
Általános szerződési és szállítási feltételek

1. § Érvényességi terület

Szállításainkra és teljesítéseinkre kizárólag az alábbi feltételek alapján kerül sor. A megrendelő más
feltételei akkor sem érvényesek, ha azokról tudomásunk van és a szállítást fenntartás nélkül
elvégezzük. Általános eladási és szállítási feltételeink a jelen üzleti kapcsolatból a megrendelővel
létrejövő összes jövőbeni ügyletre is érvényesek.

2. § Ajánlat és szerződéskötés

(1) Ajánlataink kötelezettség nélküliek és nem kötelezőek. Ez akkor is érvényes, ha a
megrendelőnek átengedtünk katalógusokat, dokumentációkat, egyéb termékleírásokat vagy iratokat
- elektronikus formában is - , amelyekre tulajdon- és szerzői jogunkat fenntartjuk.

(2) Az áru megrendelése a megrendelő által szerződéses dokumentumnak minősül, de csak akkor
számít elfogadottnak, ha azt mi írásban visszaigazoltuk. A megrendelt áru szállítására vonatkozó
kötelező érvényű szerződésnek kizárólag az általunk visszaigazolt, írásbeli (beleértve a faxon, vagy
e-mailen továbbított) feltételeket tartalmazó dokumentumot tekintjük, különös tekintettel a
visszaigazolt mennyiségre, szállítási határidőkre és egységárakra. A visszaigazolást minden
esetben arra a címre küldjük, amely a megrendelésen szerepel. Amennyiben az általunk megküldött,
visszaigazolt szerződéses feltételekre vonatkozóan – annak elküldésétől számított maximum 2
munkanapon belül – megrendelő írásban nem emel kifogást, a szerződéses kötelezettség mindkét
fél számára, visszavonhatatlanul hatályba lép. Valamennyi szóbeli vagy telefonos folyamathoz
írásos visszaigazolás szükséges (postai levél, fax üzenet, e-mail üzenet).

(3) A megkötött megállapodások kiegészítésének és változtatásának hatályosságához, jelen
általános eladási és szállítási feltételeket is beleértve, írásos forma szükséges. Az írásos forma
fenntartásához elegendő a telekommunikációs továbbítás, különösen telefaxon vagy e-mailben,
amennyiben az aláírt nyilatkozat másolatának továbbítására kerül sor.

3. § Árak és fizetési feltételek

(1) Áraink gyári paritáson (EXW Incoterms 2010, Szeged) értendők, hozzászámítva a mindenkori
törvényes forgalmi adót.
Az árak a 2.§-(2) bekezdés szerinti rendelés visszaigazolásokban megadott teljesítési és szállítási
terjedelemre érvényesek. A többlet- és speciális teljesítések külön kerülnek felszámolásra. Az árak
a visszaigazolt devizában, gyári paritáson értendők, - felek, erre vonatkozó külön megállapodásának
hiányában - ehhez jön a csomagolás, a törvényes forgalmi adó, exportszállítások esetén a vám,
valamint a díjak és más közterhek.

(2) A rendelés napjától számított 6 hónapon túli teljesítésre, vagy (a rendelés dátumától függetlenül)
a következő naptári évre visszaigazolt szállítási határidők esetén fenntartjuk a jogot a visszaigazolt
egységárak visszamenőleges hatályú módosítására.
A módosított egységárakat írásban küldjük megrendelő címére. A módosított egységárak
elfogadását, vagy visszautasítását megrendelő – az írásbeli értesítőnk elküldésétől számított – 10
munkanapon belül, írásban teheti meg. Amennyiben megrendelő az általunk megküldött, új
egységár feltételekre vonatkozóan – a 10 munkanapos határidőn belül – nem emel kifogást,



a módosított szerződéses kötelezettség mindkét fél számára, visszamenőleg és visszavonhatatlanul
hatályba lép. Amennyiben a módosított egységárakat megrendelő, írásban tett nyilatkozattal nem
fogadja el, vagy a felek között új megállapodás nem születik, úgy bármely fél jogosult, írásbeli
nyilatkozat megküldésével a szerződéstől elállni, azonnali hatállyal és mindennemű kártérítési
felelősség kizárása mellett. Az esetlegesen gyártásban lévő megkezdett teljesítéseket (félkész
termékeket) megrendelőnek átadjuk. A félkész termékek felmerült gyártási költségeit Megrendelő
köteles megfizetni.

