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A jelen szabályzat a MILE Kft. (a továbbiakban: MILE) kábeldob forgalmazási rendjét szabályozza, amely a fém illetve 
fadobokra egyaránt alkalmazandó.  
 
A dobok számlázási rendje  
Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a MILE a fém illetve fa kábeldobokról a Megrendelő részére szállítólevelet illetve 
számlát állít ki. Ezen dokumentumok a dob származásának igazolására szolgálnak, tartalmazzák a dobok azonosító jelét, 
valamint értékét. A dobokat tartalmazó számlákra eltérő megállapodás hiányában a MILE általános szállítási feltételeiben 
megállapított fizetési határidő kerül feltüntetésre. A kábeldobokra engedmény nem adható. A számla kiegyenlítésének 
időpontjáig a számlán található tételek a MILE tulajdonát képezik. 
 
A dobok átadására, használatára és tárolására vonat kozó szabályok 
Megrendelő részére a dobok átadása a MILE telephelyein, illetve amennyiben a termékeket a MILE Megrendelő által 
megadott szállítási címre szállítja, az átadás a szállítási címen történik.  Ez utóbbi esetben a dobokat, illetve a rajtuk lévő 
kábeleket a szállítmányozó adja át a Megrendelő részére.  
 
Amennyiben a Megrendel ő az átvételkor a dobokon az azok funkcióját akadály ozó sérülést  (roncsolás; törés; 
horpadás; deformálódás; küllők sérülése; emelőtengely átmenő lyukainak sérülése, roncsolódása), a számlán feltüntetett 
azonosítótól eltér ő azonosító jelet, dobszámot talál, köteles a kiszál lítási hibajelent ő kitöltésével a MILE részére 
haladéktalanul bejelentést tenni, a sérülést dokume ntálni.  A kitöltött jegyzőkönyvet a Megrendelő köteles a MILE 
alkalmazottjával, illetve a szállítmányt átadóval aláíratni, oly módon, hogy az aláíró személye a későbbiekben azonosítható 
legyen. (Olvasható módon feltüntetett név, cím, telefonszám.)  
Az átadást követően Megrendelő kötelezettsége a kábeldobok megfelelő módon történő kezelése, mozgatása, tárolása. 
E kötelezettség alól abban az esetben sem mentesül, amennyiben a kábeldobokat harmadik fél részére továbbadja. 
Amennyiben a dob átvételekor a Megrendel ő írásban nem tesz észrevételt a dob min őségével kapcsolatban, a 
későbbiekben a MILE-nek nem áll módjában a dobbal kapcs olatban reklamációt elfogadni.   Ebben az esetben a 
sérülést a MILE nem a szállításból adódónak tekinti, a sérült dobokat pedig nem írja jóvá. 
 
A kábeldobok visszaszállítása, visszavásárlása 
(Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a kiszállítás helyszínétől függetlenül a kábeldobok visszaszállításának költségei 
60 naptári nap letelte után a Megrendelőt terhelik.) A kiszállítás keltezési dátumát követ ő 60. naptári napig jelzett 
visszaszállítási kérelem esetén a MILE térítésmente sen vállalja a kábeldobok visszaszállítását. A viss zaszállítást 
a MILE a visszaszállítási igény benyújtásától számít ott 21 napon belül végzi el.   
 
Megrendel ő dob visszaszállítási kérelmét e-mailen, a visszaru@mile-kft.hu  címen teheti meg. 
 
A Megrendel ő által kért, de Megrendel ő hibájából meghiúsult dobvisszaszállítás esetén a f uvarköltség a 
Megrendel őt terheli. 
 
A MILE vállalja, hogy azon kábeldobok értékét, melyeket a MILE-nél vásároltak, sérülésmentesek, egyértelműen 
beazonosíthatóak, a Megrendelő részére az alábbi feltételekkel jóváírja: 
 
A kiszállítás keltezési dátumától kezdődően:  
 

• 60. naptári napig jelzett visszaszállítási kérelem esetén a jóváírási érték a dob számlázott értéke  
• 60. naptári napon túl jelzett visszaszállítási kére lem esetén a jóváírási érték napi 1%-kal csökken.  
 

A MILE a kábeldobok visszavételére a 160 naptári nap elteltével semmilyen kötelezettséget nem vállal. Ebben az esetben 
a kábeldobok jóváírására, vagy visszaszállítására csak a felek külön írásos megállapodása alapján van lehetőség. 
 
A visszavásárolt dob vételárának megfizetése úgy történik, hogy a MILE jóváíró számlát bocsát ki a Megrendelő részére, 
amely a teljes vagy a csökkentett értéket tartalmazza. 
 

 
 
Érvényes: 2022. január 1-től visszavonásig. 
      

 
Mile Kft. 

 


