New Automation Technology

Általános Szerződési Feltételek
a BECKHOFF Automation Kft. (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6.,
Cg.01-09-977282, a továbbiakban Szállító) és a Megrendelők között
létrejött szerződésekre)
I. cikk: Általános rendelkezések
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szállító és a
Megrendelő között létrejött jogviszonyokra irányadó.
2. A Szállító és a Megrendelő között a Szállító által forgalmazott termékekkel
kapcsolatban létrejött szerződéses jogviszonyokra a Szállító által adott ajánlat
és a jelen ÁSZF az irányadó. A jogviszonyra az ajánlatban és az ÁSZF-ben
nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az irányadók. A
jelen ÁSZF-től való bármilyen eltérés csak akkor alkalmazható, ha az eltérésről
Szállító és Megrendelő szerződéses nyilatkozatra jogosult tagjai írásban
megállapodtak, és kifejezetten kikötötték a jelen ÁSZF-től való eltérést. Jelen
ÁSZF-et a Felek korábban tett írásbeli nyilatkozataira – így különösen az
ajánlatra és annak elfogadására – tekintettel kell értelmezni. Amennyiben
Szállító az ajánlatában a jelen ÁSZF-től eltérő tartalmú nyilatkozatot tesz, az
ajánlatot kell iránymutatónak tekinteni.
3. Felek között a jogviszony elsősorban a Szállító ajánlatának Megrendelő általi
elfogadásával jön létre. Szállító kijelenti, hogy az általa forgalmazott,
ajánlatban megjelölt termék Magyarországon történő forgalmazására jogosult.
Az ajánlat Megrendelő általi elfogadásával szerződés a Szállító és a
Megrendelő között jön létre, ugyanakkor a terméket közvetlenül azok gyártója
(Beckhoff Automation GmbH, Eiserstr. 5, 33415 Verl, Németország, a
továbbiakban: Gyártó), vagy a Gyártó, illetve a Szállító által megbízott
harmadik személy szállítja Megrendelő részére. Megrendelő a szállított
terméket köteles átvenni, és az átvételt a Szállító, vagy a szállítást végző
személy által meghatározott módon, írásban igazolni.
4. Megrendelő az elfogadott ajánlatot követően csak az ajánlat elfogadásától
számított három napon belül jogosult az ajánlat visszavonására, és csak
abban az esetben, ha a termék a Gyártó telephelyéről még nem került
elszállításra.
5. A
szerződés
létrejöttét
megelőzően
a
termékekkel
kapcsolatos
dokumentumokra (így különösen a költségbecslésekre, tervrajzokra és más
dokumentációkra) vonatkozóan a Szállító korlátozás nélkül fenntartja a
szerzőt, a szellemi alkotások jogosultját megillető jogokat. Szállító kijelenti,
hogy ezen jogok gyakorlására, a jelen ÁSZF szerinti rendelkezésre jogosult.
Harmadik személyek a dokumentumokhoz csak abban az esetben férhetnek
hozzá, ha ahhoz a Szállító vagy a Gyártó kifejezetten hozzájárult. Amennyiben
Megrendelő az ajánlatot nem fogadja el, a szerződéstől bármilyen módon
visszalép, vagy a szerződés – a teljesítés esetét kivéve – megszűnik,
Megrendelő Szállító kérésére köteles a dokumentumokat megsemmisíteni,
vagy Szállítónak visszaadni.
6. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi termék a Gyártó szellemi
alkotása. Ezen túlmenően a Gyártót illetik a termékekhez felhasznált, azokba
beépített szellemi alkotások, így különösen a termékekhez használt szoftverek
és a firmware jogai is. Ezen jogokkal rendelkezni a Gyártó jogosult,
Megrendelő a szellemi alkotásokra vonatkozóan korlátozottan szerez
felhasználási jogot. Megrendelő felhasználási joga kizárólag a Termék
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használatával összefüggő felhasználásra terjed ki, nem jogosult ugyanakkor a
szellemi alkotásokat harmadik személyek részére átadni, azokat hasznosítani,
többszörözni, nyilvánosságra hozni, értékesíteni. A hasznosítás tilalma nem
zárja ki a termék Megrendelő tevékenységi körében való használatát. A
Megrendelőnek kifejezett megállapodás hiányában is joga van arra, hogy
biztonsági másolatot készítsen az alapkivitelű szoftverekről. A szoftverek
felhasználására a „Beckhoff szoftver termékekre vonatkozó Szoftver licensz
megállapodás” (Software License Agreement for Beckhoff Software Products,
Vertrag zur Nutzung von Software für Beckhoff Softwareprodukte) az irányadó.
Megrendelő kijelenti, hogy a megállapodásban foglaltakat elfogadja.
7. Szállító jogosult a megrendelt termék vonatkozásában résszállításra.
8. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF és a felek szerződésének hatálya alá
tartozó termékek nem használhatók nukleáris létesítményekben, légi
járművekben, vagy ezek előállításával, irányításával, felügyeletével
összefüggésben.
9. Felek megállapodnak, hogy Szállító nem köteles a termék visszavásárlására,
felek azonban – külön megállapodásban – megállapodhatnak a termék Szállító
általi visszavásárlásáról.
II. cikk: Árak, fizetési feltételek, beszámítás
1. Szállító a terméket a Megrendelőnek elküldött ajánlatban szereplő áron
szállítja. Az ajánlatban foglalt ár tartalmazza a csomagolás és a Megrendelő
telephelyére történő szállítás díját.
2. Szállító az ajánlatban foglaltak szerint jogosult az ajánlati ár
megváltoztatására. Megrendelő az ár ajánlat szerinti megváltoztatása miatt a
szerződés megszüntetésére nem jogosult.
3. Megrendelő a Szállító által kiállított számlát az ajánlatban meghatározottak
szerint köteles kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott késedelemi kamatot köteles megfizetni
Szállító részére. Amennyiben a fizetés akadálya Szállító számlájának
hiányossága, ezt Megrendelő legkésőbb a számla kézhezvételétől számított
három napon belül köteles jelezni Szállító felé, megjelölve a számla
kijavítására okot adó körülményt.
4. A Megrendelő csak azokat a követeléseket jogosult a Szállító felé fennálló
fizetési kötelezettségbe beszámítani, amelyeket Szállító elismert, vagy
amelyeket jogerős bírósági ítélet állapított meg. Harmadik személyek (ide értve
a Gyártót is) felé fennálló követelések beszámítására Megrendelő nem
jogosult, akkor sem, ha ezen harmadik személyekkel a Szállító közvetítésével
került kapcsolatba.
5. Szállító jogosult a szerződés teljesítését megelőzően megfelelő biztosítékot
kérni Megrendelőtől, amennyiben Megrendelő fizetési képességével
kapcsolatban bármilyen kétség merül fel. Felek a biztosítékadás módjában és
mértékében szabadon állapodnak meg.
III. cikk: Tulajdonjog fenntartása
1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek tulajdonjoga Szállítót, illetve a
Gyártót illeti. Megrendelő tulajdonjogot csak akkor szerez, ha a Szállító felé
fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
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Mindaddig, amíg Megrendelő a fizetési kötelezettségét teljes egészében nem
teljesítette, a szállított termékek tulajdonjogát részben sem szerzi meg.
2. Amíg a tulajdonjog-fenntartás miatt a termék tulajdonjoga nem száll át
Megrendelőre, Megrendelő nem jogosult a termékkel rendelkezni, így azt nem
terhelheti meg, nem idegenítheti el, harmadik személynek nem adhatja
használatba. Megrendelő a vele szemben indult bármilyen eljárás során – ide
értve a csődeljárást és a felszámolási eljárást, valamint a végrehajtási eljárást
– köteles gondoskodni arról, hogy a Szállító, illetve a Gyártó tulajdonjoga ne
sérüljön, és köteles az eljáró szerv figyelmét felhívni arra, hogy a fizetési
kötelezettség nemteljesítése esetén a termék tulajdonjoga Szállítót, valamint
Gyártót illeti. Szállító fenntartja a jogot, hogy a nevezett eljárások esetén a
terméket Megrendelőtől visszavegye. Ebben az esetben Szállító a megfizetett
vételárrész költségek levonása után fennmaradó részét Megrendelőnek
visszafizeti.