(3) Minden olyan termék esetén, amelyet megrendelőnek már korábban szállítottunk, vagy a
jövőben várhatóan szállítani fogunk, nyilvántartjuk a termékenkénti egységárakat – a továbbiakban:
„Listaárak”. Listaárak esetén fenntartjuk az egységárak változtatásának jogát, időbeni korlátozás
nélkül. Árváltozás esetén az új Listaárakat írásban (beleértve a faxon, vagy e-mailen történő
továbbítást) küldjük meg megrendelő szokásos címére. Amennyiben az általunk megküldött új
Listaárakra vonatkozóan – annak elküldésétől számított maximum 10 munkanapon belül –
megrendelő nem emel írásban kifogást, az új Listaár feltétel mindkét fél számára,
visszavonhatatlanul hatályba lép.
Folyamatban lévő teljesítéseket érintő egységár változások esetén a jelen fejezet (2)-es
bekezdésében leírtak érvényesek.

(4) A vételár kifizetése, vagy általunk kiállított bármely számla a szállítástól számított 30 napon belül
esedékes. A fenti fizetési határidő leteltével a vevő késedelembe esik. Az esedékességet követően
késedelmi kamat kerül felszámolásra, melynek mértéke 8% a mindenkori évi alapkamat fölött. Ezen
kívül 40,00 euró mértékű késedelmi átalányt fogunk érvényesíteni. Fenntartjuk magunknak a jogot
egy ezt meghaladó késedelmi kár érvényesítésére.

4. § A tulajdonjog fenntartása

(1) Valamennyi leszállított áru tulajdonunk marad (fenntartott áru) az összes olyan követelés,
különösen a mindenkori egyenleg követelések teljesítéséig, amelyek bennünket az üzleti
kapcsolatból megilletnek. Ez akkor is érvényes, ha a fizetések külön megjelölt követelésekre
kerülnek teljesítésre. Amint a megrendelő fizetési késedelembe esik, jogunk van követelni a
leszállított áru kiadását. Ennek költségeit a megrendelő viseli.

(2) Az áru visszavételében illetve a tulajdonjog fenntartásának érvényesítésében csak akkor áll fenn
visszalépés a szerződéstől, ha mi ezt nyomatékosan kijelentjük.

(3) A leszállított áru megmunkálását vagy feldolgozását a megrendelő minden esetben számunkra
végzi el. Amennyiben a fenntartott áru más, nem hozzánk tartozó tárgyakkal kerül feldolgozásra
vagy elválaszthatatlanul összekapcsolásra, mi akkor közös tulajdont szerzünk az új dologra, az áru
számlaértékét a többi feldolgozott vagy kevert tárgy arányában, a feldolgozás időpontjában.

(4) Amennyiben tulajdonjogunk az összekapcsolás vagy keverés által megszűnik, akkor a
megrendelő már most átruházza ránk az őt megillető, az új állományon vagy dolgon fennálló
tulajdonjogokat a fenntartott áru számlaértékének mértékében és azt térítésmentesen megőrzi
számunkra. Az ennek megfelelően létrejövő társtulajdonjogok fenntartott árunak számítanak az (1)
bekezdés értelmében.

(5) A megrendelő a fenntartott árut csak a szokásos üzleti forgalomban, normál üzleti feltételei
mellett értékesítheti mindaddig, amíg nincs késedelemben, feltéve, hogy a (6) és (7) bekezdések
szerinti továbbértékesítésből eredő követelések átszállnak ránk. A megrendelőnek nincs joga
másképpen rendelkezni a fenntartott áruról.

(6) A megrendelőnek a fenntartott áru továbbértékesítéséből fakadó követeléseit már most ránk
engedményezi. Ezek ugyanebben a mértékben a fenntartott áru biztosítását szolgálják.

(7) Amennyiben a megrendelő a fenntartott árut más nem általunk szállított árukkal együtt értékesíti,
akkor a továbbértékesítésből eredő követelések átengedése a mindenkor értékesített fenntartott
árura vonatkozó számlánk értékének mértékében érvényes. Azon áruk értékesítése esetén,
amelyekre társtulajdonosi joggal rendelkezünk a (3) bekezdés értelmében, a követelés
engedményezése a társtulajdon hányadában érvényes.



