KISKERESKEDELMI ÁRLISTA
2017. november 1-től érvényes visszavonásig.

Gondolkodjon időben!

Szállítás a megrendeléstől számított kb. két héten belül.

Fajta

Fajtatulajdonságok

ÉDESPAPRIKA
AMY
Stabil hozamú korai TV paprika fajta, jól tűri az extenzív körülményeket.
LYDIA
Korai, sötét pirosba érő kápia, szabadföldi konstans fajta
SEMAROH
Korai édes kosszarv paprika, mely zölden és pirosan is betakarítható frisspiaci, vagy konzerv célra.
BELOROZEC
Nagyon hosszú fehér húsú kosszarv paprika
RUBINOVA
Zöldből pirosba érő, szabadföldi enyhén kúpos újdonság.
HAMIK®
Középkései, édes jalapeno, éretten narancssárga színű és rendkívül ízletes.
RAFAELA F1
Szabadföldi kápia típus, jó egészségi állapot magas hozammal párosul. Elsősorban pirosan történő betakarításra.
RADMILA F1
Korai szabadföldi kápia, lapos, kúpos bogyókkal, melyek sütésre kifejezetten alkalmasak.
RADUZA F1
Vállasabb szabadföldi kápia, alkalmas a zölden történő betakarításra.
KVADRY F1
Kiváló minőségű 4 rekeszes blocky paprika. Magas hozamú, stressztoleráns fajta.
AMYKA F1
Korai Amy típusú TV paprika. Állománya kiegyenlített, bogyója antociánosodásra nem hajlamos.
SUPERAMY F1
Nagyobb és keményebb termésű az Amy-nál. Az intenzív körülményeknél kimagasló hozamú
SLAVY F1
Halványzöldből pirosba érő kúpos termésű fajta. Az extenzív termesztési viszonyokat jól tűri.
LUNGY F1
Frisspiaci fogyasztásra javasolt hegyes zöld paprika. Ellenálló, strapabíró fajta.
JABLINA F1
Lapított bogyójú, sárgába érő édes almapaprika hibrid. Töltésre és kádas savanyításra is alkalmas
TAMINA F1
Szabadföldre ajánlott pritaminpaprika hibrid.
CSÍPŐS PAPRIKA
PALINDA F1
Lapított bogyójú, pirosba érő csípős almapaprika hibrid. Töltésre és kádas savanyításra is alkalmas.
DRAKY F1
Csípős,kúpos kápia hibrid, zöldből pirosba érik, betakarítása mindkét állapotban .SHU 1000
PALIVEC
Közepesen hosszú kecskeszarv, közepesen csípős. Frisspiaci és konzervipari célra. SHU 1 000
OSTRY F1
Enyhén csípős „PCR”típusú paprika. Nagyon rövid tenyészidejű. SHU 650
DAMIAN
Nagyon csípős chili típus, zöldből pirosba érik. SHU 35 000
KILIAN
Nagyon csípős chili típus, zöldből narancssárgába érik.SHU 50 000
KRISTIAN
Nagyon csípős chili típus, zöldből sárgába érik.SHU 55 000
KORAL
Nagyon csípős cseresznye típus. Zöldből pirosba érik, betakarítása mindkét állapotban lehetséges.SHU 30 000
HABANERO RED
SHU 300 000. SHU érték: paprika csípősségét adó kapszaicintartalom
HABANERO CHOCOLATE SHU 450 000
HABANERO LEMON
SHU 500 000
HABANERO ORANGE SHU 600 000
NAGA MORICH
SHU 1 000 000
CAROLINA REAPER
SHU 2 000 000
DÍSZPAPRIKA
FLAME YELLOW
Kompakt, kis kúpos termése zöldből sárgába érik.
FLAME RED
Kompakt, kis kúpos termése zöldből pirosba érik.
VICTORIA (SM 208/09) Kompakt, kis hosszúkás termése zöldből pirosba érik.
EMMA (SM 213/09)
Kompakt, kis kerek bogyójú fajta.
FŰSZERPAPRIKA
HODONINSKA
Felálló termésű középkorai fajta. Egyenletes sötétvörös színűre érik.
SLADKA VZPRIMENA
KARKULKA
Korai érésű felálló termésű fajta. Termése koncentráltan érik.
PARADICSOM- Determinált
KARLA
Középkorai beefsteak típus, 200-250 grammos lapos kerek bogyóval.
ORANZE
Magas béta-karotin tartalmú, narancsszínű, 100-120 grammos bogyójú fajta.
MINIGOLD
Sárga cherry paradicsom, mely tökéletes frisspiacra és feldolgozásra is.
RUBINEK
Piros cherry típus frisspiacra és feldolgozásra. Vonzó méretű és színű bogyók.
PAVLINA
Közép-korai fajta, nagy szárazanyag tartalmú. Nagyméretű (120-160 g) bogyókkal kézi szedésre
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Nettó
egységár
1.500 Ft/1000 szem
1.655 Ft/1000 szem
1.655 Ft/1000 szem
1.995 Ft/1000 szem
1.995 Ft/1000 szem
7.140 Ft/1000 szem
9.370 Ft/1000 szem
9.370 Ft/1000 szem
9.370 Ft/1000 szem
12.890 Ft/1000 szem
12.890 Ft/1000 szem
12.890 Ft/1000 szem
12.890 Ft/1000 szem
12.890 Ft/1000 szem
12.890 Ft/1000 szem
12.890 Ft/1000 szem
14.700 Ft/1000 szem
13.650 Ft/1000 szem
2.095 Ft/1000 szem
12.890 Ft/1000 szem
4.190 Ft/1000 szem
4.190 Ft/1000 szem
4.190 Ft/1000 szem
945 Ft/1000 szem
3.415 Ft/100 szem
3.415 Ft/100 szem
4.780 Ft/100 szem
3.415 Ft/100 szem
3.415 Ft/100 szem
7.190 Ft/100 szem
5.385 Ft/1000 szem
5.385 Ft/1000 szem
5.385 Ft/1000 szem
5.385 Ft/1000 szem
945 Ft/1000 szem
945 Ft/1000 szem
12.890 Ft/300 g
3.570 Ft/50 g
3.570 Ft/50 g
3.780 Ft/50 g
2.625 Ft/50 g
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Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Szerződött nagykereskedőinknek 15 % kedvezményt biztosítunk.
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Fajta