3. Amennyiben a Megrendelő továbbértékesíti a tulajdonjog-fenntartással érintett
terméket, úgy biztosítékképpen, és további külön nyilatkozatok igénye nélkül
engedményezi a Szállítóra a továbbértékesítésből eredően őt az ügyfeleivel
szemben megillető, jövőbeni követeléseket. Amennyiben a tulajdonjogfenntartással érintett termék továbbértékesítésére más eszközökkel együtt
kerül sor, anélkül hogy az érintett felek egységárat alkudtak volna ki a
tulajdonjog-fenntartással érintett termékre vonatkozóan, úgy a Megrendelő a
teljes árból álló követelésnek azt a részét engedményezi a Szállítóra, amely
megfelel a tulajdonjog-fenntartással érintett termék Szállító által kiszámlázott
ellenértékének.
4. A tulajdonjog fenntartással érintett termék esetleges feldolgozása, egyesítése
vagy vegyítése esetén Szállítónak tulajdonjoga keletkezik a feldolgozással,
egyesítéssel, vagy vegyítéssel előállott dologra. A III.1., III.2. és III.3. pontban
foglaltakat ezekre a dolgokra is megfelelően alkalmazni kell.
A követelések engedményezéséről szóló, 3. pont szerinti szabályozás kiterjed
az újonnan létrejött dologra is. Az engedményezés azonban csak annak az
összegnek a mértékéig terjed, amely megfelel a tulajdonjog-fenntartással
érintett, feldolgozásnak, egyesítésnek vagy vegyítésnek alávetett termék
Szállító által kiszámlázott értékének.
5. A Megrendelőnek joga van arra, hogy behajtsa a továbbértékesítésből eredő,
engedményezett követeléseket azzal, hogy az ehhez való joga visszavonásig
érvényes. Szállító jogosult arra, hogy visszavonja a Megrendelő követelések
behajtására szóló felhatalmazását. A Szállítónak joga van továbbá arra, hogy
előzetes figyelmeztetést követően, ésszerű határidő betartása mellett
érvényesítse az engedményezett követeléseket, valamint követelje, hogy a
Megrendelő tudassa az ügyféllel a követelések engedményezésének tényét.
6. Lefoglalás, zárolás vagy harmadik személyek által eszközölt egyéb
rendelkezések vagy beavatkozások esetén a Megrendelő köteles
haladéktalanul értesíteni a Szállítót, és köteles megadni Szállítónak minden, a
jogai érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást.
7. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének Szállító felszólítására, a
Szállító által megállapított póthatáridőben sem tesz eleget, Szállító jogosult a
termék visszavétele mellett a szerződéstől való elállásra. Amennyiben
feltehető, hogy a póthatáridő tűzése Szállító jogainak sérelmével járna – így
különösen, ha fennáll a termék megsemmisülésének, Megrendelő birtokából
való kikerülésének a veszélye – Szállító póthatáridő tűzése nélkül jogosult az
elállásra. Elállás esetén Megrendelő köteles a termék Szállító részére történő
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visszaszolgáltatására. Szállító ebben az esetben a már megfizetett vételárat
visszatéríti azzal, hogy valamennyi, a késedelemmel, a visszavétellel
kapcsolatos költségét és felmerült kárát jogosult beszámítani, a visszatérítendő
összegből a költségét és a kárát levonni.
8. A jelen cikk alapján Szállítót megillető termékek vonatkozásában Szállítót
megilleti az a jog, hogy visszavétel esetén a már beépített, szerelt terméket
kiszerelje, függetlenül a termék szerelésének módjától, az üzemelés
megkezdésétől. Ebben az esetben Megrendelő kártérítésre nem jogosult.