(8) A megrendelőnek joga van, az értékesítésből a (6) és (7) bekezdés szerint eredő követeléseket
beszedni az általunk történő visszavonásig.

A visszavonás jogával olyan esetekben rendelkezünk, amikor a megrendelő fizetési késedelembe
esik, kérelmet nyújtottak be csődeljárás megnyitására vagy a fizetés beszűntetése áll fenn. Ilyen
esetekben a megrendelő köteles haladéktalanul közölni velünk az átengedett követeléseket és azok
adósait, megadni a beszedéshez szükséges összes adatot, kiadni az ezekhez tartozó
dokumentumokat és az átengedést közölni az adósokkal. A követelések átengedésére a
megrendelő csak előzetes hozzájárulásunkkal jogosult.

(9) Amennyiben a meglévő biztosítékok összege a biztosított követeléseket összesen több mint
20%-kal meghaladja, választásunk szerint kötelesek vagyunk a biztosítékokat felszabadítani.

(10) Lefoglalásról vagy harmadik fél általi egyéb hátrányos helyzetbe hozásról a megrendelő köteles
bennünket haladéktalanul értesíteni.

5. § Szállítási szerződések lehívás alapján

Amennyiben lehíváson alapuló szállítási szerződések esetében nem történik meg időben a lehívás
vagy a leállítás, akkor egy eredménytelen határidő kitűzést követően jogunk van saját magunknak
beosztani és szállítani az árut vagy a szállítási szerződés még fennmaradó részétől visszalépni. Az
eredménytelen póthatáridő után a veszély a megrendelőre száll át.

6. § Szállítás és szállítási idő

(1) Amennyiben nem született ettől eltérő megállapodás, szállításaink gyári paritással történnek
(EXW Incoterms 2010, Szeged).

(2) A szállítási időtartamok rendelésigazolásunkkal kezdődnek, azonban nem azt megelőzően,
mielőtt a végrehajtás minden részlete tisztázva lett és a megrendelő részéről nem áll fenn az összes
egyéb teljesítendő előfeltétel; ugyanez érvényes a szállítási határidőkre is. A visszaigazolt szállítási
határidő előtti szállításokra jogosultak vagyunk mindennemű korlátozás kizárásával. A visszaigazolt
szállítási határidők előtt, vagy után a részszállítások megengedettek, amennyiben ez a
megrendelőtől elvárható. Szállítás napjának a feladásra kész állapot jelzésének napja számít,
egyébként a feladás napja. Amennyiben nem áll fenn ettől eltérő megállapodás vagy nem következik
ettől eltérő a szerződéses jogviszonyból, az általunk visszaigazolt szállítási határidő pontos
teljesítése – a precíziós öntési technológia sajátosságaiból fakadóan – egyetlen esetben sem
kötelező érvényű. Emiatt a szállítási határidőn túl teljesített szállításokból eredő minden kártérítési
felelősséget kizárunk.

(3) Amennyiben a megrendelő nem teljesíti időben a felénk fennálló szerződéses kötelezettségeit
(előteljesítések, beszállítások), végrehajthatjuk a szállítási és teljesítési határidők
meghosszabbítását vagy eltolását a megrendelő késedelméből fakadó jogaink csorbítása nélkül.

(4) Átvételi késedelem vagy a megrendelő közreműködési kötelezettségének egyéb vétkes
megszegése esetén jogosultak vagyunk az abból fakadó károk megtérítésére, az esetleges
többletráfordításokat is beleértve. Az áru véletlen megsemmisülésének vagy véletlen romlásának
veszélye ebben az esetben az átvétel késedelmének vagy a közreműködési kötelezettségek egyéb
megsértésének időpontjával száll át a megrendelőre.

7. § Vis maior esete

(1) Vis maior esetei, erőszak, bérharcok, blokádok lés hatósági intézkedések arra jogosítanak
bennünket, hogy a szállítást az akadályoztatás időtartamával és egy megfelelő felfutási idővel
kitoljuk, vagy a még nem teljesített rész miatt egészen vagy részben visszalépjünk a szerződéstől.



