
leltárt bekérni, illetve azokat a Vevő telephelyén ellenőrizni. Az 1m3–es konténerek/KEG-ek 
egyedi azonosítóval rendelkeznek, visszavételük ezért egyedi azonosítással történik. Eladó 
VINYL azonosító számmal nem rendelkező konténert nem vesz át.   
 
6. Vevő köteles Eladó göngyölegét felelős őrzésben tartani és annak állagmegóvásáról 
gondoskodni, köteles továbbá a leltárhiányból, illetve a nem rendeltetésszerű használatából 
keletkező kárt számla ellenében Eladónak megtéríteni.  
 
A kártérítés mértéke:  
     a, Hiány vagy javíthatatlan sérülés esetén: 
 

1 m3-es tartály raklapon    102.000 Ft/db + ÁFA 
200 l-es műanyag hordó      22.000 Ft/db + ÁFA 
50 l-es műanyag ballon        6.200 Ft/db + ÁFA 
22 l-es műanyag kanna        4.250 Ft/db + ÁFA 
5 l-es műanyag kanna        1.250 Ft/db + ÁFA 
fa raklap          4.750 Ft/db + ÁFA 
műanyag raklap         6.500 Ft/db + ÁFA 
MeI KEG      102.000 Ft/db + ÁFA  

 
 
       b. Amennyiben a göngyöleg javítható, a javítás költségei. 
    
7. A kiürült, beazonosítható göngyölegeket Eladó vagy megbízottja (fuvarozója) a Vevőtől 
visszaszállításkor tiszta, ép, üres állapotban, Eladó olvasható vonalkódjával ellátva, a Vevő 
által kiállított szállítólevélen, aláírással és bélyegzővel veszi át. A szállítólevélnek a 
konténerek egyedi azonosítóját is tartalmazniuk kell. 
Eladó azonosító nélkül és szállítólevél nélkül göngyöleget nem vesz vissza. 
Fuvarozó cég esetén a göngyöleg átvételekor a szállítólevelet az átvevő sofőrnek is alá kell 
írnia és le kell bélyegeznie. 
 
 
 
Budapest, 2022. …….……. 

 
                                                                                       

…………………………………………..   
        VINYL Kft. 
 
 

A fentieket tudomásul vesszük: 
 
Dátum:    
 
 
                                       ----------------------------------------------     
                                               Vevő név, aláírás                                           


