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1 § Általános rendelkezések, a szerződés hatálya
(1)

(2)

(3)

A Beszállító és a Megrendelő (=Springfix) közötti szerződéses viszonyra a
jelen Általános szerződési feltételek („ÁSZF”) feltételei, illetve egyéb,
esetlegesen Felek között létrejött írásos megállapodás feltételei vonatkoznak.
Egyéb általános szerződési feltételek még abban az esetben sem tekintendők
érvényesnek, ha annak érvényességét a Megrendelő kifejezetten és külön nem
zárja ki.
Jelen ÁSZF módosítása, illetve kiegészítése kizárólag szerződésmódosítás
útján történhet. Szóbeli egyeztetések, illetve változtatások nem tekintendők
érvényesnek. Ez vonatkozik a fenti formai követelmény megváltoztatására is.
Egyéb írásbeli nyilatkozatok, így például írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatok
kizárólag abban az esetben tekintendők érvényesnek, ha azokat a jelen ÁSZF
kifejezetten megengedi.
Jelen ÁSZF minden jövőbeli, a beszállítóval létrejött üzleti kapcsolatra
vonatkozik, különös tekintettel az ismétlődőmegbízásokra, lehívásos
megrendelésekre, illetve új megbízásokra, egészen addig, míg a szerződés
végleg megszüntetésre nem kerül.

2 § Megrendelések
(1)

A megrendelő megrendelései tekintetében az ajánlati kötöttséget kéthetes
időtartamig tartja fenn. A beszállító köteles a fenti időtartamon belül a
megrendelést visszaigazolni. A szerződéses forma helyett jelen esetben egyéb
írásbeli nyilatkozat is elegendőnek tekinthető. A megrendelés visszaigazolása
hiányában érvényes szerződéskötés nem történik. Amennyiben a Megrendelő
részére a megrendelést a Szállító nem igazolja vissza, úgy a Megrendelő
jogosulttá válik megrendelését egyoldalú nyilatkozattal, írásban visszavonni.

(2)

Az egyes szállítási szerződések (megrendelés és annak visszaigazolása),
illetőleg a lehívások, valamint azok változtatásai és kiegészítései is kizárólag
írásban történhetnek. A lehívások történhetnek adatátvitel útján is.

(3)

A Megrendelő jogosult a rendeléseket bármely időben megváltoztatni, mely
során a többletköltségeket, illetve költségcsökkenést figyelembe kell venni.
Amennyiben a Szerződő Felek a többletköltségekkel illetve a
költségcsökkenéssel kapcsolatban a még le nem bonyolított szerződéses
viszony tekintetében nem tudnak egyezségre jutni, úgy a döntést mindkét Fél
helyett szakértőnek kell meghoznia.

3 § Árak és fizetési feltételek
(1)

A rendelésben meghatározott árak kötelező jellegűek. A törvényileg
meghatározott általános forgalmi adót az árak nem tartalmazzák, azokat külön
fel kell tüntetni. Az ár tartalmazza a meghatározott szállítási helyszínre történő
kiszállítást („ingyenes házhozszállítás”), illetve a csomagolási költséget is. A
csomagolóanyagok
visszajuttatásával
kapcsolatos feltételeket külön
megállapodás tartalmazza.

(2)

A Megrendelő általi fizetés a szállítást és a számla kézhezvételét követő 30
napon belül történik. Az idő előtti szállítások átvételekor a fizetés esedékessége
az eredetileg meghatározott szállítási határidő szerint alakul. A fizetés kizárólag
banki átutalás révén történhet, amennyiben erről írásos formában eltérő
megállapodás nem született.

(3)

Hiányos szállítás esetén a Megrendelő jogosult a fizetést a hiányzó értéknek
megfelelő összegben a megfelelő szerződéses teljesítésig visszatartani.

(4)

A Szállító köteles megfelelő és kielégítően részletes számlát kiállítani. A Szállító
számláinak legalább a rendelési számot, a cikkszámot és az áru megnevezését
tartalmaznia kell. Amennyiben a fenti tételek közül egy vagy több hiányzik a
számláról, úgy a fizetés még nem válik esedékessé.