IV. cikk: A szállításokra vonatkozó határidők; késedelem
1. Szállító a termék leszállításáról az ajánlatban megjelölt határidőben
gondoskodik. Szállító nem felelős a szállítási határidő elmulasztásáért akkor,
ha az a Megrendelőnek felróható, így különösen, ha Megrendelő a szállításhoz
szükséges tájékoztatást, dokumentációt nem bocsátja Szállító rendelkezésére,
vagy bármilyen más okból Megrendelő mulasztása, késedelme a szállítást
akadályozza. A szállításokra vonatkozó határidők betartásának előfeltétele
különösen, hogy a Szállító időben kézhez kapja a Megrendelő által
biztosítandó valamennyi dokumentumot, szükséges engedélyt és jóváhagyást,
terveket, továbbá hogy Megrendelő az szállítást megelőzően esedékes fizetési
és egyéb kötelezettségeinek tegyen eleget. Amennyiben Megrendelő a jelen
pontban meghatározottak szerint késedelembe esik, a szállítási határidő a
késedelem időtartamával meghosszabbodik.
2. Felek megállapodnak, hogy nem áll be Szállító késedelme – egyúttal a
határidő meghosszabbodik – akkor, ha a határidőben történő szállítás az
alábbi okok valamelyike miatt hiúsul meg:
a) Szállító érdekkörén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior – pl. mozgósítás,
háború, terrorcselekmények, lázadás, jogszabályi környezet változása),
b) a Szállító informatikai rendszerét ért, a teljesítés késedelmét okozó olyan
támadás, amely megelőzésére vagy elhárítására az elvárható gondosság
tanúsítása esetén sincs lehetőség, feltéve, hogy a támadásban, a támadás
következményeinek beállásában Szállítót felelősség nem terheli,
c) a Gyártó késedelme, amennyiben az Gyártónak vagy Szállítónak nem
róható fel.
3. A fent meghatározott esetekben Megrendelő a Szállítóval szemben a
késedelemmel kapcsolatban igényt nem érvényesíthet, így kártérítést nem
követelhet, és nem jogosult a Szerződés megszüntetésére sem.
4. Amennyiben a Szállítónak felróható késedelem a 30 napot meghaladja,
Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. Szállító kérésére a Megrendelő
köteles ésszerű határidőn belül nyilatkozni arról, hogy a szállítás késedelme
miatt eláll-e a szerződéstől, vagy kéri Szállító teljesítését.
5. Amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerülő ok miatt a szállítás
határidőben nem lehetséges, a szállítási határidő leteltét követően Szállító
raktározási díjra jogosult, amelynek mértéke minden megkezdett hónapra a
szállítandó termék vételárának 0,5%-a. Amennyiben a szállítási határidő
leteltét követő 60 napon túl nem lehetséges a szállítás Megrendelő
érdekkörében felmerülő ok miatt, Szállító a szerződéstől elállhat, és jogosult
valamennyi kárának és költségének megtérítésére.
V. cikk: A kárveszély átszállása
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1. A kárveszély az alábbiak szerint száll át a Megrendelőre:
a) Amennyiben a terméket Gyártó, Szállító, vagy az általuk megbízott
harmadik személy szállítja megrendelő részére, a kárveszély a termék
átadásával száll át.
b) Felállítással és szereléssel egybekötött szállítás esetén a Megrendelő
saját üzemében történő átvétel napján vagy – a Felek ilyen irányú
megállapodása esetén – a sikeres próbaüzemet követően száll át a
kárveszély.
c) Amennyiben a szállításról Megrendelő gondoskodik, a kárveszély akkor
száll át, amikor a terméket Gyártó vagy Szállító átadja Megrendelő, vagy
az általa megbízott személy részére.
2. Amennyiben a szállítás Megrendelőnek felróható okból késik, vagy a
Megrendelő által szállítandó termék elszállításáról Megrendelő határidőben
nem gondoskodik, a késedelem beálltakor a kárveszély átszáll Megrendelőre.
