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Rovitex Hungária KFT viszonteladói üzletszabályzat 2.2 
 
Jelen üzletszabályzat a Rovitex Hungária KFT (továbbiakban Rovitex), és viszonteladó vevői közötti, 
nagykereskedelmi áron történő értékesítésre érvényes szokásos szerződési feltételeket rögzíti. Az 
üzletszabályzat elsősorban a cég honlapján kerül meghirdetésre, és Rovitex fenntartja a jogot arra, hogy 
előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa. 

Üzleti terület 

A Rovitex cégcsoport nagykereskedelmi raktári központja Magyarországon Pécs városában van, és 
termékeit Európa több országán túl, a világ számos egyéb országában is értékesíti. 

Árucsoportok 

Rovitex által forgalmazott termékek két fő csoportja: 
⚫ homedeco temékek 
⚫ walldeco termékek 
 

Rovitex fenntartja magának a jogot, hogy bármely árucsoportja vagy terméke forgalmazását bármikor 
beszüntesse, illetve bármikor új termékeket vegyen fel a kínálatába. Üzleti partnereit a területi 
képviselőkön keresztül vagy hírlevélben értesíti általában, ám erre magát nem kötelezi. 
A Rovitex által forgalmazott termékekhez kapcsolódó márkák, márkanevek és ábrás megjelenésük 
használata kizárólag a Rovitex előzetes, írásbeli engedélyéhez kötött. Ez alól kivétel a Rovitex által készített 
eladóhelyi reklámanyagok (plakátok, katalógusok, táblák, egyéb POS anyagok) üzletben történő 
kihelyezése, mely esetben azok a Rovitex képviselőjével történő szóbeli megállapodás szerint is 
kihelyezhetők. 

Üzleti kapcsolattartók 

⚫ értékesítési osztály (területi képviselők, key account kezelő munkatársak) 
⚫ vevőszolgálati munkatársak 
⚫ kiskereskedelmi egység / Horeca részleg vezetője 

A vágó program 

Rovitex, a külön meghatározott méteráru termékeiből vágóprogramot üzemeltet. Vágóprogramban 
rendelhető minimális mennyiség 1 fm, mely mennyiség 10 cm-ként növekedhet. Rovitex vágó 
programjában vállalja, hogy garantáltan szálhúzódástól, szövési hibától mentes, méretre vágott anyagot 
küld ki rendelésre vágó felár felszámításával. 

 

Véges méteráru  

A méteráruk esetében a szövési hibamentességet a nemzetközi standardoknak megfelelő tűréshatárral 
garantáljuk, azaz 10 méterenként 3 hibajel elfogadott.  
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A végek hossza általában 30 fm, melyből +/- 1,5 % mennyiségi eltérés általánosan elfogadott (kivétel pld. 
a hímzett méteráru).  

Vevői kérésre a 30 fm-nél nagyobb végek ingyen felezhetők, illetve a 30 fm végmennyiség feletti decor 
anyagaink 10%-os felárral harmadolhatók 

Walldeco termékek 

Rovitex Hungária Kft, a Rasch GMBH gyár tapétatermékeinek kizárólagos forgalmazója Magyarország 
területén. A forgalmazott tapétakatalógusok listáját, melyek termékei lehetnek készletesek és 
előrendeléssel rendelhetők, Rovitex hírlevélben, illetve képviselők által ismerteti partnereivel. 
Nem készletes tapétarendelések gyártó felé történő kiadása minden héten kedden történik, és következő 
héten hétfőn ér be raktárunkba. Ezért a hétfő estig beérkezett rendeléseket áll módunkban azon a héten 
megrendelni. Nem készletes tapétarendeléseket csak a gyártó felé kiadott rendelés leadása előtt lehet 
lemondani!  
Karton-mennyiség alatti nem készletes tapétarendelés esetén, a gyártó 20% felárat számol fel, mely 
felárat vevőink felé továbbszámlázzuk. Covers termékek esetén a kartonbontási felár 30%! 
Rasch termékekre 4 napos gyorsposta-rendelés leadására van lehetőség, melynek szállítási költsége jelen 
pillanatban, minden megkezdett kartonmennyiség esetén nettó 3 000.- Ft. 