(5)

(6)

A Szállító a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult a
követelését engedményezni, illetve azokat harmadik fél részére érvényesítés
céljából
átadni.
A
Megrendelő
előzetes
hozzájárulása
nélküli
követelésengedményezés ill. -átruházás semmis. A Megrendelő jogosult
diszkrecionális döntésének függvényében akár a Szállító, akár a harmadik fél
felé teljesíteni. Azon költségeket, melyek jóvá nem hagyott visszalépés
következtében merülnek fel, a Megrendelő nem köteles kiegyenlíteni.
A Megrendelő a törvényi rendelkezések szerint meghatározott mértékben
beszámítási illetve visszatartási jogokkal rendelkezik.
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4 § Szállítási feltételek
(1)

A megrendelésben meghatározott szállítási határidők kötelező érvénnyel
bírnak. A szállítási határidő betartásakor az áru Megrendelőhöz történő
megérkezésének időpontja tekintendő mérvadónak.

(2)

A Szállító köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, amennyiben olyan
körülmények lépnének fel, illetve jutnának tudomására, melyek következtében
a megállapodott szállítási határidőt nem fogja tudni tartani. Ez nem érinti a
késedelmes teljesítéssel kapcsolatos további esetleges igényeket.

(3)

A Szállító vállalja, hogy a megállapodott szállítási mennyiséget lehívásos
megbízás esetén is teljes mértékben betartja. A meghatározott szállítási
határidő (nap, hét, hónap) lejártával erre vonatkozó külön figyelmeztetés nélkül
is beállnak a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei.

(4)

A Szállító köteles minden szállítmányozási dokumentumon, illetőleg
szállítólevélen a megrendelés számát, a cikkszámot, az áru megnevezését, a
mennyiségi adatokat, illetőleg a csomagok számát feltüntetni. Amennyiben ezt
elmulasztja és ennek következtében a Megrendelőnél a feldolgozás során
késedelmet okoz, úgy a Szállító ezértteljes felelősséggel tartozik.

(5)

A szállítóleveleket három példányban kell az áruhoz mellékelni.

(6)

Amennyiben a Szállító késedelmesen teljesít és ennek következtében a
Megrendelőnek kárt okoz, úgy a Szállító a törvényi rendelkezések által
meghatározott mértékben teljes kártérítési felelősséggel tartozik a késedelemért
ill. a teljesítés elmaradásáért.

5 § Igényérvényesítés
A Megrendelő köteles a szállítással kapcsolatos kárigényéről a Szállítót írásban
haladéktalanul értesíteni, mihelyt a hibás teljesítés ésszerű üzletlemenet
keretében felismerhetővé válik. A Szállító ezúton lemond arról a jogáról, hogy
az igénybejelentés késedelme miatt kifogással éljen. .

6 § Szavatosság és kártérítési felelősség
(1)

A Szállító köteles a leszállított áru tekintetében az általánosan elfogadott
technikai szabályokat, a mindenkor aktuális biztonsági előírásokat és a
lefektetett műszaki adatokat betartani. Köteles arról is gondoskodni, hogy a
leszállított áru a szerződésben meghatározott célnak teljes mértékben
megfeleljen.

(2)

A Megrendelő jogosult a Szállítónál megfelelő idővel előre bejelentett
időpontban bármikor auditot, illetve egyéb vizsgálatot tartani annak érdekében,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gyártási- és minőségbiztosítási
szabványok szakmai ellenőrzését végrehajtsa.

(3)

A szériagyártásra és a minőségre való alkalmasságát a Szállító a VDA által
előírt ajánlások (VDA=Verband der Automobilindustrie) szerint az első
mintavétel során a Megrendelő kérésére köteles igazolni. A Szállító vállalja,
hogy a meghatározott VDA normák fenntartásához szükséges intézkedéseket
elvégzi, illetve az ehhez szükséges minőségellenőrzést biztosítja. A
minőségbiztosítási folyamat során fellépő zavarokkal kapcsolatban (a harmadik
fél általi, illetve feldolgozott alkatrészek esetén is) a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni kell.

