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Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya az Sz.Variáns 

Csomagolástechnikai Kft. (4030 Debrecen, Vikár B. út 4/B Cg.: 09-09-005811, adószáma: 

11559443-2-09, képviseli: Szakál János ügyvezető) - a továbbiakban: Vállalkozó Megrendelőivel, 

vevőivel (továbbiakban Megrendelő) fennálló minden üzleti kapcsolatra kiterjed. Vállalkozó az 

ÁSZF szerinti feltételek alapján nyújt szolgáltatást és teljesít szállítást. Amennyiben Megrendelő 

elfogadja a Vállalkozó ajánlatát, jelen ÁSZF elfogadottnak tekinthető. 

I. AZ ÁSZF TÁRGYA, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
1. Árajánlat készítés 
 Az Ajánlatkérő által készített írásos ajánlatkérésre a Vállalkozó árajánlatot ad.  

Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden, a feladat megvalósításához szükséges információt. 

Nem megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen, ellentmondásos vagy késedelmes adatszolgáltatás 

esetén haladéktalanul egyeztetnek a felek.  

A Vállakozó az Ajánlatkérő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, 

aminek érvényessége 90 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük föl. 

A Vállalkozó érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az elektronikus formában adott ajánlat 

aláírás nélkül is érvényes. Az ún. tájékoztató árak kiadásakor (jellemzően telefonon) a Vállalkozó 

kötelezettséget nem vállal. 

Az Vállalkozó árajánlataiban feltüntetett árak minden esetben nettó árak, azok az ÁFA-t, és a 

termékdíj összegét nem tartalmazzák. 
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Az adó mértékét a mindenkor érvényes áfa-törvény határozza meg. 

Vállalkozó árajánlatában tájékoztató jellegű súlyok figyelembevételével számol, mely súlyok a 

késztermék szállításakor mérés alapján kerülnek véglegesítésre. A termékdíj mértéke és tényleges 

súlya Vállalkozó számláján/végszámláján kerül véglegesítésre, és feltüntetésre a mindenkori 

környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó törvény termékdíjtételeivel számol. 

A Vállalkozó árajánlatának Megrendelő általi írásbeli megrendelése a feltétele a gyártás 

megkezdésének. Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak 

bármely pontban eltérnek az árajánlattól. Ebben az esetben Vállalkozó új ajánlatot készít, amelyet a 

Megrendelőnek újra írásban el kell fogadni.  

Az árajánlat készítése során tervezett termékek tervei mindaddig nem kerülnek átadásra a 

Megrendelőnek, míg a Megrendelő írásban meg nem rendeli, ill. új Megrendelő esetén az előleget 

meg nem fizeti. 

 

A Vállalkozó a jelen ÁSZF szerinti feltételek alapján készíti el a Megrendelő által egyedi írásbeli 

megrendelés alapján megrendelt papíralapú csomagoló- vagy reklámeszközöket (a továbbiakban: 

Termék), vállalja a Termék nyomtatási és konfekcionálási munkálatainak elvégzését az egyedi 

megrendelésben meghatározott példányban és minőségben. 

2. Megrendelés 
Amennyiben Megrendelő írásban elfogadja az árajánlatot, az árajánlat alapján megrendelést küld 

az Vállalkozónak, ebben árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja 

a kialkudott árat, és az általános szerződési feltételeket, egyben- megadja a számlázási címet, 

kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot és az adószámot- hozzájárul ahhoz, hogy 

a Vállalkozó direkt marketing tevékenysége során hírlevelet küldjön. 

A szerződő felek nem kötnek minden egyes szolgáltatás, megrendelés teljesítésére külön 

Vállalkozási szerződést, hanem az ajánlatkérésnek megfelelően elkészített megrendelés válik 

automatikusan a felek közti Vállalkozói Szerződéssé, vagy a Vállalkozói Keretszerződés részévé. 

