Általános rendelkezések
Értékesítési és szállítási feltételek

(4)

A szállítási határidő időtartama akkor tekinthető betartottnak, amennyiben
annak lejártáig a szállítás tárgya hozzánk megérkezik, illetve a szállítási
értesítés részünkre megküldésre kerül.
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(5)

A Szerződő Fél jogosult nem kötelező érvényű szállítási határidő, illetve
időtartam lejártát követő hat hét után minket arra felszólítani, hogy megfelelő
határidőn belül a szállítást teljesítsük. A fenti felszólítás tekintendő a késedelem
legkorábbi kezdetének. Fentiek abban az esetben nem tekintendők
érvényesnek, ha az utólagos határidő aránytalanul hosszúnak bizonyul. Ebben
az esetben a megfelelő hosszúságú utólagos határidő tekintendő érvényesnek.

(6)

Amennyiben a késedelmünk egyszerű gondatlanság következménye, úgy
kártérítési felelősségünk kizárásra kerül, kivéve, ha az életet, testi épséget és
egészséget veszélyeztető károkozást, illetve a szerződéses kötelezettségek
megsértését érinti.

(7)

A főbb szerződéses kötelezettségek megsértése esetén az egyszerű
gondtalanság
következményeképp
fellépő
késedelemből
származó
felelősségvállalásunk terjedelmét a jellemzően előrelátható károkra korlátozzuk.

(8)

Vis maior, zendülés, sztrájk, kizárás és saját hibánkon kívüli lényeges
üzemzavar esetén az 1. és 2. pontokban nevezett határidők a fenti körülmények
miatt fellépő teljesítési zavar időtartamával, illetve megfelelő mértékű haladék
hozzászámításával módosítandók.

1 § Általános rendelkezések, a szerződés hatálya
(1)

Szerződéseink alapjául minden esetben az alábbi feltételeket kötjük ki:
megrendelés kiadásával a Szerződő Fél elfogadja ezen feltételeinket.

(2)

Minden ezzel ellentétben álló rendelkezést ezúton elutasítunk. Bármely ilyen
rendelkezés kizárólag akkor tekintendő érvényesnek, ha az írásos formában
került rögzítésre. A Szerződő Fél rendelkezései kizárólag akkor képezik a
szerződéses feltételek részét, amennyiben azokkal szemben ellenvetést nem
támasztunk, illetve amennyiben a szerződésben szabályozott szállítás/teljesítés
fenntartás nélkül teljesül.

(3)

A

Szerződési feltételeink egyaránt vonatkoznak azon Szerződő Felekre, akikkel a
jövőben kötünk üzleti megállapodást.

2 § Szerződéskötés, a szerződés tartalma
(1)

A szerződés a megbízás részünkről történő aláírását, illetve a meghatározott
teljesítések leszállítását követően lép érvénybe. Ezúton vállalunk
kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a rendelés esetleges visszautasítását
haladéktalanul és írásos formában közöljük.

(2)

Ajánlataink kötelezettséget nem vonnak maguk után. A Szerződő Fél ajánlatát
legfeljebb egy hónap időtartamig köteles fenntartani.

(3)

Minden egyezséget írásos formában kell lefektetni. Szóbeli egyezségkötésre
nincs lehetőség. Az írásos forma vonatkozik a kiegészítő egyezségekre,
biztosítékokra és szerződést követő változtatásokra, ide értve a szerződésnek
a szerződéses feltételek szerint történő megszüntetését is.

5 § Kockázat áthárítása, szállítás, ellenőrzés, kifogásolási kötelezettség
(1)

A kárveszély az esetleges kártérítési kötelezettségtől függetlenül a küldési
megbízotthoz történő kiszállítással, legkésőbb azonban a tőlünk történő
távozással a Megbízóra száll át. Amennyiben az áru szállításra kész, úgy a
kárveszély a szállítási értesítést követő egy hét elteltével a Szerződő Félre száll
át, kivéve, ha az áru feladását mi vállaltuk. Amennyiben a feladás késedelmes,
illetve az átvétel olyan körülmények miatt késik, melyért a Szerződő Fél felelős,
úgy a kárveszély áthárítása a szállítási értesítés kiküldésével egyidejűleg
történik. A biztosítások megkötését illetően mi minden esetben kizárólag a
Szerződő Fél által külön megbízásban rögzített terjedelemben vállaljuk a
felelősséget a költségekért.