Fajtatulajdonságok

ESKORT
Korai, kemény, kézi és gépi betakarításra is alkalmas fajta.
PROTON
Korai, jól eltartható fajta, frisspiaci és feldolgozóipari célra.
SEMAROL
Nagyon korai, kiemelkedő hozamú fajta ovális-kerek bogyókkal.
TRITONEX
Középkései, ovális kerek bogyójú feldolgozóipari fajta.
DENAR
Középkései, nyitott lombú fajta 90-100 grammos bogyókkal.
ORBIT
Középkorai, kompakt, nagyon kemény bogyójú fajta.
SEJK
Nagyon korai, kiváló bogyószínű fajta
TEREZA F1
Középkorai, 120-140 g bogyótömegű, lapított bogyójú frisspiaci fajta.
SEMALUS F1
Korai hibrid, gyors, egyenletes érésű. Stabil, magas hozam, kemény bogyó
SEMAPRIM F1
Középkorai nagy hozamú hibrid. Ovális, nagyon kemény 110 g-os bogyók.
SEMAKING F1
Középkései nagy hozamú hibrid.
SEMAPEEL F1
Középkései hosszabb bogyójú hibrid.
SEMALATE F1
Hosszú tenyészidejű, magas hozamú hibrid.
DARINKA F1
Nagyon korai frisspiaci fajta, repedésre nem hajlamos. Bogyótömege 100-110 g.
MARIENKA F1
Nagyon korai, folyamatosan érleli a 90-100 grammos kerek bogyóit.
PARADICSOM-Folytonnövő
TIPO F1
Középkorai, ESL típusú paradicsom, 80-100 g-os bogyókkal.
TORO F1
Korai, 80-100g-os bogyókkal
TORNADO F1
Középkorai sokoldalúan használható hibrid 80-100 g bogyótömeggel.
Középkorai ESL típusú hibrid, mely intenzív termesztési körülmények között stabil hozamot produkál. Termése
PARTO F1
lapított gömb alakú 100- 120g súlyú, jól tárolható.
BEJBINO F1
Nagyon korai ESL koktélparadicsom kiváló ízű bogyókkal, melyek tömege 30-40 g
MINI (SM-FRU)
Korai, koktélparadicsom 18-22 g-os bogyókkal.
BIB (SM-FRZ)
Nagyon korai, koktélparadicsom 12-16 g bogyótömeggel.
DATLO (SM-DAT)
Korai, sárga színű oválisalakú 16-20 g-os bogyókkal.
VALDO (SM-VAL)
Korai, ovális 20-24 g bogyótömeggel.
LEVÉLPETREZSELYEM
FESTIVAL 68
Simalevelű,sötétzöld levélzetű bőtermő fajta, gépi betakarításra. Lisztharmat- és szeptória toleráns.
GIGANTE D'ITALIA
Simalevelű,lisztharmat toleráns, buja növekedésű fajta. Gépi betakarításra és szárítóipari feldolgozásra.
KADERAVA
Mohafodrozatú, bőtermő, közvetlen felhasználásra, kiemelkedő betegségellenállóság, szárazságtűrés és megújuló képesség.
GYÖKÉRPETREZSELYEM
Magas hozamú, korai fajta. Sima középhosszú, egyenletesen fehér a gyökér felülete és húsa is. Friss fogyasztásra
ORBIS
és ipari feldolgozásra egyaránt alkalmas.
JADRAN
Késői, jól tárolható fajta. Gyökere hosszú, sima felületű. Friss fogyasztásra, csomózásra és ipari feldolgozásra is.
HANACKA
Késői, jól tárolható közepes lombú tradicionális fajta.
OLOMUCKA DLOUHA Késői nagyon jól tárolható, hosszú gyökerű fajta. Szárazságot jól tűri.
ATIKA
Korai, lisztharmat toleráns gyors növekedésű fajta. Jól tárolható, ezért frissfogyasztásra és ipari feldolgozásra is.
EFEZ
Középkései, középhosszú gyökérrel rendelkező fajta.
PASZTINÁK
BIELAS
180 napos tenyészidejű, jól tárolható fajta. Ipari feldolgozásra is alkalmas.
DLOUHY BILY
Hosszú, fehér, aromás gyökerű. Tenyészideje 200 nap. Ipari feldolgozásra és frisspiacra is.
ZELLER
JEMNY
Levél zeller. Jó egészségi állapotú nagy hozamú fajta. Gépi betakarításra alkalmas.
NUGET
Szár zeller. Korai fajta. Tenyészideje az ültetéstől számított 70 nap.
MAXIM
Gumós zeller, nagy hozamú kései fajta, elsősorban ipari célokra ajánlott.
NEON

Gumós zeller, antociános elszíneződésre nem hajlamos. Friss fogyasztásra és feldolgozásra is alkalmas. Tenyészideje 140 nap.
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2.095 Ft/50 g
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Fajta
SÁRGARÉPA
MARQUETTE
NANTES 5
NANTES 3 (TIP-TOP)
VANDA
SMIRNA
KRASKA
LENKA
JARANA F1
"RONDO
(PARISER MARKT 4)"
KAROTINA
JOLANA F1
ANINA
CHAMARE
JITKA F1
KOLOSEUM F1
RUBINA
TABORSKA ZLUTA
HÓNAPOS RETEK
KVINTA
PRIMARA F1
VINARA F1
TEKO
PRIMA
KVARTA
KVINTARA F1 (HG 17/12)
SAXA 2
DUO
SLAVIA
BLANKA
RAMPOUCH
EGYÉB RETEK FAJTÁK
JAPANA F1
JAROLA F1
PANTER
KULATA CERNA
KARMINA
HAGYMA
ALICE
LUSY
DAGMAR
WELLINA
AGOSTANA
ALBIENKA
KARMEN
AUGUSTA
HIBERNA
ELISTA
KARMINKA