A megrendelésnek tartalmaznia kell minden előírást, specifikációt, dokumentumot és adatot a 

termékre (szolgáltatásra) vonatkozóan. Így különösen: az alapanyag fajtáját (minőség, grammsúly), 

a termék méretét, mintáit, színeit, mennyiségét, csomagolását, a szállítási és számlázási címet, 

melyek egyértelműen meghatározzák a Megrendelőnek a termékkel (szolgáltatással) szembeni 

elvárását, és kétséget kizáróan meghatározzák a termék legyártásához szükséges paramétereket  

 



   

3 
 

Minden ajánlatot, megrendelést, elfogadást, jóváhagyást, módosítást, észrevételt írásban kell 

megtenni, azt levélben, e-mail-en keresztül kell továbbítani. A fentiek Megrendelő részéről történő 

elmulasztása esetén a Vállalkozó mentesül bárminemű reklamáció, kötbér vagy jogkövetkezmény 

alól. A Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a késés előre látható, erről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

3. Grafikai alapanyag leadása (Ofszet) 
A Vállalkozó az alábbi paramétereknek megfelelő nyomdai PDF fájlt készít elő ofszet nyomtatásra, 

amelyet a Megrendelő biztosít:  

1) nyomdai minőségű, CMYK színterű, nem színre bontott (Composite) PDF;  

2) lehetőség szerint 1.3 - 1.4 verzió számú PDF fájl;  

3) semmilyen színprofilt ne tartalmazzon (pl.: ICC U.S. Web Coated SWOP v2); 

4) direkt színek esetén a megfelelő spot színekkel készüljön;  

5) a stanc rajzok külön színkivonatként felülnyomásban kerüljenek az anyagba;  

6) beágyazott képet CMYK, 300 dpi felbontásban tartalmazzon;  

7) amennyiben linkelt állományt bocsát a Gyártó rendelkezésére a Megrendelő, úgy a linkelt 

állományokat külön kérjük csatolni CMYK-ban átalakítva;  

8) tartalmazza az összes használt fontot (embed all fonts), vagy a fontokat alakítsák görbévé;  

9) minimum kifutó:  

a. / 5 mm  

b. / Kasírozott termékeknél 10 mm  

10) a grafika legyen középre pozícionált   

11) grafika és stanc rajza legyen külön rétegen  

12) A kapott grafikai fájl 1:1-es méretű legyen, különben torzulás léphet fel. RGB-ben küldött 

anyagok esetén színmódosulás lép fel, ebben az esetben a Vállalkozó felelősséget nem vállal 

a színhelyességért. 

13) Fekete színek használata:  

a. Vonalkód esetén: 100% fekete legyen (cyan, magenta, yellow ne legyen benne).  

b Fekete szöveg: 100% fekete felülnyomásos (overprint) legyen.  

c. Az anyag bármely részén a színek összetétele nem haladhatja meg a 300%-ot  

d. Fekete árnyalat esetén a fekete színnek 100% -nak kell lennie.  
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Anyag leadás: e-mailen keresztül (e-mail max. mérete 15MB), illetve elektronikus fájlküldő 

rendszeren.  

A műnyomótól eltérő színezetű alapanyagok esetén színtorzulás várható, ott a színhelyességet a 

Vállalkozó nem tudja garantálni.  

Nyelvtani vagy tartalmi hibákért a Vállalkozó felelősséget nem vállal, ideértve a vonalkód 

ellenőrzése és helyes generálása is. 

Amennyiben a fenti paraméterek nem teljesülnek, a Gyártó egy előre meghatározott összegért 

vállalja az átvett grafikai anyag javítását.  

FSC® (FSC-C146780) minősített terméken a védjegy használat igényének esetén az FSC-STD-40-004 

V3-0 szabvány előírásai az irányadóak. 

A Vállalkozó a Megrendelő által elfogadott látványterv időpontjától tudja a szállítási határidőt 

számítani. 

A Megrendelő által vállalt anyagleadás időpontjának / illetve a látványterv jóváhagyásának 

késlekedése csúszást okoz a gyártási ütemezésben. Ezáltal csúszást okoz a Megrendelő 

kiszolgálásában, a szállítási határidőben. 

