
Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Wieland Kuprál Kft. ajánlataira, szerződéseire, szállításaira (továb-
biakban: „szállítás”) és egyéb szolgáltatásaira vonatkoznak, amelyeket vevőinknek, megrendelőinknek, üzleti partnereinknek 
nyújtunk. 
Az ÁSZF feltételeit a megrendelések kiadásakor, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor, illetve szerződéskötéskor, to-
vábbá az áruk átvétele alkalmával kell elfogadottnak tekinteni. A jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Megrendelő, Vevő 
és a Szállító (a továbbiakban: „Szállító”, „Szállító”, „Vevő”, illetve Felek”) közötti egyedi megrendelésekre, továbbá a Szállítási 
szerződésekre, valamint a Szállítási Keretszerződések alapján létrejött egyedi megrendelésekre. 
Amennyiben a Szállítási szerződésekben vagy egyedi megrendelésekben a felek a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételektől kifeje-
zetten nem térnek el, akkor a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell a fent megjelölt jogviszonyokra alkalmazni. 
A jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezések kizárólag és olyan mértékig alkalmazhatóak, amennyiben azokat a felek kölcsönösen, az 
adott rendelkezés pontos megfogalmazásával, írásbeli formában kifejezetten elfogadták.

1.  Megrendelések, szerződéskötés

a A Szállító a beérkezett ajánlat kéréseket (gyártás esetét is ideértve) feldolgozza, és a feldolgozásától számított két héten 
belül árajánlat formájában megküldi Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő az árajánlatot írásban elfogadja és 
ezt követően a Szállító a megrendelés tényét visszaigazolja Megrendelőnek (a továbbiakban: Visszaigazolás), amely tar-
talmazza a Szállítás várható határidejét is, úgy a Felek között Szerződés jön létre (a továbbiakban: Szerződés). Megrendelő 
vállalja, hogy a Szállító részére elküldött ajánlat kérését ezen időszak alatt fenntartja.

b A Szállító árajánlatai nem hoznak létre szerződéses kapcsolatot a felek között. Szerződés kizárólag a megrendelés, 
Szállító általi írásbeli visszaigazolásával jön létre. Szállítási szerződés megkötése írásbeli formában lehetséges. A Szállítási 
szerződések, egyedi megrendelések bármilyen módosítására kizárólag írásban van mód. Szállító szóban vagy telefonon 
tett nyilatkozata kizárólag írásbeli megerősítés esetén bír jogilag kötelező erővel.

c A Szállító által kiadott árajánlatokon szereplő árak, az adott tételnél megadott darabszámok a teljes árajánlat kérésre 
vonatkoznak, kivételt képez ez alól, ha a Szállító által készített árajánlat kifejezetten eltérően rendelkezik. A Szállító által 
adott árajánlatok az abban megadott időpontig érvényesek, mind az ár, mind pedig a szállítási határidő tekintetében. Az 
ajánlaton szereplő tételek között a raktárkészleten lévő termékek fizikai jelenléte csak tájékoztató jellegű adat a Szállító 
részéről, és ajánlati kötöttséggel nem jár. A Szállító általi Visszaigazolással jön létre a Megrendelés és ezzel együtt a Felek 
között a Szállítási szerződés. A szállított áruk minőségének, mennyiségének végleges leírása az egyedi megállapodások-
ban, megrendelésekben szerepelnek (specifikációk, jóváhagyások és egyéb információk formájában). Minden egyéb, az 
áruk minőségét, és mennyiségét érintő kérdés a felek további kifejezett írásbeli megállapodásainak tárgya.

d A Szállító a Megrendelés teljesítéséig tartó időtartam alatt bármikor jogosult előrefizetést, vagy biztosítékot kérni, illetve 
ezek megtagadása esetén a Megrendelésben foglaltak teljesítésétől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő semmilyen 
követeléssel nem élhet a Szállító felé, de a Szállító követelheti a Megrendelőtől a Megrendelés meghiúsulásával okozott 
összes kárának megtérítését.

