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BEVEZETÉS 
Ezzel a kiadvánnyal az Alfa Lucullus Kft. aktuális, 2021. január 1-től érvényes, új árlistá-
ját nyújtjuk át kertész kollegáinknak. 

A termesztés feltételei, a kereskedelemi és az éghajlati körülmények is változnak, így a korábbiak-
hoz képest választékunkat sok újdonsággal egészítettük ki. Minden fejlesztésünket, az új fajták be-
vezetését komoly kísérleti munka előzte meg. Vetőmag kínálatunkkal kapcsolatosan, a jelen 
dokumentumon túl készségesen állunk rendelkezésre további információkkal központi vetőmagbol-
tunkban, személyesen, telefonon vagy az interneten elérhető weboldalunkon. Vevőink gyors, azon-

nali kiszolgálását segíti folyamatosan megújuló kecskeméti raktárkészletünk. Az árlistában megjelölt néhány fajta 
elérhetősége, amint ezt jelezzük,  rendelés alapján történik. Ezen vetőmagok esetében a kiszolgálás egyedi feltételek szerint 
valósul meg.

Az eredményes kertészeti termesztéshez sok sikert kívánok.

Dr. Fehér Tibor
ügyvezető igazgató



ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Érvényesség: A kikötések és feltételek valamennyi ajánlatra és megállapodásban kötelezőek, melyeket az ALFA LUCULLUS Kft. ad, 
kivéve, ha a felek között korábban ettől eltérő írásbeli megállapodás született.

1. Ajánlatok és megállapodások
1.1.  Az Eladó által tett ajánlatok nem kötelezőek. Az ilyen ajánlat annak elfogadása átvételétől számított három munkanapon belül 

visszavonható. Az ajánlatban megállapított árak a forgalmi adót nem foglalják magukban.
1.2.  Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy árait időszakonként módosítsa. Az új ármegállapítás után feladott megrendelésekre 

nézve a korábbi ár érvénytelenné válik.
1.3.  Ha a megrendelésben igényelt mennyiség eltér az Eladó szabványos csomagolási egységétől vagy annak többszörösétől, akkor az 

Eladó a következő nagyobb szabványos mennyiséget szállítja.

2. Ár: Nettó, ÁFA nélküli ár Eladó telephelyén. Ha a szállítás a Vevő lakóhelyéig / telephelyéig történik, a szállítási költségek a Vevőt 
terhelik.

3. Szállítás: Nem alkalmazható a szerződés jogkövetkezménye vele szemben, ha a határidőn túl, de még a vetési és ültetési időszakon 
belül szállít.

4. Részszállítások: Az Eladó jogosult a termékek részletekben való szállítására. Részszállítások esetében az Eladónak joga van arra, 
hogy az egyes részszállításokat külön-külön számlázza le.

5. A tulajdonjog kikötése: Az Eladó által leszállított termékek mindaddig az Eladó tulajdonában maradnak, míg a Vevő a vételi összeget 
ki nem fizeti.

6. Fizetés
6.1.  Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, a készpénzes fizetés, vagy a számla keltétől számított 8 napon belül esedékes. 

Késedelmes fizetés esetén a Vevő késedelmi kamatot köteles fizetni.
6.2.  A Vevő fizetésképtelensége vagy fizetéseinek beszüntetése esetén az Eladó jogosult a Vevővel kötött bármilyen megállapodástól 

való ellátásra.

7. Behajtási költségek: Ha a Vevő egy vagy több kötelezettségét nem teljesíti, a behajtás valamennyi költsége – akár peren kívül, akár 
bírói úton történik – a Vevőt terheli.

8. Felelôsség
8.1. Az Eladó bármilyen kárigényért csak akkor felelős, ha a reklamációt Eladó és egy harmadik akkreditált személy megvizsgálta
8.2. A Vevő kárenyhítési kötelezettséggel tartozik minden olyan kárigényre vonatkozóan, amit az Eladótól követelhet.
8.3.  A Vevő által követelt igazolható és jogos kárigény esetében az Eladó legfeljebb csak a kifogásolt termékek számlaértékéig tehető 

felelőssé. Az Eladó semmi esetre sem felel további kárért.

9. Felhasználás: Az Eladó nem felel a nem megfelelő felhasználásért vagy akkor, ha a Vevő vagy harmadik személy feldolgozza, kezeli, 
vagy újracsomagolja a termékeket, vagy nem az Eladó előírásainak megfelelően tárolják vagy használják fel az árut.

10. Reklamációs feltételek
10.1. Ha minőségi szabványokban nem állapodtak meg, akkor a szokásos magyar szabványok szerint.
10.2. A Vevő köteles bármilyen hiányosságot a leszállítástól számított 5 munkanapon belül az Eladónak írásban bejelenteni.
10.3.  Amennyiben a Vevő valamilyen hiányosságról nem tesz bejelentést a megállapított időtartamokon belül, úgy ezekre a szállítások-

ra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelezettségtől.
10.4.  Ha a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a felek között 

nézetkülönbség van, bármelyik fél kérheti, hogy a NÉBIH a termékeket megvizsgálja. A vizsgálat költségét annak a szerződő 
félnek kell viselnie, amelyiket a NÉBIH vizsgálat eredménye elmarasztalja. A NÉBIH vizsgálati szakvéleménye mindkét szerződő 
félre nézve kötelező, nem érintve a felek azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármilyen vitás ügyet a hatóság elé 
terjesszék. Hibás teljesítés esetén Eladó maximum az érintett termék számlaértékéig kötelezett kártérítésre.

11. Termesztési tanácsok: Az Eladó által adott termesztésre vonatkozó tanácsok nem kötelezőek. A Vevőnek kell eldöntenie, hogy a 
termékeket a helyi körülmények között felhasználhatják-e.

12. Vis major
12.1. A vis majornál az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni.
12.2.   Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a vis major két hónapnál tovább tart. Az Eladó ilyen esetben 

azonban semmiféle kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

13. Vitás ügyek rendezése: Ha a szerződő felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, minden vitás ügyben a Kecskeméti 
Városi Bíróságnak kell döntenie.
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H-6000 Kecskemét 
Mészöly Gyula tér 2.

Telefon: 76/480-878 
Mobil: 30/388-0219

nagyker@alfaluc.hu 
vevoszolgalat@alfaluc.hu 

alfaluc@alfaluc.hu

Interneten

a www.alfaluc.hu weboldalon 
keressen.

Dr. Fehér Tibor, ügyvezetô, 30/969-0348

Fehér Béláné dr., ny. fôiskolai tanár, szakértô, 30/743-3038

Feketéné Horváth Erzsébet, irodavezetô, 76/507-203, 30/967-4537
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Konrád Zoltán
szaktanácsadó 

Dél-Magyarország 
30/432-2521

zoltankonrad54@gmail.com

Morauszki Tibor
szaktanácsadó 

Kelet-Magyarország 
20/385-2416

morauszki.tibor@freemail.hu
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Bravikné Nagy Beáta
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