Ebben az esetben Szállító, vagy a Gyártó a Megrendelő károsodástól
megóvása érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben általában
elvárható. A IV. cikk 5. pontja szerinti esetben, amennyiben a terméket Szállító
Megrendelő részére raktározza, a kárveszélyt Megrendelő viseli.
VI. cikk: Szerelés
1. A termék szerelési munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint kerül sor,
kivéve, ha felek írásban eltérően állapodtak meg.
2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek szerelését elsősorban a Gyártó
végzi, Gyártó, valamint a Szállító ugyanakkor jogosult harmadik személynek a
szerelésre megbízást adni. A jelen cikkben foglaltak megfelelően irányadók
akkor is, ha a termék üzembe helyezése szerelési munkálatokat nem igényel,
ugyanakkor szükséges annak megfelelő helyen történő elhelyezése (felállítás).
3. A Megrendelő köteles a szállítást megelőzően biztosítani – saját költségén –
az alábbi feltételeket:
a) Valamennyi építési munka, ide értve a szükséges földmunkát, építési
munkát, az ehhez szükséges anyagot, eszközöket és munkaerőt;
b) A termék behelyezéséhez, beszereléshez és üzembe helyezéséhez
szükséges eszközöket és anyagokat (pl. állványok, emelőeszközök és
egyéb berendezések, üzem- és kenőanyagok);
c) A szereléshez szükséges energiacsatlakozásokat, a fűtést és a világítást;

és

vízellátást,

ideértve

a

d) A szerelés helyén a gépalkatrészek, szerkezetek, anyagok, szerszámok
stb. megőrzésére szolgáló, kellő méretű és a célnak megfelelő, száraz,
zárható helyiségeket, valamint a szerelőszemélyzet számára alkalmas
munka- és tartózkodási helyet, ideértve a körülményeknek megfelelő
szaniter berendezéseket is;
e) A szállítást és a szerelést végző személyzet tulajdonának védelme
érdekében mindazon intézkedéseket, amelyeket a Megrendelő saját
tulajdona védelmében is megtenne;

5 / 9 oldal

New Automation Technology

f)

Amennyiben a szerelés helyének rendkívüli körülményei
szükségesek, megfelelő védőruházatot és védelmi berendezéseket.

miatt

4. A szerelés munkálatainak megkezdése előtt a Megrendelő köteles külön
felhívás nélkül a Szállító rendelkezésére bocsátani a közművek és hálózatok –
így különösen áram-, gáz-, vízvezetékek és hasonló rendszerek –
elhelyezkedésére vonatkozó adatokat, valamint a szükséges statikai adatokat,
az ezekkel összefüggő dokumentációt.
5. A szerelés megkezdésére csak abban az esetben kerül sor, ha a szerelés
helyén rendelkezésre állnak a szükséges eszközök és anyagok, továbbá a
szereléshez szükséges előkészítő munkák (pl. épület felkészítése, hely
biztosítása) olyan állapotban vannak, hogy a szerelés elkezdhető, és
megszakítás nélkül elvégezhető. Megrendelő köteles biztosítani a szerelés
helyének megfelelő, akadályoktól mentes megközelíthetőségét.
6. Amennyiben Megrendelő a jelen cikkben foglalt, vagy a szereléshez egyébként
nyilvánvalóan szükséges feltételeket nem biztosítja, és emiatt a szerelés nem
kezdhető meg, a késedelem a Szállítónak, a Gyártónak, valamint a szereléssel
általuk megbízott harmadik személynek nem róható fel. Ebben az esetben a
késedelem miatt a Szállítónál, Gyártónál, vagy a szereléssel megbízott
harmadik személynél felmerül valamennyi költségét – ide értve a szerelést
végző személyzet munkadíját, szállás- és utazási költségeit – és kárát a
Megrendelő köteles viselni. Ebben az esetben a IV. cikk 5. pontja és az V. cikk
2. pontja megfelelően irányadó.