Fajtatulajdonságok

Kiszerelési
egységek

Korai, nanti típus kifejezetten friss piaci felhasználásra.
Korai, tradicionális nanti típus, főleg közvetlen fogyasztásra.
Korai,kiegyenlített gyökér alakú nanti típus.
Korai, nanti típus
Korai, nanti típus
Korai, berlikum típus
Korai, nanti típus
Korai,nanti típus egyenletes gyökértesttel.Kiválóan alkalmas friss felhasználásra és kötözésre.
Nagyon korai, párizs vásár típusú, gömb alakú 3-5 cm átmérőjű gyökértesttel.
Középkései, tradicionális nanti típus, mely a frissfogyasztás mellett ipari feldolgozásra is alkalmas.
Korai, nanti típus
Korai, nanti típus. Szép élénk színű. Hosszabb távú tárolást is bírja, lombozata erős, egészséges.
Közép korai Chantenay sárgarépa, közép-hosszú eltarthatósággal. Alkalmas ipari (gyümölcslé gyártás), valamint
friss piaci célra.
Középkései, berlikum típus. Tenyészideje 135 nap, de 100 nap után csomózható.
Hosszú tenyészidejű, berlikum típus. Erős lombozata miatt a betakarítása könnyű. Tárolásra, feldolgozásra magas
szárazanyagtartalma miatt kiválóan alkalmas.
Hosszú tenyészidejű, berlikum típus.
Hosszú tenyészidejű, sárga flakker típus. Rendkívül magas hozamokat produkál.
Korai szabadföldi fajta, attraktív halványpiros gumóval.
Nagyon korai, egységes árut adó hibrid. Elsősorban fólia alá javasolt.
Egész évben vethető nagy gumójú hibrid, mely felrepedésre, magszárba szökésre nem hajlamos.
Nagyon korai, egységes termést adó hónapos retek. Korai szabadföldi termesztésre kiváló
Korai, piros gumójú, magszárba szökésre nem hajlamos retek.
Tetraploid, elsősorban szabadföldi termesztésre ajánlott fajta. A hideget jól tűri.
Hajtatásra és szabadföldi termesztésre is ajánlott nagyon korai új fajta.
Korai termesztésre javasolt tradicionális fajta.
Hajtatásban és szabadföldön is termeszthető, gömb alakú, piros-fehér gumójú retek.
Hajtatásban és szabadföldön is termeszthető, rövid henger alakú, piros-fehér gumójú retek.
Korai, fehér gumójú retek, mely tavaszi és őszi termesztésre ajánlott. Színkeverékes kötözésre is.
Középkorai, tavaszi szabadföldi vetésre javasolt fehér, hengeres gumójú fajta.
70 napos, nyári vetésre javasolt retek. Gumója 30-40 cm hosszú, sima felületű, tompa végű.
25-30 cm hosszú, fehér gumójú retek. Elsősorban tavaszi vetésre javasolt.
70 napos, nyári vetésű, 6-8 cm átmérőjű fekete retek.
Lapított gömb alakú, fekete 5-9 cm átmérőjű retek, nyári vetésre.
Hosszú,piros, kúp alakú retek, tavaszi vetésre.
Rövid tenyészidejű sárga páncélzatú kerek hagyma. Tárolhatósága közepes.
Korai, hosszúnappalos, sárga-bronz páncélú, közepes hagymatestű, vékony nyakú hagyma.
Középkorai, robosztus gyökérzetű fajta. Elsősorban a szárazabb régiókba ajánljuk.
Középkései, Rijnsburger típusú hibrid. Páncélzata sárga, hosszú idejű tárolásra alkalmas.
Korai, fehér, szabályos kerek hagymákat nevelő fajta, mely alkalmas frisspiaci, vagy gyöngyhagymaként való értékesítésre.
Új, középkorai fajta attraktív fehér páncéllal. Alkalmas lehet kötöző hagymának, gyöngyhagymának és magas
szárazanyag tartalma miatt szárítmánynak is.
Középkorai lapított gömb alakú lila hagyma. Jó fajta a frisspiac és az ipar számára is.
Középkései, áttelelő hagyma, csomózásra és friss hagymának is . Rövid ideig tárolható.
Hosszú tenyészidejű, nagy termőképességű áttelelő hagyma. Csomózva és friss hagymaként is kiváló. A téli hideget jól tűri.
Ellipszis alakú, bronzszínű páncéllal rendelkező korai vöröshagyma.
Ellipszis alakú, korai lilahagyma.

Nettó
egységár
2.095 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
4.725 Ft/50 g

25
50
100 g

2.365 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
4.725 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
4.725 Ft/50 g
4.725 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g
2.095 Ft/50 g

50
100 g

440 Ft/50 g
2.755 Ft/50 g
2.755 Ft/50 g
550 Ft/50 g
610 Ft/50 g
500 Ft/50 g
2.730 Ft/50 g
440 Ft/50 g
440 Ft/50 g
470 Ft/50 g
770 Ft/50 g
440 Ft/50 g

50
100 g

1.820 Ft/50 g
1.890 Ft/50 g
610 Ft/50 g
490 Ft/50g
490 Ft/50g

50
100
500 g

1.050 Ft/50 g
1.470 Ft/50 g
1.470 Ft/50 g
1.890 Ft/50 g
1.680 Ft/50 g
1.680 Ft/50 g
1.270 Ft/50 g
1.155 Ft/50 g
1.270 Ft/50 g
2.925 Ft/50 g
2.925 Ft/50 g
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Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Szerződött nagykereskedőinknek 15 % kedvezményt biztosítunk.
Szállítás a megrendeléstől számított kb. két héten belül.
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Fajta

Fajtatulajdonságok

KÖTÖZŐHAGYMA
GERDA

Korai, nagyon jól áttelelő hagyma. Jól tűri a hideget, ezért alkalmas tavaszi és őszi vetésre is.

KA J

Késő tavaszi, nyári és őszi kötözésre alkalmas fajta.