 

4. Nyomtatás 
Nyomtatott termék esetén a nyomat elkészítéséhez szükséges anyagokat a Megrendelő 

feldolgozásra alkalmas állapotban, imprimatúraként köteles a Vállalkozónak kompozit pdf 

formátumban átadni. Imprimatúra teljesítésnek az a komplett anyag számít, amely tartalmazza a 

nyomtatáshoz szükséges összes adatot (szín, méret, alapanyag stb.), Megrendelő által írásban 

jóváhagyott változatban. Vállalkozó a pdf állományban előforduló esetleges hibákért felelősséget 

nem vállal.  

1)  Felek rögzítik, hogy a Megrendelő képviselője a nyomdai gépindulást köteles ellenőrizni és 

az etalon példányt kilövés, színhelyesség stb. szempontjából aláírásával jóváhagyni. Etalon 

hiányában vagy ha a Megrendelő nem tud részt venni a gépindulásnál, a Vállalkozó által 

készített proofnak megfelelően optimális festékterhelésre állítja be a nyomat minőségi 

paramétereit vagy a Vállalkozó utasítása az irányadó. Megrendelővel történt időpont egyeztetés 

esetén, amennyiben a Megrendelő késése miatt gépállás következik be, úgy ezt a Vállalkozó 

kötbérként felszámolhatja, melynek összege 30 000 Ft/óra, amelyet a számlán külön tételként 

feltüntet. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a megrendelt Terméket az imprimatúra és 
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az etalon szerinti minőségben köteles előállítani. Az imprimatúra és az etalon közötti jelentős 

eltérés esetén, ellenőrzésre a Vállalkozó proof-ot küld a Megrendelőnek, amit a Megrendelő a 

saját prooffal összevet, és ha eltérést tapasztal, a Felek egyeztetni kötelesek egymással. A 

Vállalkozó kijelenti, hogy az általa gyártott termékek gyártása során az egyes részműveletek 

elkészítéséhez külső alvállalkozó bevonását is igénybe veheti. A Vállalkozó egyben kijelenti, hogy 

ezen alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

2) Szállítási határidők: A Megrendelő írásbeli megrendelése, a nyomtatási pdf látványterv és 

proof jóváhagyása után a Vállalkozó által írásban visszaigazolt határidő. 

A Vállalkozó nem esik késedelembe, ha a Megrendelő vagy az általa igénybe vett közreműködő 

hibájából nem valósul meg határidőben a teljesítés. 

Amennyiben a gyártás során a Megrendelő által átadott anyagokban (grafikai anyag, stancrajz, 

műszaki leírás) hibára derül fény, Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Vállalkozó 

jogosult a szállítási határidőnek legalább a felek közötti egyeztetés időtartamával megegyező 

mértékű meghosszabbítására. 

Az egyeztetések után a Vállalkozó jogosult az aktuális gyártási kapacitásának megfelelően újbóli 

szállítási határidőt meghatározni. 

 

Amennyiben a megrendeléskor még nem áll rendelkezésre minden anyag (grafika, proof stb.), a 

Vállalkozó meghatározza a hiányzó anyagok átadási határidejét. Amennyiben Megrendelő ezen 

átadási határidő lejártát követően biztosítja az anyagokat, Vállalkozó jogosult a szállítási 

határidőt ennek megfelelően módosítani. 

Gyártástechnikai okokból kifolyólag a Vállalkozó a szállítási határidőt meghosszabbíthatja. 

Ebben az esetben Vállalkozó azonnal értesíti a Megrendelőt. 

3)  A Vállalkozó 5 évig tárolja a gyártáshoz szükséges segédanyagokat (szerszám, klisé), melyek 

a Vállalkozó tulajdonában maradnak, Megrendelő kérésére azonban ezen időtartamon belül a 

szállítási költség ellenértékének megfizetése mellett külön írásos kérésre a Megrendelő részére 

eljuttatja azokat. 5 év eltelte után a Vállalkozó jogosult a segédanyagokat külön értesítés nélkül 

megsemmisíteni. 

A jelen ÁSZF értelmében „üzleti titok” a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem 

közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen 

hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek 
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illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 

nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 

veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező 

jogosultat felróhatóság nem terheli. A Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak 

arra, hogy a megrendeléssel összefüggésben a birtokukba jutó üzleti titkot megőrzik, és 

harmadik fél részére hozzáférhetővé nem teszik. Az üzleti titok megsértése esetén a sérelmet 

szenvedett fél a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet. 