2.  Ár, fizetés, biztonság

a  A Szerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben meghatározott szállítási határidők kötelező érvényűek. A 
Szerződés akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az árucikket a Megrendelő átvette, illetve az egyedi megrendelés-
ben meghatározott teljesítési helyen, a szállítási határidőn belül az átvétel megtörtént.

b Amennyiben a Szerződő Felek kifejezetten másként nem állapodnak meg, úgy az árakat forintban kell érteni, amenny-
iben a visszaigazolás másképp nem rendelkezik. Az árak nettó árak, ezek mellett fizetendő az általános forgalmi adó, va-
lamint a szállítás és csomagolás díja. A szállításokkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban az átvétel országában felmerülő 
összes adót és/vagy egyéb díjakat (pl. import illetéket) a Megrendelő köteles megfizetni. Amennyiben a Szállító gyártási 
költségei jelentősen változnának, Szállítónak jogában áll árait észszerű mértékben kiigazítani. A rögzített fémárak a rög-
zítést követően nem módosíthatóak nagyobb mennyiségre.

c Jelen Általános Szállítási Feltételek teljesítése attól a feltételtől függ – a jelen Általános Szállítási Feltételek 13. cikkét 
nem érintve-, hogy a Szállító teljesítését nem akadályozzák vagy nehezítik indokolatlan mértékben a külkereskedelmi 
előírások hazai vagy külföldi szabályozásai, illetve a szerződés teljesítését nem teszik lehetetlenné, gazdaságtalanná vagy 
jelentősen bonyolultabbá az import ország vámelőírásai.

d Amennyiben a Megrendelő a Szállítónál halasztott fizetéssel rendelkezik, és fizetési késedelembe esik, úgy a Szállító a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani késedelmi kamatként, és a továbbiakban megtagad-
hatja a halasztott fizetés biztosítását a Megrendelő részére.

 Továbbá, amennyiben a Szerződő Felek írásban kifejezetten másként nem állapodtak meg, a szállítások és szolgáltatások 
kifizetését előreutalással kell teljesíteni. A fizetési határidő betartása szempontjából a fizetés beérkezésének időpontja az 
irányadó. Szállító jogosult a számlákat elektronikus formában is elküldeni.

e Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő nem teljesíti Szerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben meg-
határozott fizetési kötelezettségét határidőben, úgy késedelembe esik. Ettől az időponttól kezdve Szállító jogosult a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatot felszámítani a késedelemmel érintett időszakra és összegre. 

 Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegy-
banki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank 
által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke, plusz 40 EUR 
behajtási költség. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 
irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A kamat megfizetése nem korlátozza a Szállító jogát arra, hogy további kárát 
és költségeit is érvényesítse.

f A Megrendelő abban az esetben alkalmazhat beszámítást vagy visszatartást, ha a Szállítóval szembeni követelése 
jogerőre emelkedett és nem vitatott.

g Szállító jogosult a Megrendelővel szembeni követeléseit harmadik félre engedményezni.

h Amennyiben a Megrendelő fizetésképtelensége miatt a szerződés teljesítése veszélybe kerül a Szállító megtagadhatja 
a szállítást és/vagy a teljesítést, és visszavonhatja az eddig biztosított minden fizetési haladékot, valamint biztosítékként 
előleget követelhet, továbbá jogosult elállni a szerződéstől.

3.  Fémekre vonatkozó szerződések

a Amennyiben a Megrendelő fémet rendel a Szállítótól az aktuálisan érvényes fém árfolyamon annak érdekében, hogy azt 
követően a Szállító a fémet feldolgozza („fémekre vonatkozó szerződés”), a szerződés a Szállító által megküldött visszai-
gazolással jön létre, amelyben Szállító visszaigazolja a fém fajtáját, mennyiségét, árát, és a fém ár rögzítésének napját.

b A visszaigazolásban szereplő rendelkezési időszak alatt a Megrendelő köteles megrendelni a kívánt terméket szállításra 
az átvételi időszakban; ezen megrendelésnek tartalmaznia kell a termék specifikációját (termék, mennyiség, szállítási 
idő). A termékek ára a fémre vonatkozó szerződésben rögzített fém árból és a megrendeléskor érvényes feldolgozási 
árból tevődik össze.