7. Amennyiben a szerelési munka az egy napot meghaladja, Szállító köteles heti
gyakorisággal, tárgyhetet követő hét második napjáig tájékoztatni Megrendelőt
a szerelést végző személyzet által végzett munka időtartamáról. Szállító
köteles tájékoztatni Megrendelőt a szerelési munka befejezéséről is.
8. Szállító köteles Megrendelő kérésére tájékoztatást adni a szereléshez
szükséges, Megrendelő által a jelen cikk alapján biztosítandó feltételekről.
VII. cikk: Átvétel
1. Szállítónak jogában áll kérni, hogy Megrendelő a szerelést követően a
terméket és a szerelési munkát dokumentált formában vegye át, és igazolja a
szerelés megfelelőségét. Az átvételre a felek által egyeztetett időpontban, de
legkésőbb a szerelést követő két héten belül kell sort keríteni. Amennyiben az
átvételre a jelen pont szerinti határidőben Megrendelőnek felróható okból nem
kerül sor, a szerelést átvettnek kell tekinteni, és Megrendelő azzal
kapcsolatban a későbbiekben nem hivatkozhat olyan hiányosságra, hibára,
amelyeket az átvétel feltárt volna.
2. A Megrendelő nem tagadhatja meg a szállítmányok átvételét nem számottevő,
a termék használatát nem befolyásoló hiányosságokra hivatkozva.
VIII. cikk: Jótállás
1. Amennyiben a termék az átadáskor hibás volt, Szállító köteles gondoskodni –
választása szerint – a hiba kijavításáról, vagy a termék kicseréléséről. Szállító
jogosult a kijavítást vagy a kicserélést maga elvégezni, vagy erre harmadik
személyt megbízni.
2. Szállítót a VIII.1. pont szerinti felelősség az átadástól számított egy éves
időtartamon belül terheli, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb jótállási
kötelezettséget ír elő, kizárva azt, hogy a felek rövidebb jótállási időben
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állapodjanak meg. Amennyiben az átadás Megrendelőnek felróható okból
késik, a jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor Megrendelő
késedelme beállt.
3. A Megrendelőnek haladéktalanul, írásban kell bejelentenie a jótállási igényét
Szállító felé.
4. Szállító a hibát köteles a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, vagy köteles a
terméket a lehető legrövidebb időn belül kicserélni. Szállító a Megrendelő
igényének bejelentésekor köteles közölni a kijavításra vagy kicserélésre vállalt
határidőt. Amennyiben a termék a hiba ellenére használható, vagy a hiba
kijavítását Megrendelő vállalja, felek megállapodhatnak abban, hogy Szállító a
kijavítás vagy kicserélés helyett árengedményt biztosít Megrendelő részére.
Amennyiben Szállító erre vonatkozó írásbeli ajánlatát Megrendelő elfogadja,
Szállító a csökkentett díjról új számlát állít ki, vagy a csökkentés mértékét
Megrendelőnek megfizeti. Árengedmény esetén ugyanazért a hibáért jótállási
igény nem érvényesíthető.
5. Amennyiben Szállító a kijavítást vagy a kicserélést bármilyen okból nem
vállalja, vagy nem végzi el, Megrendelő jogosult a hiba kijavítására a Szállító
költségén, jogosult továbbá a szerződéstől elállni. Az elállási jog nem
gyakorolható, ha a hiba kijavítása Megrendelő részére aránytalan
erőfeszítéssel nem jár.
6. Nincs helye jótállási igényeknek, ha a hiba olyan csekély mértékű, amely a
termék használhatósát, élettartamát, minőségét a legcsekélyebb mértékben
sem befolyásolja. Nincs továbbá helye jótállási igénynek természetes
elhasználódás esetén. Nem terheli a Szállítót a felelősség olyan hibáért, amely
a Megrendelőnek, vagy a Megrendelő érdekkörében eljáró személynek
felróható okból keletkezett (így pl. hibás kezelés, túlzott igénybevétel, hibás
építési munkák, alkalmatlan építési terület). Nem terheli továbbá Szállítót a
felelősség olyan hibáért, amely a kárveszély átszállását (V.2.) követően
keletkezett.