4) A Vállalkozó amennyiben az egyedi megállapodás nem rendelkezik másképp, saját 

honlapcímét, illetve emblémáját szerepeltetheti a Terméken. Vállalkozó a jóváhagyásra küldött 

pdf. látványterven köteles azt feltüntetni. 

5) Vállalkozó a megrendelés alapján leszállított áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a 

Megrendelő a leszállított termékek ellenértékét maradéktalanul meg nem fizeti részére. A 

termékek átadása ellenére a Megrendelő nem szerzi meg az átadott termék tulajdonjogát, csak 

a vételár teljes kifizetésével. 

6) A Megrendelő hozzájárul, hogy a Megrendelés eredményes teljesítése esetén a Vállalkozó a 

kereskedelmi ügyletet referenciaként – képes illusztrációval is –felhasználhatja. 

7) Amennyiben a Megrendelő a megrendelt Terméket többszöri felszólítás ellenére 

maradéktalanul nem fizeti meg, továbbá nem veszi át, Vállalkozó jogosult arra, hogy a 

megrendelt Terméket a Megrendelő üzleti partnereinek közvetlenül értékesítse. 

II. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
1) A Megrendelő a Vállalkozói díjat számla ellenében: 

első megrendelés esetén megrendeléskor előlegként a megrendelés 50% át, átvétel után a 

maradék 50%-ot 14 napon belül átutalással köteles megfizetni. 

második megrendelés követően külön megállapodás nélkül az áru átvétele után 14 napon belül 

átutalással köteles kiegyenlíteni. 

 A Vállalkozói díj minden esetben az előzőleg adott (akár többszörösen módosított) árajánlat, 

illetve az egyedi megrendelésben szereplő adatok alapján kerül kiszámlázásra. 

2) Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó az alábbi jogkövetkezmények érvényesítésére jogosult: 

a.) évi 20% mértékű késedelmi kamat felszámítására, 

b.) az esedékessé vált tartozások megfizetéséig jogosult a további teljesítés felfüggesztésére. 
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3) Amennyiben a Megrendelő visszavonja vagy módosítja a megrendelését (leállíttatja vagy 

módosítja a gyártást), úgy köteles a Vállalkozó ezzel kapcsolatban felmerült kárát a Vállalkozó 

részére megfizetni. 

4) Vállalkozó a környezetvédelmi termékdíj összegét az általa elkészített Termék csomagolására 

(gyűjtődoboz, zsugorfólia, raklappánt, raklap) vonatkozóan megfizeti. A Termék után járó 

környezetvédelmi termékdíj megfizetésére a Megrendelő kötelezett. A Vállalkozó befizeti a kör-

nyezetvédelmi termékdíjat és tovább számlázza a Megrendelőnek. Vállalkozó köteles a számlára 

feltüntetni a Termék nettó súlyát és a megfizetett termékdíj összegét. 

A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodhat ettől eltérő termékdíj fizetésben, amennyiben 

Termékdíj átvállalási szerződést kötnek. 

5) Felek a jelen szerződésből fakadó, Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettségek 

tekintetében a Ptk. 6:25. §-ában foglaltak annyiban térnek el, hogy az elévülést megszakítja a 

követelés érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás is. 

6) Külföldi székhelyű, magyarországi telephelyű cég esetén fizetési mód: csak előre utalás. 

III. KÉSEDELEM ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS 
1) Felek megállapodnak, hogy legfeljebb +/-3%-os mennyiségi eltérés esetén a teljesítést 

szerződésszerűnek tekintik. A Megrendelő ebben az esetben a ténylegesen szolgáltatott 

mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni Vállalkozó részére. Ha a megrendelt 

termék több különböző tételből áll, a mennyiségi eltérés mértéke tételenként külön-külön 

értendő. 