c Az átvételi határidő lejárta után a Szállító jogosult:
 i) a meg nem rendelt mennyiségre havonta vagy annak egy részére 1%-os felárat felszámítani, és
 ii)  a meg nem rendelt mennyiségeket azonnali fizetési határidővel kiszámlázni a Megrendelőnek, beleértve, de nem  

 kizárólagosan a kamatokat is. A Szállító a kifizetett fémmennyiséget a meglévő vagy még megnyitandó fémszámlán  
 (konverziós számlán) írja jóvá 1:1 arányban.

 Amennyiben a fémszámlán keresztüli feldolgozás nem lehetséges, bizonyos külföldi piacok vagy belföldi felhasználásra 
szánt csőszerelvények esetében, vagy nem felel meg az elfogadási határidő lejárta után a Szállító jogos érdekeinek, 
úgy a Szállító jogosult felszólítani a Megrendelőt, hogy hét napon belül adja le a megrendelését. Ha a Megrendelő 
ezen időszakon belül sem adja le a megfelelő megrendelést, Szállító jogosul a fémárrögzítést törölni, és a szerződés 
visszaigazolásában rögzített ár és a megrendelés törlésének napján a londoni határidős fémpiacon (a továbbiakban: LME) 
érvényes piaci árnak megfelelő fém ár közötti pozitív különbséget, a felhalmozott kamatokat és a felmerült költségeket a 
Megrendelőnek kiszámlázni.

d Abban az esetben, amennyiben a Szállítónak biztosítékot kell nyújtania a közvetítő részére a fémmel kapcsolatos 
szerződés vonatkozásában, a Megrendelő köteles ezen biztosítékot ugyanezen összegben, egyidőben a Szállító részére 
megfizetni/átadni.

e Amennyiben a fémmel kapcsolatos szerződés hatálya alatt csőd, vég vagy felszámolási eljárás indul a Megrendelő ellen 
és a szerződés teljesítése nem lehetséges, úgy a már teljesített és/vagy át nem utalt Szállítói követelések a csőd, végels-
zámolás, felszámolási eljárás megindításának napján esedékessé válnak.

4.  Fém fedezet

a A fém fedezetet a Megrendelőnek legkésőbb 6 héttel a visszaigazolt szállítási időpont előtt megfelelő formában (fémmel 
kapcsolatos szerződés, teljes ár átutalás, fémszámla) a tervezett szállítási mennyiségnek megfelelő mennyiségben kell 
biztosítania Szállító számára. Ellenkező esetben a Szállító jogosult a vonatkozó fém árakat a Megrendelő nevében és 
költségére maga rögzíteni, és ezen árrögzítéseket kiszámlázni a Megrendelő részére a szállítással egyidejűleg.

b Kizárólag a Szállító mérései a mérvadóak a részére vámkezelésre átadott fém súlyának meghatározásakor. Amennyiben 
eltérés adódik a Megrendelő mérési eredményeihez képest, úgy a Szállító a mérési eredményei az irányadóak.

c Amennyiben Megrendelő fémet, fém hulladékot ad át Szállítónak, úgy Megrendelő garantálja, hogy a Szállító részére áta-
dott fém nedvességtartalma a vonatkozó DIN- vagy EN-szabványok előírásainak megfelel. Magasabb nedvességtartalom 
esetén a szabványoknak megfelelő súlylevonás történik.

