
Az Alföldi Nyomda Zrt. a nyomdaiparban használatos egyenes vonalú vágógépkések utánélezését vállalja az alábbi feltéte
lekkel:
–   az Alföldi Nyomda Zrt. telephelyén  

Cím: 4027 Debrecen Böszörményi út 6.

Átvétel ideje: munkanapokon 7.00 és 14.00 között
Az élezés megrendelése a Megrendelőlap kitöltésével lehetséges. 

A megrendelésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
–  a megrendelő nevét és pontos címadatait,
–  a megrendelő adószámát (közösségi adószámát),
–  a megrendelő által kért szolgáltatást, 
–  a kés adatait.

A kések leadása balesetvédelmi okokból csak fatokban és rögzítve lehetséges. 
Az Alföldi Nyomda Zrt. vállalja, hogy az élezési szolgáltatást legkésőbb 2 munkanapon belül elvégzi a megrendelő által aláírt 
megrendelőlap alapján. Amennyiben a munkát 1 munkanapon belül kéri a Megrendelő, úgy sürgősségi felár kerül felszámításra. 

Vállaljuk:
–  a kés élezett, vágásra alkalmas állapotban kerül visszaadásra, 
–  a kés éle folyamatos és hiánytalan felületű.

Garancia:
Az élezést többéves tapasztalattal rendelkező szakember végzi, ennek ellenére hibák, nem megfelelőségek előfordulhatnak. 
Ezért kérjük, hogy az átvett kések állapotát a gépbe helyezés előtt ellenőrizék, mivel a helytelen késcsere esetén a kés a gépbe 
helyezéskor megsérülhet. Ezért garanciális észrevételeket csak a gépbe helyezés előtt tudunk elfogadni. 

Vállalási árak:
 Normálacél kések 3 Ft/mm
 Gyorsacél kés 7 Ft/mm
 Keményfémbetétes kés 7 Ft/mm
 Kés javítás jellegű élezése   
  és/vagy lapra köszörülése normál ár +100%
 Sürgősségi felár normál ár +50%

Erősen sérült kések élezésére a fentiektől eltérően külön árajánlatot adunk írásban vagy szóban!
A fenti árak az áfat nem tartalmazzák. Amennyiben közösségi adóalany felé történik a teljesítés a számlázás euróban történik, 
az eurós egységár a teljesítés napján érvényes MNB árfolyammal átszámolva kerül meghatározásra. 
Az élezett késeket 2 hétig tároljuk, mely után 5000 Ft/kés/hónap tárolási díjat számítunk fel. 2 hónapnál tovább nem áll mó-
dunkban a késeket tovább tárolni. Az át nem vett késeket vashulladékként értékesítjük. 

Fizetés:
A számlázás időszaki elszámolás (tárgyhó) alapján történik, tárgyhót követő 5. munkanapig, melynek alapja a Megrendelőlap 
és az aláírt szállítólevél. Fizetési határidő a számla kiállítását követő 8. nap. 

Az Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
általános szerződési feltételei vágókésélezésre 

Érvényes 2023. január 1-jétől új feltételek kiadásáig.

Az Alföldi Nyomda Zrt. – összhangban a minôség iránti elkötelezettségével, valamint környezettudatos működésével – 
a megrendelôk minél teljesebb megelégedettsége érdekében ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 sz. szabványok szerinti 
integrált irányítási rendszert működtet.