(2)

A Szerződő Fél köteles az árut az átvételt követően hiányosságok tekintetében
ellenőrizni - továbbadás esetén is -, illetve a hiányosságokat haladéktalanul,
legkésőbb tíz munkanapon belül írásos formában közölni. Amennyiben a
Szerződő Fél ezt az értesítést elmulasztja, úgy az árut elfogadottnak tekintjük,
kivéve, ha olyan hiányosságról lenne szó, mely a vizsgálat során nem volt
felismerhető.

(3)

Kérésre a Megbízó köteles az átadás-átvételi és működési jegyzőkönyv
elkészítésekor közreműködni.

3 § Díjszabás és fizetési feltételek
(1)

Az árak áru- és szolgáltatásértékként értelmezendők, azaz a fizetési
kedvezmény (S-konto), illetve további engedmények összege, valamint a
felrakodás, a csomagolás, a fuvar és egyéb, kizárólag külön megállapodásban
szabályozandó biztosítások összege, illetve a mindenkor érvényes általános
forgalmi adó ezekhez még hozzászámolandó.

(2)

A teljes szerződéses díj megfizetése a fizetésre felszólító számla kézhezvételét
követően válik esedékessé. A fizetést Esztergomban nem terheli levonás.

(3)

(4)

A fizetési határidő a számla kiállítását követő 9. nap. A késedelmi kamatok
mértéke olyan jogi ügyletek esetén, amelyekben fogyasztó nem érintett, a
hivatalosan közzétett alapkamat 8 százalékkal megemelt összege, egyéb
jogügyletek esetén pedig a hivatalosan közzétett alapkamat 5 százalékkal
megemelt összege. A törvényi rendelkezések kiegészítéseképpen fenntartjuk
a jogot arra, hogy nagyobb mértékű késedelmi kamatot szabjunk ki,
amennyiben nagyobb összegű károkozást tudunk igazolni, kivéve, ha a
Szerződő Fél igazolni tudja, hogy a késedelmi kamatokkal érintett károk
egyáltalán nem, illetőleg jelentősen csekélyebb mértékben állnak fenn.
Az átutalásos megbízások, csekkek és váltók kizárólag az összes leszámítolási
és beszedési költség figyelembevételével tekinthetők a fizetés feltételes
teljesítésének.

(5)

A Szerződő Fél követeléseinkkel szemben kizárólag vitathatatlan, elismert és
jogerősen megállapított ellenkövetelést támaszthat.

(6)

A visszatartás joga szintén kizárólag vitathatatlan, elismert és jogerősen
megállapított ellenkövetelés esetén, illetve csak abban az esetben
gyakorolható, amennyiben egyazon szerződéses viszonyon alapul.

4 § Szállítás és szállítási késedelem
(1)

Az általunk megjelölt szállítási határidő kezdete előtt az összes technikai kérdés
tisztázandó. A szállítási kötelezettségünk betartásának feltétele a Szerződő
Felek kötelezettségeinek időben történő, illetve szabályszerű teljesítése.

(2)

Az időben történő és megfelelő saját szállításra való jogot fenntartjuk.

(3)

A szállítási határidőket, illetve időtartamot, melyek akár kötelező érvénnyel, akár
kötelezettségtől mentesen is meghatározhatók, írásos formában kell rögzíteni.
A szállítási határidő időtartamának kezdete - az 1. pont rendelkezéseit kivéve a szerződéskötés napja. Amennyiben további szerződéskiegészítés történik,
úgy szükség esetén ezzel egyidőben szállítási határidőt, illetve időtartamot is
ismételten meg kell határozni.

6 § Garanciavállalás
(1)

Nem kizárólag csekély mértékű tárgyi és jogi hiányosságok esetén vagyunk
jogosultak a törvényi rendelkezések kiegészítéseképpen az alábbiak szerinti
utólagos teljesítésre:
Jogosultak vagyunk két alkalommal a javításra. Amennyiben a szerződés
tárgyának típusa, illetve a hiányosság fajtája, valamint egyéb körülmény azt
indokolja, hogy a javítás fentiek után is sikertelennek bizonyul, és ez a Szerződő
Féltől elvárható, úgy további javításokra vagyunk jogosultak.

(2)

Amennyiben a javítás sikertelen, úgy a Szerződő Fél jogosult csökkentésre,
saját megítélése alapján a szerződéstől való visszalépésre, illetve a törvényi
rendelkezéseknek megfelelő mértékű kártérítés érvényesítésére.

(3)

Az elévülési határidő 12 hónap.