Visszáru és reklamáció szabályai 

Rovitex hibás árut csak konfekcionálatlan állapotban, tisztán, csomagolva vesz vissza.  
Rovitex által forgalmazott árukon a kezelési útmutatót nemzetközi piktogramok jelzik. A kezelési útmutató 
be nem tartásából eredő hibákért felelősséget nem vállalunk.  
Reklamációt csak írásban és fotóval dokumentálva tudunk partnereinktől elfogadni. Rovitex a reklamált 
árut azonnal újraküldi, és a hibás termék visszahozatalára GLS szállítást rendel, amenyiben annak értéke a 
jelenlegi szabályozás szerinti 3 Eurós értékhatárt eléri. A hibás terméket vevőnk becsomagolja, a 
vevőszolgálat által kiküldött és vevő által kitöltött reklamációs dokumentummal együtt. Ennek hiányában 
a visszárut feldolgozni nem tudjuk. Az árut, a raktárunkba történő visszaérkezést követően, 
minőségellenőrzés alá vetjük, és amennyiben kollégáink a reklamációt jogosnak ítélik, úgy az áru értékét 
maximum 8 munkanapon belül jóváírjuk.  

Tapétareklamáció esetén a termék visszaküldésekor az eredeti csomagolás visszaküldése is szükséges. 

Megrendelések felvétele 

Rovitex árurendeléseket e-mailben, faxon, webáruházban leadva, területi képviselői útján vagy 
ügyfélszolgálati telefonon fogadja. A telefonon leadott rendelésekre reklamációt nem tudunk elfogadni! 
A Rovitex minden megrendelésről írásos visszaigazolást küld vevőnek, általában 1 óra, de legfeljebb 1 
munkanapon belül. A készleten lévő termékeket maximum 5 munkanapon belül szállítjuk, készlethiányos 
termékrendelés esetén vevőszolgálati kolléga azonnal, de legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatja 
vevőt a várható szállítási határidővel kapcsolatosan. 
A 12 héten túli várakozó megrendeléseket Rovitex, a vevővel történő előzetes egyeztetést követően törli.  
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Árak, akciók 

Rovitex az árait a mindenkor érvényes árlistáin hirdeti meg, és fenntartja magának a jogot, hogy árain 
bármikor, előzetes értesítés nélkül változtasson. Rovitex rendszeresen hirdet meg marketing akciókat, 
melyek a meghirdetett határidő lejártán belül a készlet erejéig érvényesek, és más engedménnyel vagy 
akcióval nem összevonhatók. 

Fizetési feltételek 

Új vevő első rendelését utánvétes fizetés móddal teljesítjük.  
Nettó 25 000.- Ft érték alatti rendelés csak utánvétes fizetéssel lehetséges.  
Utólagos, halasztott fizetési lehetőséget egyedi elbírálás alapján, a vevő fizetési morálja és külső 
hitelbírálat alapján nyújtunk, a vevőre megállapított egyedi hitelkeret erejéig, 8-30 napig. Számlatartozás 
esetén csak előre utalással, vagy utánvét fizetésmóddal tudunk árut szállítani. 

Nem készletes termék projektrendelése esetén, a rendelés értékének 50%-át előre utalással kérjük 

befizetni. Az összeg számlánkra érkezését követően (megrendelés napja) adjuk ki rendelésünket a gyártó 

felé. 

Rovitex az áru tulajdonjogát a vevő általi ellenérték megfizetéséig fenntartja, melynek következtében az 
áru tulajdonjoga a vevő tulajdonába az áru ellenértékének maradék nélküli kifizetését követően megy át. 

Szállítási mód és költségek 

Szállítás módja: GLS futárszolgálattal történik.  
Nettó 25 000.- Ft rendelési érték alatt, jelenleg nettó 1 190.- Ft szállítási költséget számolunk fel, nettó 
25 000.- Ft rendelési érték felett a szállítási költséget átvállaljuk. Mintasálrendelés és tapétakatalógus 
rendelése esetén, a nettó összeghatár 10 000.- Ft.  
Utánszállítás esetén, amennyiben az eredeti rendelés értéke elérte a postaköltségmentességet, a maradék 
áru szállításakor nem számolunk fel szállítási költséget. 

 
 
Pécs, 2019 április 24. 

 