2) A Megrendelő a fuvarozó/Vállalkozó által leszállított Termék mennyiségi ellenőrzését 

köteles az átvételt követően haladéktalanul megkezdeni, és azt a megvizsgáláshoz 

szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni, s mennyiségi kifogásait haladéktalanul írásban a 

Vállalkozóval közölni 24 órán belül. A Megrendelő az átvétel tényét a szállítólevél példányán 

(cégszerű) aláírásával igazolni köteles. Megrendelő köteles az átvétel során észlelt 

mennyiségi kifogásait jelezni és a hiányról a fuvarozó/Vállalkozó képviselőjével közös, 

mindkét fél által (cégszerűen) aláírt jegyzőkönyvet felvenni. 

Amennyiben a Terméket a Megrendelő által kijelölt harmadik személy veszi át, a 

Megrendelést ezen harmadik személy által történt átvétel időpontjában kell teljesítettnek 

tekinteni. 
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Az átvevőt az átvétellel kapcsolatban a Megrendelővel azonos kötelezettségek terhelik. 

Amennyiben a Megrendelő a megrendelt mennyiségen felül a Termékből műszaki példányt, 

mintapéldányt igényel, jeleznie kell az árajánlatkérésben. A megrendelés felvétele (gyártás 

indítása) utáni igénylés esetén Vállalkozó nem köteles további Termékpéldányt biztosítani. 

3)  Megrendelő az átvett termékek minőségi vizsgálatát köteles az átadás-átvételt követően 

haladéktalanul megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan 

elvégezni. Megrendelő köteles az észlelt minőségi hibát haladéktalanul írásban közölni a 

Vállalkozóval egyben szavatossági igényét megjelölni. Megrendelő a kifogás kivizsgálása 

érdekében köteles az átvett Terméket teljes mennyiségben a teljesítés helyén a Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátani és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot 

megadni részére. 

4) Amennyiben a Megrendelő saját hatáskörben elkezdi a termék válogatását, ezután 

válogatási díjat nem számíthat fel a Vállalkozónak.  

5) Amennyiben Megrendelő a kifogásolt terméket az átvétel helyszínétől jelentős távolságra 

(10 km-nél több) tovább szállítja, a Vállalkozó nem kötelezhető a termék helyszíni 

vizsgálatára.  Megrendelő tovább szállítás előtt köteles elvégezni a minőség vizsgálatát és 

kifogását megtenni. Amennyiben Megrendelő a terméket tovább értékesíti, ez előtt köteles 

elvégezni a minőség vizsgálatát elvégezni és kifogását megtenni. A Vállalkozó a kiszámlázott 

összegig vállal felelősséget. 

6) A reklamációnak a következőket kell tartalmaznia: a termék megnevezése, az átvétel 

időpontja, a minőségi hiba leírása, a kifogásolt mennyiség, a kifogásolt termék feltalálási 

helye. 

7) Mentesül a felelősség alól a Vállalkozó, amennyiben a hiba a Megrendelő által adott anyag 

alkalmatlanságára vagy hibájára, adat hiányosságára vagy hibájára; vagy utasítás 

célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza, feltéve, hogy Vállalkozó e 

körülményekre a Megrendelőt figyelmeztette. 

8) Vállalkozó legjobb tudása szerint ismerteti a Megrendelőt a gyártási technológia 

sajátosságaival, a különböző típusú alapanyagok megmunkálhatóságáról, amik 

befolyásolhatják a Megrendelő elvárásait a megrendelt termékkel kapcsolatban. 

9) Vállalkozó kéri a Megrendelőtől, hogy a nyomtatással szembeni elvárásait pontosan 

fogalmazza meg, ezt ismertesse a Vállalkozóval. Vállalkozó ennek, illetve az alapanyagnak, 
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nyomatnak az ismeretében tájékoztatja a vevőt, hogy az elvárásoknak meg tud-e felelni. 

Vállalkozó javaslatot tesz bármely tényező módosítására a megfelelő minőség elérése 

érdekében. 

10) A termék átdolgozása, felhasználása esetén a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba a 

teljesítés időpontjában már megvolt. 

11) Vállalkozó köteles a kifogásolt Termékeket az értesítés kézhezvételétől számított 14 

munkanapon belül megvizsgálni, és az észrevételeit haladéktalanul írásban megtenni. Felek 

a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. 