METÉLŐHAGYMA
JEMNA
Világoszöld, finom levelű fajta. Elsősorban házikerti termesztésre.
PRAGA
Közepesen finom levelű, sötétzöld fajta intenzív aromával. Cserepes termesztésre kiváló.
ERECTA
Vastag levelű, halványszínű fajta kevésbé intenzív ízzel. Salátakeverékek kitűnő hozzávalója.
KONZERVUBORKA
ADMIRA F1
Középkorai, szemölcsös típus. Növekedése nagyon erős. tradicionális fajta.
BARA F1
Korai, szemölcsös típus. Termései karcsúak (3,4 : 1).
BOHEMIA F1
Korai, szemölcsös típus. Termései karcsúak (3,4 : 1).
BLANKA F1
Nagyon erős növekedésű szemölcsös típus. A rosszabb körülményeket is jól tolerálja.
REGINA F1
Középkorai, tenyészidejű tradicionális fajta. Szemölcsös típus.
IWONNA F1
Középkorai, erős növekedésű szemölcsös típus. Termései világosabb színűek, kovászolásra ajánlott.
CHANTAL F1
Középkorai,szemölcsös típus. Termései kifejezetten szemölcsösek.
CHARLOTTE F1
Nagyon korai, apró tüskés, multifruit típusú fajta
ORNELLO F1
Középkorai tenyészidejű, nagy terméspotenciájú aprótüskés típus. Peronoszpórával szembeni ellenálló.
SONADA F1
Aprótüskés partenokarp típus.
ELISABET F1
Nagyon korai, aprótüskés partenokarp típus. Az extenzívebb körülményeket is jól tűri.
HARRIET F1
Nagyon korai, aprótüskés partenokarp típus. Őszi termesztésre is alkalmas.
ZSOFI F1
Aprótüskés partenokarp típus. A termések világosabb színűek.
SALÁTA UBORKA- Túlnyomóan nővirágú
LILI F1
Korai, karcsú, sötét termésű uborka, mind szabadföldi, mind hajtatott termesztésre.
MARKYZA F1
Nagyon korai, gyors növekedésű fajta,18-21 cm- es termésekkel,szabadföldi termesztésre is.
CHEER F1
TÖK
KVETA
ESO (SM 322/12)
LISCIA
LAURA
APETIT
GOLIAS
"YELLOWGIRLS F1 (SM
951/06)"
YELLOWBOYS F1
HOKKAIDO ORANGE
DELICIAN F1
GREY QUEEN
PATISZON
DELIKATES
PATINOVA
SNOWDISC F1
GREENDISC F1
CUKKINI
GAMBIT F1
STARTGREEN F1
GOLDLINE F1
TREND F1 (SM 139/12)

20-22 cm-es termésű hibrid, mely későn is vethető. Szabadföldi termesztésre is alkalmas.
Hengeres alakú, bézs színű fajta, melynek húsa lédús.
Bokor típusú,1-2 kg-os sárga termésekkel.
Butternut típusú, 2,5-3,5 kg-os termésekkel.
Maghéj nélküli tök, nagy sötét színű magokkal olajnak és friss fogyasztásra.
Maghéj nélküli tök,kompakt növekedése miatt jól sűríthető.
Tradícionális nagy hozamú fajta. Termése 20-30 kg súlyú, édes narancs színű hússal. Ipari feldolgozásra alkalmas.
6-8 kg súlyú halloween tök,tökéletes választás a gyerekeknek faragásra.

Kiszerelési
egységek
50
100
500 g

Nettó
egységár
1.655 Ft/50 g
2.345 Ft/50 g

50
100
500 g

1.680 Ft/50 g
1.680 Ft/50 g
1.680 Ft/50 g

25
50
100 g

5.775 Ft/50 g
5.775 Ft/50 g
5.775 Ft/50 g
5.775 Ft/50 g
5.775 Ft/50 g
5.775 Ft/50 g
5.775 Ft/50 g
6.825 Ft/50 g
5.775 Ft/50 g
9.240 Ft/50 g
9.240 Ft/50 g
9.240 Ft/50 g
9.240 Ft/50 g

100
1000
5000
szem

50
100 g

Igen jó minőségű 8-10 kg súlyú halloween tök. Termése egységes kerek, fényes narancsszínű.
Lapított gömb alakú, naracssárga színű, kíváló hús-és bélarányú, magas karotin tartalmú fajta.
Új hokkaido típusú hibrid. Egyöntetű érése, és termésalakja teszi értékessé ezt a fajtát.
2-2,5 kg-os, szürkés-kék héjú téli tök.

6.930 Ft/1000 szem
6.930 Ft/1000 szem
6.930 Ft/1000 szem
945 Ft/50 g
1.735 Ft/50g
3.045 Ft/50g
3.045 Ft/50g
1.435 Ft/50 g
945 Ft/50 g
5.290 Ft/50 g
5.290 Ft/50 g
3.640 Ft/50 g
16.275 Ft/50 g
7.140 Ft/50g

Bőtermő fajta, erős lisztharmat toleranciával. Tenyészideje 70 nap.
Bőtermű, bokor patisszon.
Tetszetős, egyöntetű, kíváló ízű gyümölcsöket nevelő fajta.
Különleges,sötét zöld színű patiszon.

50
100 g

990 Ft/50 g
990 Ft/50 g
5.620 Ft/50g
5.620 Ft/50g

Bőtermő, sötétzöld cukkini hibrid. Termése nagyon egységes. Cukkini mozaik vírus toleráns.
Sötétzöld termésű bokor cukkini. Tenyészideje az első szedésig 60 nap.
Aranyszínű termésű 65 napos tenyészidejű hibrid. Édes húsú , magas béta-karotin tartalommal.
55-60 nap tenyészidejű, halványzöld, gömb alakú termésű új cukkini hibrid.

50
100 g

5.565 Ft/50 g
5.565 Ft/50 g
5.565 Ft/50 g
6.400 Ft/50 g
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Fajta
GÖRÖGDINNYE
CRIMSON SWEET
SUGAR BABY
LAJKO II F1
GRANATE F1
PRIMAORANGE F1
PRIMAGOLD F1
FEJES KÁPOSZTA
SLÁVA F1
LÉNA F1
UNIKAT F1
TRVALO F1
PORTOZA F1
RITMO F1
PAVLO F1
POLAR
HOLT
MARS
POUROVO CERVENE
KELKÁPOSZTA
PREDZVEST
VERTUS 2
KARALÁBÉ
DVORANA
MORAVIA
SPARTA F1
GIGANT
MODRAVA F1