(4)

Amennyiben a mindenkor hatályos törvényi rendelkezések és az alábbi
előírások érvényesülnek és egyéb ezektől eltérő rendelkezés Felek között nem
születik, úgy hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult az alábbiakat
követelni:
a) a gyártás (megmunkálás vagy beépítés) kezdete előtt a Megrendelő a Szállító
részére először lehetőséget biztosít a hibás termékek kiválogatására, illetve a
hiba kijavítására, valamint a póthatáridőt biztosít a szállításra, amennyiben ez a
Megrendelőtől elvárható. Amennyiben a Szállító ezeket nem tudja végrehajtani,
illetve nem intézkedik ennek érdekében haladéktalanul, úgy a Megrendelő
további határidő kitűzése nélkül is jogosult a szerződéstől elállni, illetve az árut
a Szállító kockázat-, illetve költségviselése mellett a Szállító részére
visszajuttatni.
b) Amennyiben a hiányosság az 5 §-ben meghatározott kötelezettség betartása
ellenére a gyártás kezdetét követően derülne ki, úgy a Megrendelő saját
döntése alapján i) továbbra is követelheti a szerződésszerű teljesítést és kérheti
a késedelmes vagy hibás teljesítéssel kapcsolatban felmerült kárainak
megtérítését (szállítási költségek, illetve szétszerelési és összeszerelési
költségek munkadíjak, anyagköltségek), vagy ii) árleszállítást kérhet.
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(5)

A hibák kivizsgálása a hiba okának feltárása érdekében a Szállító részéről saját
költségén történik. A vizsgálat eredményeit, illetve az ismételt szállításhoz
szükséges vizsgálatokat a Megrendelővel egyeztetni kell.

(6)

A Megrendelő a Szállítóval kárként érvényesítheti azokat a költségeket, illetve
ráfordításokat, melyek a hibás teljesítés folytán a gyártási zavar
megakadályozása, illetve korlátozása érdekében a Megrendelőnél, illetve annak
vevőinél szükségesnek bizonyulnak.

(7)

Amennyiben a hiányosságot a Megrendelő által harmadik fél részére történő
árukiszállítás során fedeznék csak fel, és a hiányosságért a Szállító tehető
felelőssé, úgy a Megrendelő, illetve harmadik felek általi kártérítési igényért a
Szállító köteles felelni. A Megrendelő ezúton vállalja, hogy a Szállítót ilyen
jellegű hiányosságokkal kapcsolatban azok tudomására jutását követően
haladéktalanul értesíti.

nem utasíthatja, illetőleg az igényt támasztó féllel egyezséget vagy egyéb
megállapodást sem köthet.
(6)

(8)

(9)

Amennyiben a Megrendelővel szemben egy termék hiányossága miatt
termékfelelősségi igényérvényesítenek, úgy a Megrendelő köteles a Szállítót
haladéktalanul értesíteni és ezen igényeket a Szállítóval közösen elhárítani. A
Szállító köteles a Megrendelőt saját költségén támogatni a kárelhárítás során,
illetőleg megtéríteni a Megrendelő minden olyan költségét, mely a Szállító általi
szállítással kapcsolatos termékfelelősségi eset következményeképpen merül
fel. Amennyiben a Szállító által fejlesztett és / vagy szállított termék
termékfelelőssége miatt hatóságilag visszahívást rendelnek el, illetve személyi
károk elkerülése miatt ez objektív módon szükségessé válik, úgy a Szállító
köteles minden, a visszahívással kapcsolatban felmerülő költséget (beleértve
az anyag-, szétszerelési- és összeszerelési költségeket, a Megrendelő
végfelhasználóinál üzemi működés akadályozása miatt felmerülő költségeket, a
hiányos üzemkész állapot következtében felmerülő költségeket a leszállított
alkatrész révén előállított vevői végtermékek vonatkozásában, illetve az egyéb
intézkedések költségeit) megtéríteni.
A Szállító vállalja, hogy termékfelelősség-biztosítást köt 6 millió euró értékű
fedezeti összeg értékben személyi-, illetve vagyonban bekövetkezett károk
tekintetében, illetve a biztosítások meglétét a Megrendelő kérésére igazolja. A
Szállító elfogadja, hogy a termékfelelősség-biztosítások rendszerint nem
terjednek ki a gépjármű-visszahívás miatti vagyonban keletkezett károk
biztosítására. Azon vagyonban keletkezett károkra, melyek egy (várható), a
Szállító által leszállított termék által okozott személyi sérülés veszélye miatt
bekövetkező visszahívás eredményeképp felmerülnek, a Szállító köteles
megfelelő kiegészítő biztosítást kötni a gépjármű-visszahívásra vonatkozóan,
illetőleg köteles ezt igazolni.