5.  Kárveszély átszállás, szállítás, szabványok

a A kárveszély legkésőbb az alábbi időpontokban száll át a Megrendelőre:
 i) amennyiben a Szállító feladata az áru szállítása, abban az időpontban, amikor az árut a Megrendelő átvette,
 ii) amennyiben nem a Szállító feladata az áru szállítása, úgy abban az időpontban, amikor Szállító átadta vagy feladta a  

 Megrendelőnek az árut.

b Szállító jogosult részletekben szállítani. Amennyiben a Szállító kötelezettsége az áru szállítása a Szállító határozhatja meg 
a szállítmányozót, a fuvarozót, illetve a szállítási útvonalat.

c Szerződő Felek kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szállítás EXW (Incoterms 2020) paritással történik, 
ahol a szállítás helye a Szállító székhelye. 

d Európai Unión belüli áruszállítás esetén, abban az esetben, amennyiben a Szállító nem köteles leszállítani az árut, 
a Szállító megküldi a Megrendelőnek az „átvételi elismervény“ nyomtatványát az árucikk átvételéről, amelyet a 
Megrendelőnek teljes egészében ki kell töltenie, illetve az átvétel napjától számított 14 napon belül vissza kell küldenie a 
Szállító részére. Amennyiben ezen határidőn belül Szállító nem kapja meg a kitöltött átvételi elismervényt, a Megrendelő 
köteles megfizetni Szállító részére a mindenkori, a Szállító székhelyén érvényes általános forgalmi adó összegét.

e A nyilvános, nemzeti vagy nemzetközi szabványok csak akkor alkalmazandók, amennyiben azokat a Szállító az írás-
beli megrendelés visszaigazolásában kifejezetten alkalmazandónak nyilvánítja. Ebben az esetben a szabványnak a 
szerződéskötés időpontjában érvényes változata az irányadó.

6.  Szállítási idő, a szállítás akadályoztatása, késedelem

a A Szállító által az ajánlat kérésre adott árajánlatban megadott szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek. A Szállító 
általi megrendelés visszaigazolás tartalmazza a Szállító által vállalt szállítási határidőket.

b Megrendelő által a Szállító részére visszaszállított fémhulladék feldolgozása esetén a feldolgozott fémhulladékot a 
Szállító annak függvényében vállalja határidőre feldolgozni, amennyiben a Megrendelő időben és megfelelően szállítot-
ta le a Szállító számára a feldolgozandó anyagot, kivéve, amennyiben a Szállító felelős a Megrendelő késedelmes szállí-
tásáért vagy a szállítása elmaradásáért.

c A Szállító fenntartja a jogot a részszállításra, amelyet a Megrendelő köteles elfogadni. A Szállítás határidőben teljesített-
nek tekintendő abban az esetben, ha az áru az árajánlat visszaigazolásban megjelölt helyen és időben a Szállító székhe-
lyét elhagyja, illetve, ha a Szállító írásban értesíti Megrendelőt arról, hogy az áru készen áll az átvételre vagy a feladásra. 
A Szállító az árajánlat visszaigazolásban meghatározott ár és szállítási határidőket veszi alapul a teljesítés során. A Szállító 
semmiféle anyagi felelősséget nem vállal:

 i)  a gyártó szállítási késedelméből,
 ii)  vis majorból,
 iii)  illetve semmilyen olyan eseményből származó elmaradt haszonért, és/vagy pótlólagosan felmerülő költségekért, 
  amelyekre a Szállítónak közvetlen ráhatása nincs.

d Vis maior esetén, azaz nyersanyag- és energiahiány, háború, fegyveres konfliktusok, polgárháború, terrorizmus, forrada-
lom, természeti katasztrófák, járványok, világjárványok (ide értve például a Covid19 járványt és a kapcsolódó korlátozá-
sokat is, például az utazási korlátozásokat, határzárakat, szállítási korlátozásokat vagy késedelmeket és üzembezárásokat 
is), az állami hatóságok intézkedései és minden egyéb olyan esemény, amely a Szállító hatáskörén kívül esik, és amely 
részben vagy egészben jelentősen megnehezíti vagy ellehetetleníti a szállításokat vagy a kötelezettségek teljesítését, 
mentesül a Szállítót a kötelezettségei teljesítése alól a fennakadás időtartamára, illetve a hatása mértékéig. Ugyanez 
alkalmazandó abban az esetben is, amennyiben a vis major bekövetkezésekor a Szállító már késedelembe esett. Ebben 
az esetben a szállítási vagy teljesítési határidők meghosszabbodnak az akadályoztatás időtartamának hosszával. Fenti 
esetekben a Szállító fenntartja a jogát, hogy elálljon a szerződéstől abban az esetben, ha nem kapja meg a megfelelő 
termékeket annak ellenére, hogy előzetesen beszerzési szerződést kötött a gyártóval. A Szállító késedelem nélkül tájé-
koztatja a Megrendelőt, ha a szállítást nem lehet időben teljesíteni, és amennyiben eláll a szerződéstől.