Fajtatulajdonságok
Csíkos, ovális, 7-9 kg-os terméseket nevelő dinnyefajta.
Sötétzöld színű, kerek 3-5 kg-os terméseket nevelő fajta.
Sötétzöld színű, kerek 4-5 kg-os termésekkel rendelkező fajta.
5-7 kg súlyú, magnélküli ovális csíkos dinnye, kemény és intenzív vörös hússal.
Kevés magot tartalmazó, narancssárga húsú dinnye, kb. 3 kg termésekkel, 10-12 % cukortartalmmal.
Intenzív sárga húsú, 3 kg súlyú, csíkos, kevés magot tartalmazó dinnye.
Korai frisspiaci, 75 nap tenyészidejű, 1-1,5 kg fejsúlyú fajta. A hideget jól tűri.
Középkorai, tömör fejeket képező fajta, 2- 2,5 kg átlagsúllyal.
Korai frisspiaci fajta. Egységes kerek fejeket nevel rövid torzsával.
Hosszú tenyészidejű fajta 145 nap tenyészidővel. A tojás alakú fejek kifejezetten jól tűrik a hosszú tárolást.
Késői 130 nap tenyészidejű, jól tárolható fajta. Fejei 3-5 kg súlyúak, sűrű belső szerkezettel. Tripsz toleráns.
Sötétzöld lapított fejű 110 napos káposzta hibrid. A 4-6 kg súlyú fejek kiválóan alkalmasak feldolgozásra.
Hosszú tenyészidejű (125 nap),erős növekedésű, rövid torzsájú,stabil hozamú, feldolgozásra ajánlott
Kései, fehérfejű feldolgozásra és tárolásra is alkalmas fajta.
Kései, fehér tömörfejeket nevelő fajta tárolásra.
Vörös színű fejeket nevelő friss piaci felhasználásra alkalmas fajta.
Vörös tömör fejeket nevelő, feldolgozásra alkalmas fajta.
85-90 napos friss fogyasztásra ajánlott fajta, mely 60-70 dkg-os tojás alakú fejeket képez.
130-150 napos, nagy hozamú késői fajta. A fejek lapított gömb alakúak, friss fogyasztásra és tárolásra is.
Fehér karalábé, mely jól tűri az alacsony hőmérsékletet és a gyenge fényviszonyokat. Korai termesztésre ajánlott.
Korai szabadföldi termesztésre ajánlott fehér karalábé.Erős lombozat és lapított gumó jellemzi.
Korai szabadföldi termesztésre ajánlott fehér karalábé. Erős lombozat és lapított gumó jellemzi.
Késői, hosszú tenyészidejű fehér karalábé. Gumói 3-5 kg súlyúak, repedésre, fásodásra nem hajlamosak, jól tárolhatók.
Korai, egységes állományt képező kék karalábé hibrid hajtatásra és szabadföldre. Közepes méretű lapított gumói
kiváló minőségűek, fásodásra, repedésre nem hajlamosak.
Középkorai kék fajta, mely korai szabadföldi és helyrevetett termesztésre is alkalmas.
Középkorai kék fajta, mely korai szabadföldi és helyrevetett termesztésre is alkalmas.
80 napos tenyészidejű, kompakt levélzetű kék karalábé.
Korai szabadföldi kék karalábé fajta.
115 napos tenyészidejű, lapított gömb alakú kék karalábé szabadföldi termesztésre.

PURPURAN F1
AZUR
BLANKYT
VIOLA
VIOLETA
FEJES SALÁTA
MARATON
Középkorai, hullámos, világoszöld fejeket nevelő fajta tavaszi és nyári vetésre.
CITRIN
Korai hajtatásra ajánlott, kis fejméretű fajta. Rothadásnak jól ellenáll.
CEZAROS
Középkorai fajta, szilárdabb,felálló levelkkel.
BREMEX
Nagyon korai, kisebb fejmérettel rendelkező fajta, mely nem hajlamos magszárba szökésre.
NEFERIN
Szilárd, felálló levelű hajtatási fajta közepes fejmérettel.
BRILANT
Korai, enyhén hullámos szilárd leveleket nevelő fajta.
DEON
Rövid tenyészidejű, kisebb fejméretű fajta szabadföldi tavaszi és őszi termesztésre.
MERKURION
Egész évben termeszthető, nagy fejméretű, hullámos levélzetű fajta.
LEVÉLSALÁTA ÉS BATÁVIA
ZLATAVA
Egész éves termesztésre alkalmas, korai világos lollo saláta. A fej színe sárgászöld.
DUBARED
Tavaszi és őszi termesztésre alkalmas piros saláta.
DUBAGOLD
Tavaszi és őszi termesztésre alkalmas, középkorai sárgászöld levélszínű saláta.
KARMINOVA
Egész éves termesztésre alkalmas, korai sötétvörös lollo saláta. A fej mérete közepes.
ROSAURA
Tavaszi és őszi termesztésre alkalmas közepesen piros red lollo saláta.
RODEN
Tavaszi és őszi termesztésre alkalmas piros batávia saláta. Fejmérete kifejezetten nagy.
ZOLTAN
Tavaszi és őszi termesztésre alkalmas középkorai halványzöld batávia saláta.
ROSET
Tavaszi és őszi termesztésre alkalmas középkorai halványpiros batávia saláta.

Kiszerelési
egységek
200 g
50 g
100
1 000
szem

1 000
2 500
10 000
szem

50
100 g

1 000
2500
szem

Nettó
egységár
11.445 Ft/200 g
11.445 Ft/200 g
11.025 Ft/50 g
67.935 Ft/1000 szem
54.180 Ft/1000 szem
54.180 Ft/1000 szem
1.765 Ft/1000 szem
1.765 Ft/1000 szem
2.470 Ft/1000 szem
2.470 Ft/1000 szem
2.470 Ft/1000 szem
2.990 Ft/1000 szem
2.470 Ft/1000 szem
2.495 Ft/50 g
2.495 Ft/50 g
3.020 Ft/50 g
3.020 Ft/50 g
985 Ft/1000 szem
985 Ft/1000 szem
720 Ft/1000 szem
720 Ft/1000 szem
2.760 Ft/1000 szem
720 Ft/1000 szem

1 000
2 500
szem

2.760 Ft/1000 szem
2.760 Ft/1000 szem
720 Ft/1000 szem
720 Ft/1000 szem
720 Ft/1000 szem
720 Ft/1000 szem

2 500
5 000
10 000
szem

1.800 Ft/2500 szem
3.585 Ft/2500 szem
3.585 Ft/2500 szem
3.585 Ft/2500 szem
3.585 Ft/2500 szem
3.585 Ft/2500 szem
1.800 Ft/2500 szem
4.135 Ft/2500 szem

2 500
5 000
10 000
szem

2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
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Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Szerződött nagykereskedőinknek 15 % kedvezményt biztosítunk.
Szállítás a megrendeléstől számított kb. két héten belül.
Az Euro árfolyamváltozásaiból eredően árkorrekciók lehetségesek.