(4)

Használt tárgyak értékesítése esetén az elévülési határidő szintén 12 hónap.

7 § A kártérítés kizárása, felelősségkorlátozás
(1)

Amennyiben kártérítési kötelezettségünk a szerződéses kötelezettségek
törvényes képviselőnk, illetve teljesítést segítő személy általi gondatlanság
miatti megszegésének következménye, úgy kártérítési felelősségünket a
szerződésre jellemző, előre látható károkra korlátozzuk.

(2)

Amennyiben kártérítési kötelezettségünk a nem jelentős mellékkötelezettségek
törvényes képviselőnk, illetve teljesítést segítő személy általi gondatlanság
miatti megszegésének következménye, úgy kártérítési felelősségünket kizárjuk.

(3)

Minden olyan esetben, melyben gondatlan kötelezettségszegés következtében
fellépő kártérítési felelősség van érvényben, bármely jogi alapból kifolyólag
legyen is az, úgy kártérítésre vonatkozó felelősségünk az általunk előre látható
károkra korlátozódik.
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(4)

Egyébiránt kizárunk minden olyan törvényes képviselőnk, illetve teljesítést
segítő személy általi kártérítési kötelezettséget, melyben a szerződéses
kötelezettség gondatlanság miatti megszegése a mi felelősségünk, azonban
mely jellegéből és következményeiből adódóan a szerződés teljesítését nem
veszélyeztetni.

(5)

Amennyiben a nem jelentős szerződéses kötelezettség megszegésének
következtében a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:519 § által szabályozott gyártói
felelősségből eredő kártérítés (követelés felróhatóság alapján) felelősségre
vonnak minket, úgy felelősségünket az ebből fakadó rendelkezések
tekintetében a felelősségbiztosítónk kárpótlási teljesítésére korlátozzuk. A
fedezeti összeg kártípustól, szerződéstől és tárgytól függően kerül
megállapításra. Amennyiben a biztosítás nem, vagy nem teljes mértékben lép
érvénybe, úgy felelősségünk a biztosítási összeg mertékének megfelelően
változatlan marad. Amennyiben a biztosítási összeg nem kártípustól,
szerződéstől és tárgytól függően kerül megállapításra, úgy felelősségünket a
kártípus, szerződés és tárgy szerinti károkra korlátozzuk.

(6)

Az 5 § 1-5. pontok előbbi rendelkezései nem tekintendők érvényesnek,
amennyiben életet, testi épséget vagy egészséget és/vagy termékszavatossági
törvényt érintő igényről van szó.

(12) Amennyiben a Szerződő Fél a szállítás tárgyát ingatlannal köti egybe, úgy
további nyilatkozat hiányában is köteles lemondani az összedolgozás
következtében fellépő díjazásból eredő minden követeléséről, olyan összegben,
mely a vállalkozó által számlán megjelölt módon megfelel a szállított tárgy
árának.
9 § Szerszámok
Amennyiben az általunk szállított áru szállításához egy vagy több eszköz
megépítése, illetve beszerzése szükséges, úgy az általunk megjelölt és a vevő
részére számlában kiállított szerszámköltségek részköltségként tekintendők,
azzal a kikötéssel, hogy a szerszámok minden esetben a mi tulajdonunkban
maradnak. A minimális amortizációs időtartamot két évben határozzuk meg és
fenntartjuk a jogot, hogy rövidebb működési időtartam esetén a nem fedezett
szerszámköltségeket további díjazásként követeljük.
10 § Jogorvoslat, illetékes bíróság
(1)

Felek minden szerződéses rendelkezésre a magyar jogot, illetve az ENSZ
egységes, adásvételt szabályozó rendelkezéseit (CISG) kötik ki irányadónak.

(2)

A Felek egymással szemben jelen szerződéses viszony alapján támasztott
követeléseinek teljesítési helye Esztergom.

(3)

Az üzleti kapcsolatból eredő követelések rendezésére a telephelyünk szerinti
bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki, ideértve a csekk- és váltókereseteket, amennyiben a Szerződő Fél kereskedő, nyilvános jogi, illetve
különjogi magánszemély. Egyúttal fenntartjuk a jogot arra, hogy a Szerződő
Féllel szemben az ő telephelye szerint illetékes bíróságon pert
kezdeményezzünk.