e A Szállító szerződésből eredő kötelezettségével csak akkor esik késedelembe, ha az adott kötelezettség teljesítésének 
esedékességét követően a Megrendelő írásbeli felszólításában meghatározott észszerű póthatáridőn belül sem teljesíti 
kötelezettségét a Szállító, és a nemteljesítés oka a Szállítónak felróható. További feltétel, hogy a Megrendelő nem lehet 
késedelemben a szerződésből, illetve korábbi szerződéseiből eredő kötelezettségeivel kapcsolatban.

7.  A tulajdonjog fenntartása

a A leszállított árucikkek tulajdonjogát a Szállító fenntartja addig, amíg a Megrendelő nem rendezi a szerződés szerinti az 
üzleti viszonyunkból eredő aktuális és jövőbeli, a fém lehívásából eredő kötelezettségeit.

b Amennyiben a Megrendelő az árucikkeket a Szállító nevében dolgozza fel, anélkül, hogy ez a Szállítóra bármilyen kö-
telezettséget róna, úgy az újonnan létrehozott árucikk tulajdonjoga a Szállítóé lesz. Ha az árucikkeket más anyagokkal 
együtt dolgozzák fel, résztulajdonosokká válik a Szállító az árucikkei kiszámlázott értékének és az egyéb anyagok értéké-
nek arányában. Ha a Szállító árucikkeit a Megrendelő árucikkeivel kombinálják vagy vegyítik, és a Megrendelő árucikkei 
tekintendők a fő árucikknek, résztulajdonosokká válik a Szállító az árucikkei kiszámlázott értékének és a fő árucikkek 
kiszámlázott – vagy ennek hiányában – piaci értékének arányában. Ilyen esetekben a Megrendelő tekintendő az érintett 
árucikkek letéteményesének.

c A Megrendelő minden olyan követelését, amely azon árucikkek értékesítéséből származik, amelyeken tulajdonjoggal 
rendelkezik a Szállító, a Megrendelő az eladott árukban való, a Szállító tulajdoni hányada erejéig biztosítékként a Szállítóra 
engedményezi.

d A Megrendelő köteles a Szállító tulajdonában lévő árucikkeket gondosan, a Szállító utasításainak megfelelően, ingyene-
sen, harmadik személyek áruitól elkülönítve és a Szállító tulajdonát egyértelműen megjelölve tárolni.

e A Megrendelő jogosult a szokásos üzletmenet során a Szállító tulajdonát képező árucikkekkel rendelkezni és a Szállítóra 
engedményezett követeléseket behajtani mindaddig, amíg a Megrendelő megfelelően eleget tesz a Szállítóval fennálló 
jelen Általános Szállítási Feltételből eredő kötelezettségeinek.

 A Megrendelő köteles a Szállító tulajdonát képező árucikkeket a Szállító kérésére bármikor, késedelem nélkül és saját 
költségén visszaszolgáltatni, e célból nem kell sem a szerződést felmondania a Szállítónak, sem póthatáridőt időt szab-
nia.

f Szállító kérésére a Megrendelő köteles minden szükséges információt megadni a Szállító tulajdonát képező árukról és a 
Szállítóra engedményezett követelésekről, és Megrendelő köteles tájékoztatni vevőit az engedményezés tényéről.

g Amennyiben a Szállító által visszatartott vagy biztosítékként átruházott árucikkek és követelések értéke több mint 20 
%-kal meghaladja a Szállító Megrendelővel szembeni követeléseit, úgy a Megrendelő kérésére ilyen mértékben Szállító 
felszabadítja a követelése értékének meghaladó részét.