7. Megrendelő a kijavítást és a kicserélést azon a helyszínen kérheti, ahova a
termék szállítása történt, kivéve, ha a termék elszállítása a termék
rendeltetésszerű használatából következik. Amennyiben utóbb a terméket más
helyszínre szállították, és emiatt a kicserélés vagy a kijavítás költségei
nagyobbak, mint a szállítás eredeti helyszínén, Megrendelő a különbözetet
köteles megtéríteni Szállító részére.
8. A Megrendelő hiba esetén a fentiek szerint és a jogszabályok alapján
érvényesítheti jótállási igényeit. Ezen túlmenően kártérítési igényt Szállítóval
szemben csak akkor támaszthat, ha a kárt szállító szándékos, vagy súlyosan
gondatlan magatartása idézte elő.
IX. cikk: Felelősség iparjogvédelmi és szerzői jogokért; jogi hiányosságok
1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a termék szállítása, használata
harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait nem sérti. A szellemi
alkotásokhoz fűződő jogokkal kapcsolatban ezt a kötelezettséget Szállító a
szállítás helye szerinti ország tekintetében vállalja. Amennyiben a szállítási
országban harmadik személy jogos igényeket támaszt a Megrendelővel
szemben, Szállító az alábbiak szerint felelős:
a) A Szállító saját belátása szerint és saját költségére vagy megszerzi a
szóban forgó szállítmányokra vonatkozó használati és egyéb jogokat, majd
módosítja őket oly módon, hogy harmadik személy szellemi alkotásokhoz
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fűződő joga ne sérüljön, vagy kicseréli a terméket. Amennyiben erre
Szállítónak nincs lehetősége, vagy ezt Szállító nem vállalja, Megrendelő
jogosult a szerződéstől való elállásra. Amennyiben Megrendelő képes
harmadik személy igényeit kielégíteni, elállás helyett jogosult arra, hogy
ezt Szállító költségén megtegye.
b) Megrendelő kártérítésre jogosult, a XII. cikkben foglaltak szerint.
2. A Szállító a fentiek szerinti helytállásra csak akkor köteles, ha a Megrendelő
haladéktalanul, írásban értesíti a Szállítót a harmadik személyek által
érvényesített igényekről, nem ismeri el a jogsértést, és a Szállító részére
fenntartja mindazon intézkedések megtételének lehetőségét, amelyek
szükségesek a harmadik személy igényeivel szembeni fellépéshez.
Megrendelő köteles úgy eljárni, Szállítót olyan időben tájékoztatni, hogy
Szállító a törvényes határidőben megtehessen minden szükséges intézkedést.
Amennyiben a Megrendelő kárenyhítési vagy egyéb nyomós okból kifolyólag
szünetelteti a termék használatát, köteles felhívni a harmadik személy
figyelmét arra, hogy a használat szüneteltetése nem jelenti az oltalmi jogsértés
elismerését.
3. A Megrendelő nem támaszthat igényt Szállítóval szemben, amennyiben a
harmadik személy jogainak sérelme Megrendelőnek, vagy Megrendelő
érdekkörében eljáró személynek felróható okra vezethető vissza. A
Megrendelő nem támaszthat igényt akkor sem, ha harmadik személy jogainak
sérelme a Megrendelő termékkel kapcsolatos speciális előírásaira, a termék
nem rendeltetésszerű használatára, a termék használatának Szállító által előre
nem látható módjára, vagy a termék Megrendelő általi megváltoztatására
vezethető vissza.
4. Harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogának sérelme esetén a
VIII. cikkben írtak értelemszerűen irányadók.
X. cikk: A teljesítés feltételei
1. A szerződés teljesítésének feltétele, hogy az ne sértse a Német Szövetségi
Köztársaság, az Amerikai Egyesült Államok, Magyarország jogszabályait, vagy
más, a teljesítés helye, módja, a szerződő felek személye alapján
alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit. A szerződés teljesítésének
feltétele továbbá, hogy az ne ütközzön nemzeti, uniós vagy nemzetközi
külgazdasági jogi előírás alapján fennálló akadályba, valamint embargó vagy
egyéb szankció jelentette akadályba.