Fajta

Fajtatulajdonságok

Kiszerelési
egységek

Nettó
egységár

JÉGSALÁTA
MAXIMO
LEDANO
MEDIMO
MINIKO
KÍNAI KEL

Igazán nagy fejméretet elérő, sima levelű eisberg saláta.
Egész évben termeszthető, korai, nagy fejméretet képező, kissé hullámos levelű saláta.
Középkorai, kissé hullámos levelű, rothadásnak jól ellenálló profi saláta.
Nagyon korai, sima zöld levelű eisberg saláta.

2 500
5 000
10 000
szem

2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem
2.755 Ft/2500 szem

CONCORD F1

Középkései, nyári termesztésre ajánlott fajta. Kompakt henger alakú fejei 1,5-2 kg súlyúak. Tenyészideje 68 nap.

1 000
2 500
szem

2.870 Ft/1000 szem

Klasszikus, konstans spenót fajta.
Ovális, lekerekített levelű korai fajta. Alkalmas tavaszi, vagy őszi betakarításra is.

50
100 g

440 Ft/50 g
440 Ft/50 g

Tölgylevelű, enyhébb ízvilágú fajta.

50 g

280 Ft/50 g

Intenzív ízű, erősen szeldelt levelű fajta.

200 g

8.740 Ft/ 200 g

50
100 g

890 Ft/50 g
890 Ft/50 g
890 Ft/50 g
890 Ft/50 g

SPENÓT
MATADOR
MONORES
RUCCOLA
ROKETA (Eruca Sativa)
WILD ROCKET
(Diplotaxis Tenuifolia)
CÉKLA
BETINA
CERVENA KULATA
RENOVA
KARKULKA
CUKORBORSÓ
AMBROSIA
CAROUBY
SWEETSALOME
VELŐBORSÓ
JUNOS

Detroit típusú kerek répatestű fajta. Húsa intenzív piros színű halvány gyűrűkkel. Bébi céklának is.
Detroit típusú kerek répatestű „jól bevált” fajta. Tárolásra és ipari feldolgozásra igazán alkalmas.
Nagy hozamú, hosszú répatestű fajta sötétvörös, fehér gyűrű nélküli hússal.
Hosszú répatesű, sötétvörös fajta.
Halványzöld magvú, teljes hüvelyes fogyasztásra alkalmas cukorborsó.
Halványzöld magvú, teljes hüvelyes fogyasztásra alkalmas cukorborsó.
Halványzöld magvú, teljes hüvelyes fogyasztásra alkalmas futó cukorborsó.

Nagyon korai, nagy magvú fajta. Kézi szedésre és gépi betakarításra is alkalmas.
Népszerű fajta, mert nagyon korai és hosszú hüvelyű. Nagy magvú, nagy hozamú fajta. Kiválóan alkalmas kézi
OSKAR®
szedésre és gépi betakarításra is.
RADOVAN
Középkorai, közepes magvú frisspiacra és feldolgozásra ajánlott fajta.
TWINSET
Középkorai, nagy magvú feldolgozásra ajánlott lisztharmat rezisztens fajta.
MORRIS
Középkései, közepes magvú feldolgozásra ajánlott fajta. Lisztharmat rezisztens.
DALILA
Kései, nagy magvú frisspiacra és feldolgozásra ajánlott fajta.
RADIM
Kései, közepes magvú frisspiacra és feldolgozásra ajánlott fajta.
ALANY - Paprika oltáshoz
VitalPaprika

Capsicum annum x Capsicum chinense. Hatalmas gyökérrendszere toleráns a talajból jövő fertőzésekkel szemben.

1 000 g
500 g
5
25 kg

1.575 Ft/1000 g
1.575 Ft/1000 g
7.330 Ft/500 g
685 Ft/kg
685 Ft/kg

unit
unit
unit
unit
unit

egyeztetés szerint
egyeztetés szerint
egyeztetés szerint
egyeztetés szerint
egyeztetés szerint

100
1 000
szem

4.620 Ft/100 szem

100
1 000
szem

4.410 Ft/100 szem

ALANY - Paradicsom oltáshoz
FORTOMA F1

Lycopersicon esculentum L. x Lycopersicon hortum. Közepes növekedésű alany. Toleráns a fusariumos és verticilliumos
hervadással és a fonálférgekkel szemben.

ALANY - Uborka oltáshoz
Cucurbita ficifolia C.Bouche . Nagyon erős gyökerű uborka alany hibrid. Toleráns a fuzáriummal, a hideggel és a
SM-CF 106
rendszertelen öntözéssel szemben.
Cuc. maxima x Cuc. moschata Új interspecifikus hibrid sárgadinnye, görögdinnye és uborka oltására. Fusarium
SPRINTER F1
rezisztens, stressz tűrése kiemelkedő.
ALANY - Sárga és görögdinnyeoltáshoz
Cuc. maxima x Cuc. moschata. Új interspecifikus hibrid sárgadinnye, görögdinnye és uborka oltására. Fusarium
SPRINTER F1
rezisztens, stressz tűrése kiemelkedő.
ATLAS F1
Lagenaria siceralia. Lopótök típusú alany sárga- és görögdinnye oltására. Fuzárium rezisztens.
HERCULES F1
Cucurbita maxima Duch. Sárga és görögdinnye alany.