9 § Tulajdonjog fenntartása
(1)

A Szállító az általa leszállított áruk tulajdonjogát a vételár maradéktalan
megfizetéséig fenntartja.

(2)

Amennyiben a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében árut bocsát a
Szállító rendelkezésére, úgy a Megrendelő ezen áruk felett a tulajdonjogát
fenntartja.

(3)

Amennyiben a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott árukat más árukkal
egységes szerkezeté alakítják, és ezen áruk tekintendők fő terméknek, úgy a
Szállító köteles a Megrendelő részére arányos résztulajdonjogot biztosítani,
addig, míg a fő termék az ő tulajdonában van.

10 § Szerszámok
(1)

Amennyiben a Megrendelő a Szállító részére szerszámokat, illetve gépeket
bocsát rendelkezésre a szerződés teljesítése céljából, úgy ezek a tárgyak
kizárólag a Megrendelő tulajdonának tekintendők. A Szállító köteles a
szerszámokat és gépeket a Megrendelő részére megőrizni. A megőrzés
időtartama alatt a Szállító felel minden olyan teherért, illetve költségért, mely
ezen tárgyakkal kapcsolatban felmerül, ideértve azok biztosításának költségeit
az elemi csapásokkal szemben.

(2)

A Szállító köteles a Megrendelő által részére rendelkezésre bocsátott
szerszámokat kizárólag a Megrendelő által megrendelt árukhoz használni.
Ebből kifolyólag a Szállító köteles a rendelkezésre bocsátott szerszámokat saját
költségén és azok piaci árának megfelelően biztosítással ellátni (legalább tűz-,
víz- és lopás ellen), illetve erről a Megrendelő kérésére igazolást készíteni. A
biztosítással nem fedezett veszélyek tekintetében kizárólag a Szállítót terheli
felelősség. A Szállító felel minden kártérítési igényért, melyet a Megrendelő a
fenti biztosítással kapcsolatban vele szemben támaszt.

(3)

A Megrendelő szerszámai tekintetében szükséges karbantartási- és vizsgálati
munkálatokat, illetve a műszaki fenntartást és a javítást a Szállító köteles saját
költségén elvégezni. Esetleges hibákkal kapcsolatban a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben a Szállító ezen kötelezettségét
elmulasztja, úgy a kártérítési igények változatlanul érvényesnek tekintendők.

7 § Lehívásos megrendelések
Lehívásos megrendelés esetén a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a
pusztán tervezési célból megadott, tájékoztató jellegű kontingens átvételére. A
Megrendelő csak az általa ténylegesen lehívott mennyiségeket köteles átvenni.
A Szállító jogosult a Megrendelő által előzetesen betervezett mennyiségeket
előzetesen rendelkezésre bocsátani és a szükséges anyagokat beszerezni.
Amennyiben a termelés nem kerül lefolytatásra, illetve a tervezettnél kisebb
mennyiségben történik, úgy a Megrendelő köteles az előzetes terveknek
megfelelően beszerzett anyagokat megtéríteni.