2. A Megrendelő köteles biztosítani a kivitelhez, a szállításhoz, behozatalhoz és a
szereléshez szükséges összes szükséges engedélyt, okmányt és információt,
ide értve a szállítást és a szerelést érintő speciális előírásokat is.
XI. cikk: A teljesítés lehetetlenné válása; a szerződés módosítása
1. Amennyiben a szerződés teljesítése a Szállítónak felróható okból válik
lehetetlenné, Megrendelő elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.
Felek megállapodnak, hogy az ezen a jogcímen követelhető kártérítés nem
haladhatja meg a szerződés alapján fizetendő ár 10 %-át, kivéve, ha a
kártérítés mértékének korlátozása jogszabály alapján kizárt. Amennyiben a
teljesítés csak részben válik lehetetlenné, és a teljesíthető részt Megrendelő
rendeltetésszerűen, eredeti céljának megfelelően használni tudja, a szerződés
csak a lehetetlenné vált rész vonatkozásában szűnik meg. Nem korlátozható
Szállító felelőssége akkor, ha a lehetetlenné válás Szállító szándékos, vagy
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súlyosan gondatlan magatartására vezethető vissza, vagy ha a Szállítónak
felróható lehetetlenülés élet, a testi épség vagy az egészség sérelmével jár.
2. Felek kijelentik, hogy amennyiben a IV. cikk 2. pontjában meghatározott
események következtében jelentős mértékben megváltoznak a felek
teljesítéséhez fűződő érdekei, úgy a jóhiszeműség elve szerint eljárva, a
szükséges mértékig módosítják a szerződést. Amennyiben a szerződés
teljesítése a módosítás mellett sem lehetséges, vagy Szállítótól nem elvárható,
Szállító jogosult a szerződéstől való elállásra. Szállító az elállási jogának
gyakorlásától köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt.
XII. cikk: Egyéb kártérítési igények
1. Megrendelő a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túlmenően kártérítésre
nem jogosult, kivéve, ha a kártérítési felelősség kizárását jogszabály tiltja.
2. A XII. cikk 1. pontjától függetlenül fennáll Szállító felelőssége abban az
esetben, ha a kárt Szállító szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozza.
XIII. cikk: Bírói illetékesség helye és alkalmazandó jog
1. Felek a szerződésből származó jogvitára a Szállító székhelye szerinti bíróság
kizárólagos illetőségét kötik ki. Amennyiben az irányadó jogszabályok alapján
Szállító jogosult a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság előtt pert
indítani, Szállító választhat a saját, illetve a Megrendelő székhelye szerinti
bíróság illetékessége között.
2. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére Magyarország jogszabályai az
irányadók, kivéve, ha az ÁSZF-ből egyértelműen más nem következik.
XIV. cikk: Egyéb rendelkezések
1. Felek kijelentik, hogy a szerződés valamely részének érvénytelensége vagy
hatálytalansága nem eredményezi a szerződés egészének érvénytelenségét,
vagy hatálytalanságát, kivéve, ha az érvénytelen vagy hatálytalan rész nélkül
felek a szerződést nem kötötték volna meg.
2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat
írásba kell foglalni.
3. Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni Szállítót, ha Megrendelővel
szemben csőd-, felszámolási, végrehajtási, vagy ezek veszélyével fenyegető, a
fizetési képességét érintő egyéb eljárás indul. Ebben az esetben Szállító
jogosult biztosítékot kérni, vagy a Szerződéstől elállni.
4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító a Megrendelővel szembeni
követelései behajtása érdekében jogosult követeléskezelő igénybe vételére.

Hatályos: 2012. január 24-től visszavonásig

9 / 9 oldal