12)  Felek megállapodnak, hogy vita esetén a hiba mibenlétének és okainak, valamint a 

Termékek használhatóságának vizsgálatára közösen felkérik a Magyarországi Nyomdaipari 

Egyesülés valamely közösen kiválasztott nyomdaipari műszaki szakértőjét, akinek a 

kifogásolt Termékekkel kapcsolatos szakvéleményét magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

A szakértői vizsgálat költségeit az a fél köteles viselni, akinek az álláspontját a szakértői 

vizsgálat eredménye nem igazolja. 

13)  Ha a Termékek továbbadására, vagy más okra visszavezethetően a kifogásolt Termékeket a 

Vállalkozó, vagy a szakértő nem tudja megvizsgálni, a Vállalkozó mentesül a szavatossági 

felelősség alól. Szavatossági idő: 6 hónap. 

14) Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Vállalkozó köteles nyilatkozni, hogy 

az eredeti gyártási időnek megfelelő idő alatt eleget tud-e tenni a Megrendelő által 

jogszerűen választott szavatossági igénynek. Amennyiben a Megrendelő a kicserélést vagy 

kijavítást választja, és ezt a Vállalkozó visszaigazolja, akkor a Vállalkozó a szavatossági 

igénynek az eredeti gyártási időnek megfelelő határidőn belül köteles maradéktalanul 

eleget tenni. Eredeti gyártási idő az eredeti megrendelés után a nyomat színminta (proof) és 

a nyomat látványterv elfogadása, valamint a termék teljes mennyiségének leszállítása 

között eltelt munkanapok száma. Amennyiben a Termék gyártásához egyedi szállítási 

határidővel beszerezhető vagy egyedi gyártási ütemezésű alapanyag szükséges, akkor a 

Vállalkozó eltérhet az eredeti gyártási határidőtől, és ennek figyelembevételével határozza 

meg a gyártási időt. 

15) Ha a Megrendelő árleszállítást kér, az árleszállítási igénynek arányosnak kell lennie. Az 

árleszállítási igény akkor arányos, ha a mértéke nem tér el a hibás példányoknak a 

leszállított Termékek teljes mennyiségéhez viszonyított arányától, és arányban áll a hibának 
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a termék rendeltetésszerű használatát akadályozó voltával. 

16)  Szerződő felek a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettségben 

állapodnak meg: A késedelmi kötbér mértéke a teljes ÁFA nélküli nettó Vállalkozói díj napi 

1%-a azzal, hogy a kötbér maximális mértéke nem haladhatja meg Vállalkozói díj 10%-át. 

17) Az egyedi megrendelés késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén a Vállalkozó kizárólag a 

Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felelős, vagyis a Vállalkozó nem köteles 

megtéríteni sem a Megrendelő elmaradt hasznát, sem pedig azon költségeit, amelyek a 

Megrendelőt ért vagyoni hátrány megszüntetéséhez szükségesek. 

18) A Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a határidőben történő, illetve 

hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható. 

Nem minősül a Vállalkozó részéről felróható magatartásnak az, ha a megrendelés hibája a 

Megrendelő érdekkörében, illetve neki felróható okból következik be. 

 

IV. SZÁLLÍTÁS/TÁROLÁS 
 

1. Szállítás 
1) Debrecen, illetve Budapest közigazgatási határain belül a szállítás ingyenes ezektől eltérő 

szállítási címek esetén a vállalkozó szállítási költséget számít fel, melyet Vállalkozó a gyártás 

megkezdése előtt árajánlat formájában, elfogadásra megküld a Megrendelőnek. 

2) A Szállítási költség tartalmazza a Vállalkozó telephelyétől a megadott szállítási címre (raktár) 

történő szállítás díját, de nem tartalmazza a szokásostól eltérő nehézségű rakodás, emeletre 

/ pincébe történő eljuttatás, illetve az esetleges várakozás költségét: a szállító ezen esetek 

felmerülésekor a rakodást megtagadhatja. Az esetlegesen felmerülő egyéb költségekről a 

Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, és ezeket a költségeket számlájában érvényesíti. A 

Megrendelő köteles parkolót, rakodási helyet biztosítani a szállítónak, ennek hiányában a 

felmerülő plusz költségeket (parkolási díj, büntetés) a Megrendelőt terheli. 

