
Szállítási és minőségi kötbér feltételek

Tétel Érték Kötbér alapja
Kezelési díj 100 Euro  / esemény

Alap kötbér és egyéb költségek
Rendelési érték 1%-a késedelmi naponként, 

maximum 20%
Teljes rendelt érték

Büntetés a 3 késedelmes szállítást 
követ ően az adott évben

Beszállító köteles további 1 heti anyag készletet 
tartani a saját költségére a Rába telephelyén

Következő havi Rába rendelés

Büntetés a 5 késedelmes szállítást 
követ ően az adott évben

Beszállító köteles további 2 heti anyag készletet 
tartani a saját költségére a Rába telephelyén

Következő havi Rába rendelés

Kártalanítás fizetése harmadik félnek, 
amennyiben bizonyított a Beszállító 

hibája

Beszállítónak fizetnie kell minden hibás szállításért a 
Rába által megállapított kötbért / büntetést, ami a 

hibás szállítás miatt merült fel, és meg kell térítenie 
a Rába által az ő vevőjének kifizetett 

többletköltségének / kárának összegét +10%-t. 
Nincs szerződésben meghatározva a Rába és 
vevője között, hogy a Rába vevőjének a kár / 

többletkölségek / kötbér összegét a Rába fizeti meg

Kártalanítás / büntetés / kötbér 
megfizetése a Rába által az ő 

vevőjének

Tárolási költség
Anyag értékének 1%-a, mely előbb lett leszállítva 

mint a szállítási határidő
Rendelési érték + 5%. Rendelési 

volumen + 5% engedélyezett

Tétel Érték Kötbér alapja

Dokumentációs költség Rába "Szállítói minőségi követelmények"  hibajelentő/reklamáció

Alap kötbér és egyéb költségek

Büntetés nem megfelel ő beszállítás 
esetén

5%
Nem megfelelő teljes szállítmány  

értéke

Szállítási határid ő és a cseréig eltelt 
napokra szállítási késedelmi kötbér 

1 %  maximum 20%
Nem megfelelő teljes szállítmány  

értéke

Kártalanítás fizetése harmadik félnek, 
amennyiben bizonyított a Beszállító 

hibája

Beszállítónak fizetnie kell minden hibás szállításért a 
Rába által megállapított kötbért / büntetést, ami a 

hibás szállítás miatt merült fel, és meg kell térítenie 
a Rába által az ő vevőjének kifizetett 

többletköltségének / kárának összegét +10%-ot. 
Nincs szerződésben meghatározva a Rába és 
vevője között, hogy a Rába vevőjének a kár / 

többletkölségek / kötbér összegét a Rába fizeti meg

Kártalanítás / büntetés / kötbér 
megfizetése (bizonyítottan a szállító 

hibájából) a Rába által az ő vevőjének

Tárolási költség, amennyiben 
beszállító visszaszállítja a nem 

megfelel ő terméket.
4 euro/egység/hó, minimum 10 euro Tárolási terület a Rába-nál

2009/01/02-től érvényes szállítási kötbér

2009/01/02-től  érvényes min őségi kötbér

Rába "Szállítói minőségi követelmények" 
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