(4)

Amennyiben a szerződés egy rendelkezése és/vagy az általános értékesítési és
szállítási feltételek a szerződés megkötésekor vagy a jövőben érvénytelennek
bizonyulnának, illetőleg joghézagot tartalmaznának, úgy az a többi rendelkezés
érvényességét nem befolyásolja.

8 § Tulajdonjog fenntartása
(1)

Minden esetben fenntartjuk a szállítás tárgyára vonatkozó tulajdonjogot a
mindenkori szállítói szerződés szerint a teljes fizetendő összeg kiegyenlítéséig.

(2)

A Szerződő Fél köteles minden esetben a szállítás tárgyát díjmentesen a jó
gazda gondosságával megóvni.

(3)

A zálogba adás vagy a biztosíték tulajdonosváltása a fenntartott áru
tekintetében semmilyen esetben sem lehetséges.

(4)

Ebből kifolyólag a Szerződő Fél jogosult a szállítás tárgyát megfelelő üzletvitel
keretein belül feldolgozni és tovább értékesíteni, amennyiben nem áll
késedelemben. Szerződő Fél az adásvételi szerződés velünk történő
megkötésével lemond a vele szemben tovább értékesítésből, illetve egyéb
jogalapból fakadó vevő általi követelésekről a fenntartott árura vonatkozó
számla mértékének megfelelő értékben.

(5)

A fizetés szüneteltetése, csődeljárás kérelmezése, illetve megindítása, valamint
csekk- vagy váltótilalom esetén a tovább értékesítésre, illetve az
engedményezett követelések kérelmezésére vonatkozó jog megszűnik.
Ezekben az esetekben a Szerződő Fél köteles a fenntartott áru, illetve a fellépő
követelések tekintetében haladéktalanul és felszólítás nélkül is számlát
kiállítani.

(6)

A tulajdonjog fenntartása akkor is fennáll, ha az egyes követelések folytatólagos
számlán kerülnek feltüntetésre és az egyenleg meghatározásra és elfogadásra
került, kivéve, ha az egyenleg nem kiegyenlített.

(7)

Amennyiben az átengedett biztosítékok értéke több, mint 20%-kal meghaladja
a követeléseinket, úgy a Megbízó kérésére, illetve saját megítélésünk szerint
meghozott döntés alapján visszavonásra vagyunk kötelezettek, hiszen a
biztosíték értékhatárát meghaladtuk.

(8)

A fenntartott áruk visszavételére figyelmeztetést követően és az 5. pontban
meghatározott esetekben, valamint abban az esetben vagyunk jogosultak, ha a
Szerződő Fél fizetési kötelezettségének jelentős mértékű részével
késedelembe esik. Az általunk történő lefoglalás azonban nem jelenti a
szerződéstől való visszalépést. A Szerződő Fél átadásra köteles. A visszatartási
jogot ezúton kizárjuk.

(9)

Azon összegek, melyeket a Szerződő Fél az átruházott/lemondott követelés
révén begyűjt, az átutalásig külön vezetendők nálunk, annak érdekében, hogy
a követelések kiegyenlítése és/vagy felszámolások az adósságként felvezetett
folyószámlákon kizárásra kerüljenek.

Jelen Általános értékesítési és szállítási feltételek az alábbi linken érhetők el:
http://www.springfix.de/de/downloads/allgemeines

(10) A Szerződő Fél általi szállítás tárgyának feldolgozása a mi részünkről történik.
Amennyiben mi ezeket a nem hozzánk tartozó tárgyakat feldolgozzuk, úgy a
résztulajdont szerzünk az új tárgy tekintetében a szállított tárgy többi
feldolgozott tárgyhoz viszonyított és a feldolgozás ideje szerint számolandó
értékének megfelelően. A feldolgozás révén létrejövő tárgyra egyéb esetekben
egyazon feltételek vonatkoznak, mint a kikötés szerint leszállított tárgyra.
(11) Amennyiben a szállítás tárgya egyéb, nem hozzánk tartozó tárgyakkal
elválaszthatatlan módon összedolgozásra került, úgy résztulajdont szerzünk az
új tárgy tekintetében a szállított tárgy többi feldolgozott tárgyhoz viszonyított és
a feldolgozás ideje szerint számolandó értékének megfelelően. Amennyiben az
összedolgozás olyan módon történik, hogy a Szerződő Fél tárgya abban fő
egységként szerepel, a megállapodás szerint a Szerződő Fél számunkra
arányos mértékű résztulajdont biztosít. A Szerződő Fél köteles az így létrejött
kizárólagos-, illetve résztulajdont részünkre biztosítani.
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