3) Részszállítás esetén csak az 1. szállítás díjmentes, a fennmaradó szállítások kiszámlázásra 

kerülnek. 

4) Debrecen, illetve Budapest közigazgatási határain belül egy adott megrendelés több címre 

történő szállítása esetén a második címtől a vállalkozó 10.000 Ft szállítási költséget számít 

fel. 
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5) A Megrendelő feladata és költsége a késztermék átvételének zavartalan lebonyolítása 

(gépkocsiról történő levétel esetén segédeszköz biztosítása; kézi rakodásnál segítség 

biztosítása; rakodóterület, parkolóhely biztosítása). 

6) Amennyiben Megrendelő külső vállalkozó (futár, futárszolgálat) igénybevételével maga 

gondoskodik a késztermék a Vállalkozó telephelyéről történő elszállításáról, úgy a 

kárveszély a késztermék futárszolgálatnak való átadásával átszáll a Vállalkozóról a 

Megrendelőre. 

7) A Vállalkozó - előzetes egyeztetés után-az előszállításra való jogát fenntartja. 

2. EUR raklapok kezelése 
Amennyiben a vállalkozó a legyártott készterméket EUR raklapon szállítja le a Megrendelőnek 

akkor a szállításhoz használt raklap mennyiségét jelöli a szállítólevélen. A Megrendelőnek 

lehetősége van a késztermék átvételekor az EUR raklapot cserélni, visszaadni. A Megrendelő a 

csere tényét szállítólevélen az erre feltüntetett helyen (bal alsó rész) jelölni köteles. Amennyiben a 

megrendelőnek a késztermék átvételekor nincs lehetősége csere raklapot biztosítani azt a 

szállítólevélen szintén jelölni köteles. Ebben az esetben a Vállalkozó az EUR raklapot 2900 Ft-os 

áron kiszámlázza a megrendelő részére. A Megrendelőnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy a 

Vállalkozó felé az EUR raklap tartozását kiegyenlítse. Kiegyenlítés követően a Vállalkozó jóváíró 

számlát készít a Megrendelő részére. 

 

3. Késztermék tárolása 
Késztermék tárolása csak a Megrendelő külön írásos kérésére történik. Legkisebb tárolási egység 1 

raklap. A tárolás költsége: 2000,- Ft/raklap/hónap + ÁFA, melyet a Vállalkozó a Megrendelőnek 3 

havonta automatikusan számlázhat. 3 hónapon túli tárolás esetén a vállalkozó kizárja minőségi 

felelősségét. 

Amennyiben a tárolásról nem született írásos megállapodás és a Megrendelő a készterméket a 

készre-jelentéstől számított 3 hónap elteltével sem veszi át, a Vállalkozó a készterméket 

megsemmisíti, melyről írásban értesíti a Megrendelőt. 

V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
1) A jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés 

érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyett a mindenkor hatályos magyar jogszabályok 

előírásait kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljeskörűen szabályozott 

kérdésekben a Ptk., valamint a megrendelés időpontjában hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 
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2) Felek a jelen ÁSZF-ból származó jogvitáik eldöntésére a Pp. 27. §-a alapján kikötik a 

Debreceni Járásbíróság, illetve - pertárgyértéktől függően - a Debreceni Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

3) Megrendelő a Vállalkozó ajánlatának elfogadásával a jelen általános szerződési 

feltételeket elfogadja és kijelenti, hogy azokat a megrendelést megelőzően megismerte, 

elfogadta. 

4) A megrendelt „formai kialakítás, tervezés” melyet bizonyíthatóan a Vállakozó hozott létre 

szellemi tulajdonnak minősül, annak tulajdonosa a Vállalkozó. A Megrendelő tudomásul 

veszi, hogy a megrendelt Terméket a Vállalkozó hozzájárulása nélkül nem sokszorosíthatja, 

a Vállalkozóval azonos, hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságtól, ugyanilyen, 

formai megoldásokkal, jellemzőkkel nem rendelheti meg.  

5) Jelen ÁSZF 2020. június hó 01. napjától visszavonásig érvényes. 
 

Debrecen, 2020. június 01. 