100
1 000
szem

100
1 000
szem
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1.470 Ft/100 szem
1.940 Ft/100 szem

1.995 Ft/100 szem
1.995 Ft/100 szem
2.100 Ft/100 szem
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Fajta

Fajtatulajdonságok

Kiszerelési egységek

Nettó
egységár

GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK
Ánizs

Pimpinella anisum

490 Ft/25 g

Bazsalikom DARK GREEN

Ocimum basilicum

820 Ft/25 g

Bazsalikom LIME

Ocimum basilicum

3.290 Ft/25g

Bazsalikom PURPLE OPAAL

Ocimum basilicum

1.255 Ft/25 g

Koriander AROMA

Coriandrum sativum, erős aromájú

100 Ft/25 g

Kapor HANAK

Anethum graveolens

150 Ft/25 g

Zamatos turbolya COMMUN

Anthriscus cerefolium

230 Ft/25 g

Levendula

Levandula officinalis

Citromfű

Melissa officinalis

Lestyán

Levisticum officinale

2.080 Ft/25 g

Körömvirág

Calendula officinalis

500 Ft/25 g

25
50
100 g

4.920 Ft/25 g
3.110 Ft/25 g

Orvosi zsálya

Salvia officinalis

3.200 Ft/25 g

Borsikafű

Satureja hortensis

1.000 Ft/25 g

Kakukkfű

Thymus vulgaris

4.030 Ft/25 g

Téli csombord MONTANA

Satureja montana

5.590 Ft/25 g
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Megrendelését várjuk az alábbi elérhetőségeinken: Tel.: + 36(56)422-096, E-mail: info@kesjarflora.hu
A fajtatulajdonságok a termőhely és a technológiától függően változhatnak.
Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Általános értékesítési és szállítási feltételek
A Kesjár Flora Kft. által forgalomba hozott vetőmagok megfelelnek az 55/2002. sz. EU direktívának, a
2003. évi LII. Vetőmagnövénynek valamint az 50/2004-es FVM rendeletnek. A forgalmazott vetőmagtételekhez vetőmag minősítési bizonyítvány nem kerül kibocsátásra, mivel minden tasakon feltüntetjük a
vetőmag minőségi paramétereit valamint a növényvédő szerrel kezelt vetőmagok címkézésére vonatkozó
előírásokat.
1./Általános feltételek
Jelen szerződési feltételek a Kesjár Flora Kft.(továbbiakban Eladó) valamennyi üzleti kapcsolatában érvényesek, azok külön megállapodás nélkül is részét képezi az Eladó által kötött valamennyi szerződésnek.
Jelen üzleti feltételektől eltérő szerződési feltételeket Felek egyedi, egymással kötött szerződésben kötelesek rögzíteni. Az általános feltételek Vevő általi megismerését és elfogadását követően Felek közötti jogviszonyra az abban foglaltak az irányadók. Felek közötti, egyedi szerződés fennállása esetén, amennyiben
az általános feltétel és az egyedi szerződés más feltétele egymástól eltér, Felek közötti jogviszonyban az
utóbbi az irányadó. Vevői megrendelés szóbeli vagy írásbeli leadása, illetve az áru vagy számla átvétele
egyben annak elismerése, hogy a Vevő az általános feltételeket elismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el és, hogy azok érvényesek a további szállításkora és üzleti kapcsolatokra is.
2./Ajánlatok és megállapodások
Az Eladó által tett ajánlattétel nem jelent szerződési kötelezettséget, az jogkövetkezmények nélkül visszavonható. Az árajánlatban, árlistában megadott árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Új árlista kibocsátásával
az előző érvényét veszíti. A terméskiesés és árfolyamváltozásból adódó árváltozás jogát. Eladó fenntartja,
amit megrendeléskor minden esetben előzetesen közöl. Az elfogadott ajánlatokat az Eladó az elfogadást
követő 5 napon belüli jogkövetkezmények nélkül visszavonhatja, amely határidőn belül Vevő az Eladóval
szemben igénnyel nem élhet. Eladó vetőmagjai saját költségére készített csomagolásban kerülnek forgalomba. Az árlistától eltérő kiszerelés és kezelés költségei a Vevőt terhelik.
3./Szállítás
A szállítás az Eladó telephelyéről, a Vevő költségére és kockázatára történik. Amennyiben megállapodás
keretében a Vevő az Eladót bízza meg a szállítással, az Eladó köteles a legésszerűbb megoldást választani.
Az Eladó köteles a megállapodásban rögzített határidőn belül szállítani, ennek ellenére nem alkalmazható
a szerződésszegés jogkövetkezménye vele szemben, ha határidőn túl szállít. Az Eladó jogosult a vetőmag
részletekben való szállítására, és azok részletekben való leszámlázására. A megrendelt áru Vevő fuvarozójának történő átadásával teljesítettnek minősül, a fuvarozásból adódó késedelemért és kockázatért
Eladó nem felelős.
4./ Tulajdonjog
Az Eladó által leszállított terméken Eladó a tulajdonjogát a vételi összeg Vevő által történő kifizetéséig
fenntartja. Eladó tulajdonjogának fenntartása esetén, annak időtartama alatt Vevő a terméket nem terhelheti meg, azt nem idegenítheti el, biztosítékul nem ajánlhatja fel, vagy azzal – más módon – érvényesen nem rendelkezhet.
5./ Fizetés
Amennyiben a Felek másképpen nem állapodtak meg, a fizetés utánvétel esetén az áru átvételekor, átutalás esetén a számla keltétől számított 15 napon belül esedékes. Amennyiben a Vevő fenti határidőt túllépi, fizetési késedelembe esik. Késedelmes fizetés esetén a Vevő mindenkori jegybanki alapkamat nyolc
százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Felek kötelesek
haladéktalanul értesíteni egymást, ha valamelyikük ellen felszámolási – csőd- vagy végelszámolási eljárás indult, amely esetben Felek megállapodásban foglalt kötelezettségeik nyomban esedékessé válnak.
Amennyiben Vevő a megállapodásban foglalt valamelyik kötelezettségének Eladó teljesítésre irányuló
felhívásától számított 15 napon belül nem tesz eleget, úgy Eladó jogosult a megállapodástól elállni,
vagy ha a megállapodás előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt.
Vevő a mind szándékos, mind gondatlan szerződésszegésével Eladónak okozott károkért Eladónak kártérítési felelősséggel tartozik.. Amennyiben a Felek részletfizetésben állapodtak meg, és a Vevő a részletet
az esedékességkor nem fizeti meg, Eladó 15 napos fizetési határidővel felszólítja Vevőt a teljesítésre.
Amennyiben Vevő Eladó felszólításának eleget nem téve fizetési kötelezettségét továbbra sem teljesíti, a Vevőnek biztosított részletfizetési kedvezmény megvonásával a fennmaradó teljes összeg további
felszólítás nélkül azonnal esedékessé, valamint kamatterhessé válik és a késedelem jogkövetkezményei
alkalmazandók. Vevő fizetési biztonságának bizonyságául Eladó a szállítási feltételéül megfelelő biztosítékot kérhet. A fenti, biztosíték adása iránti igényét 15 napig jogosult fenntartani. Amennyiben Vevő
Eladó fenti igényének közlésétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, úgy Felek között szerződéses
viszony nem jön létre és a jogviszony létre nem jöttéből fakadóan Eladóval szembeni igény érvényesítése
kizárt. Kesjár Flora Kft. jelen általános szerződési feltételrendszere mindaddig érvényben van, amíg azt
nem módosítja. A Vevő tudomásul veszi, a követelés behajtásával járó költségek, és az előírt késedelmi
kamatok egyaránt a Vevőt terhelik.