h Amennyiben a Szállító által szállított árucikkek tulajdonjogának fenntartása az alkalmazandó jog szerint a Szállító 
nem jogosult, úgy Szállító jogosult az árukra vonatkozó egyéb jogait fenntartani követelései biztosítása érdekében. A 
Megrendelő köteles együttműködni az ilyen intézkedésekben.

i A Megrendelő köteles tartózkodni minden olyan cselekményektől, amelyek az árucikkek tulajdonjogát vagy a Szállító 
egyéb jogait csorbítja, és ha ilyen cselekmények harmadik személyek részéről várhatóak, köteles azokat elhárítani. A 
Megrendelő köteles a Szállítót haladéktalanul értesíteni az ilyen károsító eseményekről, és köteles a Szállító rendel-
kezésére bocsátani a Szállító jogai védelméhez szükséges információkat és dokumentumokat. A Megrendelő köteles 
megtéríteni Szállítónak az eredeti állapot helyreállítása érdekében a Szállítónál felmerült költségeket, amennyiben ezeket 
a költségeket nem tudja a Szállító behajtani a károsító harmadik féltől.

8.  Eltérések, garancia nélkül, műszaki támogatás

a Amennyiben a Megrendelő eltérést tapasztal a szállítólevélben és a számlán található specifikációktól az árucikkek sú-
lyát, mennyiségét vagy tulajdonságait illetően, úgy az eltérést a Megrendelőnek kell bizonyítania.

b Szállító jogosult a megállapodott súlyhoz, mennyiséghez és mérethez képest maximum 10%-kal felfelé vagy le-
felé eltérni, kivéve, ha ezek sértik a konkrétan megállapodott szabványok előírásait (jelen szerződés 5. 5 pont), 
amennyivel a Szállító a kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat, a Megrendelő a ténylegesen 
szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni. Az árucikkek szállításánál Szállító fenntartja a 
jogot, hogy az anyaggal vagy a gyártással összefüggésben átmérőbeli, súlybeli vagy szerkezetbeli eltéréseket alkal-
mazzon, továbbá a túl nagy vagy túl rövid hosszúság megengedett.

c A szállítási terjedelem, a méretek, a súlyok, az anyagok, a megjelenés és a tulajdonságok leírása csupán az áru 
leírását szolgálja, és a szabványokra, anyaglapokra, vizsgálati tanúsítványokra stb. való hivatkozásokhoz hasonlóan 
nem jelentik a garancia alapját. Ahhoz, hogy a garancia jogilag kötelező érvényű legyen, a garanciát kifejezetten 
írásban, e kifejezéssel kell Szállítónak kinyilvánítania. Ez vonatkozik a szabványok (5. 5. pont) elfogadására is, ame-
lyek tehát önmagukban nem minősülnek garanciának.
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d Műszaki támogatás nyújtásakor a Szállító úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A műszaki 
támogatás semmilyen esetben sem kötelező érvényű, illetve annak elfogadása sem jelent kötelezettséget a kiállítóra, és 
nem mentesíti a Megrendelőt a saját tesztjeinek és próbáinak elvégzése alól. A Megrendelő köteles az árucikkek hasz-
nálata során az árucikkre vonatkozó jogszabályi, műszaki és hatósági előírások betartására.

9. Jótállás/Garancia/Szavatosság

a A Szállító a Megrendelés teljesítése után legfeljebb tizennégy (14) munkanapig fogad el mennyiségi vagy minőségi 
kifogásokat a Megrendelő részéről, mely reklamációt írásban kell megtennie a Megrendelőnek a Szállító felé. A 
fenti határidőn túli reklamáció érvényesítése kizárt. Abban az esetben, amikor a Megrendelő személyesen veszi 
át a Szállítótól a megrendelt termékeket - és átvételkor minőségi és mennyiségi kifogásokkal nem élt - utólagos 
minőségi és mennyiségi reklamációnak a Szállító nem köteles helyt adni. Szavatossági időn belül előforduló rej-
tett hiba esetén a Megrendelő a hiba felfedezésétől számított 14 munkanapon belül köteles azt írásban jelezni a 
Szállítónak, aki a fentiekben meghatározott módon intézkedik a hiba kijavításáról, illetve jogos reklamáció esetén a 
kérdéses termék kicseréléséről. A szavatosság érvényesítése a Szállító által kiállított számla alapján érvényesíthető a 
Szállító telephelyén.