11 § Elévülés
A Megrendelő (bármely jogalapból eredő) igényei ill. a kellékszavatossági
igények a teljesítés időpontjától számított 4 év alatt évülnek el 4el. A fenti
időtartam abban az esetben is érvényes, ha az igények nem állnak hibás
teljesítéssel összefüggésben. A Szállító utólagos teljesítése esetén az elévülési
időszak kezdetét az utólagos szállítástól kell számolni. Egyéb, hosszabb
időszakra vonatkozó elévülési időket, illetve további törvényi rendelkezéseket a
határidők megszakadása, illetve nyugvása tekintetében Felek jelen ÁSZF-ben
nem szabályoznak.

8 § Ipari tulajdonjogok
(1)

(2)

A Szállító által a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátott ábrák, rajzok,
számítások és egyéb dokumentumok kizárólag a rendelés teljesítése
érdekében használhatók fel. A Megrendelő tulajdonjogát, illetve szerzői jogát a
rendelkezésre bocsátott információk tekintetében fenntartja. Harmadik Fél
részere a fenti dokumentumokat kizárólag a Megrendelő előzetes írásos
beleegyezése mellett jogosult a Szállító rendelkezésre bocsátani. A
dokumentumokat a szerződés lejártát követően erre irányuló kérés nélkül és
haladéktalanul a Megrendelő részére vissza kell juttatni.
A Szállító felel minden olyan igényért, mely a leszállított áruk szerződésszerű
használata során felmerülő, az iparjogvédelmi jogok megsértéséből adódik,
mely olyan iparjogvédelmi jogok megsértéséből ered, mely az alábbi országok
valamelyikében is oltalmat élvez: a Szállító saját országa, az Európai
Szabadalmi Hivatal vagy a Németországi Szövetségi Köztársaság egyik
tartománya, Franciaország, Nagy-Britannia, Ausztria, Svájc vagy az Egyesült
Államok.

(3)

A Szállító a Megrendelőt, illetve annak vevőit mentesíti minden ilyen jellegű
iparjogvédelmi jog használatából adódó igénnyel szemben.

(4)

A Szerződő Felek vállalják, hogy egymást haladéktalanul értesítik minden
tudomásukra jutott szerződésszegési kockázattal és valószínűsíthető
szerződésszegési esettel kapcsolatban, illetőleg igyekeznek az ilyen ügyeket
lehetőség szerint békés, tárgyalásos úton rendezni.

(5)

A Megrendelő (a Szállító hozzájárulása nélkül) azon iparjogvédelmi jogok
megsértéséből adódó igényeket, melyekért a Szállító tartozik felelősséggel, el
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A Szállító nem tartozik felelősséggel azon iparjogvédelmi jogok megsértéséért,
melyeket a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott rajzok, modellek vagy
egyéb ezekkel azonos előírások alapján a Szállító gyártott, s melyeknek az ipari
jogot sértő voltáról előzetesen a Szállító nem volt tudomással és az ésszerűen
elvárható gondosság tanúsítása mellett sem kellett azt felismernie.

12 § Alkalmazandó jogszabályok
(1)

Jelen ÁSZF-re kizárólag Magyarország törvényi rendelkezései tekintendők
irányadónak, amennyiben Felek erről kifejezetten és írásban eltérően nem
rendelkeznek. Az Egyesült Nemzetek Szövetségének 1980.04.11-én kelt
megállapodása a nemzetközi árubeszerzés vonatkozásában nem tekintendő
irányadónak.

(2)

Felek alávetik magukat a a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság
kizárólagos illetékességének, a tényleges teljesítési hely szerinti illetékesség
kifejezett kizárásával.

13 § Egyéb rendelkezések
Amennyiben jelen ÁSZF egy vagy több rendelkezése a szerződéskötéskor,
illetve azt követően érvénytelennek bizonyul, úgy az az ÁSZF többi
rendelkezésének érvényességét nem befolyásolja. Fentiek szerint
értelmezendő az is, ha egy adott rendelkezést jelen ÁSZF nem tartalmaz. Az
érvénytelen rendelkezés helyett a törvényileg megfelelő rendelkezés tekintendő
érvényesnek.
Jelen Általános szerződési feltételek az alábbi linken érhetők el:
http://www.springfix.de/de/downloads/allgemeines
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