6./Reklamációs feltételek
A Vevő köteles a szállításkor- vagy közvetlenül a szállítás után- megvizsgálni a vásárolt termékeket annak
megállapítására, hogy az Eladó kifogástalan terméket szállított-e, a leszállított termékek mennyisége
megegyezik-e a megállapodásban szereplő mennyiséggel, a termékek minősége megegyezi- ezen a kívánt
minőséggel- vagy amennyiben erre vonatkozóan megállapodás nem született- megfelel- ezen a szokásos
szabványnak. A Vevő köteles az esetlegesen felmerülő hibákat, hiányosságokat annak észlelésétől számított 5 napon belül az Eladónak írásban bejelenteni. A bejelentésben Vevőnek fel kell tüntetnie a vásárlás
időpontját, a számla számát, az áru megnevezését és azonosító számát és meg kell jelölnie bizonyítékait.
Amennyiben a Vevő a hiányosságról a megállapított időtartamon belül nem tesz bejelentést, úgy ezekre
a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelességtől. Amennyiben a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a Felek között
nézetkülönbség van, bármelyik Fél kérhet hivatalos vizsgálatot. A vizsgálat költségét Vevő előlegezi,
amennyiben azonban a vizsgálat eredménye Eladót marasztalja, Eladó vállalja, hogy fenti költségeket
Vevőnek utóbb megtéríti. A hivatalos (JNSZ Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága
Vetőmag-és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály) vizsgálati szakvélemény mindkét félre nézve kötelező,
nem érintve a Felek azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármilyen vitás ügyet az illetékes
hatóság elé terjesszék. A vevő felelőssége megfelelő, szakszerű tárolási körülményeket biztosítani. Az
eladó a tárolásból adódó minőség romlásért felelősséget nem vállal.
7./ Termesztési tanácsok
Eladó kijelenti, hogy az általa szállított áruk legjobb ismerete szerint megfelelnek a vonatkozó termékleírásának. A termékleírások azonban nem azonosak a garanciális leírásokkal, ezért azok nem tekinthetők
mindenre kiterjedő információnak. Eladó nem felel azért, hogy a termék megfelel-e a Vevő céljainak
és elvárásainak. Az Eladó által esetlegesen megadott csíraképességi adatok kizárólag megismételhető
laboratóriumi vizsgálatokra irányadók. A megadott csírázási adatok az adott csíráztatási időpontra és csíráztatási körülményekre vonatkoznak. Vevő csíráztatási és termesztési körülményei (többek között a helyi
adottságok, technológia, klímaszabályozás stb.) lényegesen befolyásolhatják felhasználónál a tényleges
csírázási eredményeket, amire a Vevőnek figyelemmel kell lennie. Eladó minden felelőssége megszűnik,
ha Vevő vagy harmadik személy a terméket nem megfelelően használja fel, feldolgozza, kezeli, újracsomagolja, nem előírások szerint tárolja.
Kesjár Flora Kft. által közölt bármely szóbeli és írásbeli információ, technológiai és fajta tanácsok kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, amelyek kedvező termesztési feltételek között készültek. Az azonos
eredmények nem garantálhatók minden termesztési feltétel között. A Vevő/felhasználó dolga eldönteni,
hogy a közölt információk a helyi termesztési viszonyok között felhasználhatók-e.
8./Védjegyek, fajtavédelem
Vevő által nem megengedett az olyan vagy ahhoz hasonló márkák, védjegyek és jelek használata, amelyeket Eladó használ áruinak megkülönbözetése céljából. Kivétel ez alól az Eladó által kiszerelt eredeti
csomagolású, Vevő által megvásárolt áru. Az Eladó által forgalomba hozott vetőmagok rendeltetésszerűen
árutermelés vagy önellátás, illetve hobbi termelés céljára használhatók, vetőmagként történő továbbszaporításuk nem megengedett, az jogkövetkezményekkel jár. Nem megfelelő használatért Kesjár Flora Kft.
nem felel (beleértve a szakszerűtlen tárolást is).
9./ Vis major
Vis major alatt a megállapodás teljesítését akadályozó vagy gátló körülményeket értjük, melyeket az
Eladó nem képes befolyásolni, számára az elháríthatatlan, vagy amelyek túlságosan akadályozzák vagy
gátolják a teljesítést. Ide tartoznak a sztrájkok, földrengések, a szükséges anyagok általános hiánya,
előre nem látható termékkiesés olyan eladóknál és /vagy harmadik feleknél, amelyektől az Eladó függ,
valamint általános szállítási problémák. A vis majornál az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban
értesíteni. Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a vis major két hónapnál
tovább tart. Az Eladó ilyen esetekben azonban semmiféle kártérítésre nem kötelezhető.
10./ Vitás ügyek rendezése
Ha a szerződő Felek nem állapodtak meg választott bírói eljárásban, viták, perek esetére a Szolnoki
Törvényszék illetve a Szolnoki Járásbíróság bír illetékességgel és hatáskörrel- értékhatártól függően. Ha a
jelen ÁÉSZF valamely pontja, vagy kivétele törvényi előírással érvénytelenné válna, helyébe a lehető legközelebbi rávonatkozó törvényi szabályozás lép. Felek-, ha szükséges- az új szabályozás szövegét méltányos
megállapodás /tárgyalás során elfogadják.
Minden egyéb új törvényi szabályozással nem érintett általános feltétel változatlan marad.
Jelen általános feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadók.