b Hiányosságok, anyag- vagy kivitelezési hiba esetén a jogszabályi rendelkezéseken túlmenően a következőkre jogo-
sult a Megrendelő:

 i) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha  
 az a Szállítónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget   
 eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és 

  a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
 ii) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szállító költségére maga kijavíthatja vagy mással  

 kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Szállító a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettsé
  gének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke   

 megszűnt.

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A Szállítónak a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

c Amennyiben a Megrendelő a részszállítás esetében kifogást tesz hibás áru vonatkozásában, úgy ezen kifogása nem 
érinti a részszállítás fennmaradó részét.

d A hibákra vonatkozó jótállási idő az áru leszállításától és/vagy a szolgáltatás teljesítésétől számított 12 hónap. Az 
ezen időszakon belül kicserélt vagy kijavított hibás áruk esetében a további jótállási időszak a kicseréléstől vagy 
javítástól számított 3 hónap, de mindenképpen a kicserélt vagy kijavított áru leszállításától számított összesen 15 
hónapos időtartamra korlátozódik.

e A Szállító az általa forgalmazott termékekre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiak-
ban: Ptk.) 6:171. §-a szerinti előírt szavatosságot vállal, amely eltérő jogszabályi kötelezettség vagy a Szállító és a 
Megrendelő/ közötti külön megállapodás hiányában az árun rögzített.

 
 A jótállás nem terjed ki
 – a Megrendelő által rosszul megválasztott termék esetén bekövetkező, 
 – a helytelen alkalmazásból eredő, valamint  
 – a nem megfelelő alkalmazási körülményekből származó károkra. 

 
10.  Harmadik fél tulajdonjoga, eszközökhöz való jogok, titoktartás

a Amennyiben harmadik fél tulajdonjogai sérülnek olyan áruszállítások vagy szolgáltatások teljesítése miatt, amelyek 
a Megrendelő által megadott rajzokon vagy egyéb információkon alapulnak, a Megrendelő köteles Szállító kárát 
megtéríteni és mentesíteni minden további kár, követelés és költség alól.

b A Megrendelő nem szerez tulajdonjogot a gyártó az eszközeinkhez az eszközhasználati költségek teljes vagy rész-
leges megfizetésével sem. Az eszközök minden esetben és mindenkor a Szállító tulajdonában maradnak.

c A Szállító dokumentumaiban szereplő információkat, pl. rajzokat, mintákat, számításokat nem lehet harmadik fél 
számára hozzáférhetővé tenni, kivéve, ha ehhez előzetes írásbeli hozzájárulását adta a Szállító.

11.  Adatvédelem

a Jelen Általános Szállítási Feltételek elfogadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító és a Megrendelő 
közötti szerződés létrejöttével a Szállító jogosult kezelni a Megrendelő által a Szállító tudomására hozott személyes 
adatokat.

b A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító a Megrendelő személyes adatait szerződéskötés esetén a szerződés 
teljesítésétől, a számla kiállításától számított 8 évig, illetve a Szállító mérlegelése alapján a jogos érdekinek fennál-
lásáig kezeli, a szerződéskötés elmaradása esetén pedig törli az adatait.

c Jelen Általános Szállítási Feltételek elfogadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy jogosult tájékoztatást kérni 
a személyes adatai kezeléséről, jogosult kérni azok helyesbítését, - kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy 
zárolását, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Info tv.) 21. §-a alapján tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Továbbá a Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy a fenti bekezdésben foglaltakat a Megrendelő abban az esetben jogosult kérni a Szállítótól, 
ha személyazonosságát okiratokkal igazolta.

d Továbbá Megrendelő jelen Általános Szállítási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szállító gondoskodik 
a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek a magyar, valamint európai uniós jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

e Megrendelő tudomásul veszi továbbá a jelen Általános Szállítási Feltételek elfogadásával, hogy a Szállító jogosult az 
adatkezelési tevékenységéhez Adatfeldolgozót igénybe venni. A Szállító tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szállító 
az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozót a Szállító és az Adatfeldolgozó között létrejött szerződésben nyilat-
koztatja az Adatfeldolgozót a személyes adatok kezelésére, feldolgozására továbbítására szolgáló eljárások és be-
rendezések biztonsági előírásoknak való megfeleléséről, illetőleg az adatszolgáltatás és tárolás biztonsági szintjéről 
és csak azon Adatfeldolgozók részére továbbítja a Megrendelő személyes adatait, amelynél az adatvédelemnek az 
irányadó jogszabályok által támasztott követelményei valamennyi adatra nézve teljesülnek. Megrendelő tudomásul 
veszi, hogy abban az esetben, ha a személyes adatokhoz fűződő jogait megsértik, a Megrendelő a Nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, vagy bírósági eljárást indíthat. Az adatkezelés-
sel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Info tv. 13-17. §-i és a 30. § alfejezetei 
tartalmazzák.“

12.  Export- és reexport korlátozások

a Jelen Általános Szállítási Feltételek elfogadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító és a Megrendelő 
közötti szerződés létrejöttével a Szállító jogosult kezelni a Megrendelő által a Szállító tudomására hozott személyes 
adatokat.

b Amennyiben a Megrendelő a Szerződés megkötése után döntött az áru 12.1-es pontban meghatározott exportjáról, 
úgy köteles erről szintén írásban tájékoztatni a Szállítót. A Szállító írásbeli engedélye nélkül történő értékesítés 
súlyos szerződésszegésnek tekintendő.

c Fentieken túl a Megrendelő szavatolja, hogy betartja a vonatkozó hatályos exportellenőrzési szabályokat és em-
bargókat, valamint az esetleges további szankciókat, különösen Németországban, az Európai Unióban, valamint az 
Egyesült Nemzetek Szervezetében, az Amerikai Egyesült Államokban, Szingapúrban, Kínában és további extraterri-
toriálisan alkalmazandó szabályozásokat.

d Amennyiben a Megrendelő az árut továbbértékesíti, köteles a vevőivel, egészen a végfelhasználóig kötött 
szerződéses rendelkezésekkel biztosítani, hogy vevői is alávessék magukat a jelen Általános Szállítási Feltételek 12. 
pontjában meghatározott kötelezettségeknek.

e Amennyiben a Megrendelő megsérti a jelen Általános Szállítási Feltételek 12. pontjában foglalt bármely rendelke-
zést, Szállító jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől anélkül, hogy a Megrendelő emiatt kártérítési igények-
re lenne jogosult.

13.  Joghatóság helye

a A szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitákra a Szállító székhelye szerinti bíróságok rendelkeznek ki-
zárólagos joghatósággal.

b Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között az üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében a felek egymással eg-
yéni megállapodások, keretszerződések és minőségbiztosítási megállapodások, két- vagy többoldalú szerződést 
kötöttek, valamint az ezekre vonatkozó mellék megállapodások, kiegészítések és módosítások előnyt élveznek az 
Általános Szállítási Feltételekkel szemben.

c A Szállító nem ismeri el a Megrendelőnek a Szállító szállítási feltételeivel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételeit, kivéve, 
amennyiben a Szállító írásban kifejezetten hozzájárult a feltételek érvényességéhez. Amennyiben az általános szállítási 
feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

14. Alkalmazandó jog

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) feltételeit tekintik irányadónak. Jogvita esetén a Felek megállapodnak abban, hogy megkísérlik 
azt békés úton rendezni, de amennyiben ez nem vezet eredményre úgy a Szállító székhelye szerinti illetékes bíróságot 
jelölik meg kizárólagos illetékességgel