(2) A vis maior esettel azonosak az előre nem látható körülmények, pl. üzemzavarok, selejt és
utómegmunkálás, amelyek az elvárható igyekezet ellenére számunkra lehetetlenné teszik az időben
történő szállítást; ennek bizonyítását nekünk kell elvégezni. Ez akkor is érvényes, ha a fent nevezett
akadályoztatások egy késedelem alatt vagy egy alvállalkozónál következnek be.

8. § Vizsgálati eljárás, átvétel

(1) Amennyiben a megrendelő azt kéri, hogy a szükséges vizsgálatokat mi végezzük el, akkor ezt
közölnie kell velünk. A vizsgálatok módjáról és terjedelméről a szerződéskötésig kell megállapodni.

(2) Ha kérik az átvételt, annak terjedelmét és feltételeit a szerződéskötésig kell rögzíteni. Az
átvételnek a megrendelő költségére, az átvételre kész állapot bejelentése után haladéktalanul, a
szállító gyárban kell megtörténnie. Amennyiben az átvételre nem kerül sor, nem időben vagy nem
teljes körűen kerül sor, jogunk van az árut feladni vagy a megrendelő költségére és veszélyére
tárolni; ezzel az áru átvettnek számít.

9. § Méretek, súlyok, darabszámok

(1) A visszaigazolt rendelések teljesítésénél megengedettek méret-, súly- és darabszám eltérések
(+/- 10 %) a kereskedelemben szokásos tűrések, a DIN-előírások és az öntéstechnikai előírások
keretében. Az ajánlatainkban és rendelésigazolásainkban foglalt méret- és súlyadatok nem
jelentenek minőségi garanciát. Jelen pont szerint meghatározott tűréseken belül szállított termékek
esetén a szerződés teljesítettnek minősül, megrendelő köteles az árut átvenni, különös tekintettel a
mennyiségi (darabszám: +/- 10%) feltételekre.

(2) A kalkuláció szempontjából az általunk megállapított szállítási súlyok és darabszámok a
mértékadóak.

10. § Kiszállítás és a kárveszély átszállása

(1) Amennyiben nincsen ettől eltérő írásos megállapodás, akkor az EXW Szegedmet, Szeged
(Incoterms 2010) szállítási záradék érvényes. Ez akkor is érvényes, amennyiben köteleztük
magunkat a szállítás megszervezésének átvételére.

(2) A szállítást csak a megrendelő kifejezett kérésére fedezzük szállítási biztosítással; az ezzel
kapcsolatban felmerülő költségeket a megrendelő viseli.

(3) A megrendelt, feladásra készre jelentett árut megrendelőnek haladéktalanul át kell venni.
Amennyiben megrendelő a készre jelentés napjától számított 5 munkanapon belül nem veszi át az
árut, megrendelő kockázatára és költségére beraktározzuk a termékeket. A raktározás költsége – a
6-ik munkanaptól kezdve - a készre jelentett megrendelés értékének 0,5%-a/nap, de minimum 15
€/nap. Harminc napot meghaladó kényszertárolás esetén jogunk van az árut saját választásunk
szerinti szállítmányozóval kiszállíttatni megrendelő telephelyére és megrendelő költségére. A
tárolási díjat és – az esetlegesen felmerülő – szállítmányozási költségeket megrendelő az általunk
kiállított számla alapján megfizetni köteles. A fizetési határidő az áru fizetési határidejével azonos.
Amennyiben az általunk szervezett kiszállítás megrendelőnek felróható okból meghiúsul, vagy
megrendelő megtagadja az áru átvételét, úgy a szerződés teljesítettnek tekintendő és jogosultak
vagyunk a visszaigazolt megrendelés értékének kiszámlázására, továbbá az át nem vett áru
megsemmisítésére, mindennemű kártérítési felelősség kizárása mellett.

(4) Külön utasítás hiányában belátásunk szerint történik a szállítóeszköz és a szállítási út
kiválasztása.

(5) A vasútnak, a szállítmányozónak vagy a fuvarozónak történő átadással, illetve egy héttel a
raktározás megkezdése után, legkésőbb azonban a gyár vagy a raktár elhagyásával a kockázat
átszáll a megrendelőre, mégpedig akkor is, ha mi vállaltuk a szállítást.

(6) Amennyiben megítélésünk szerint szükséges, az árut becsomagoljuk a megrendelő költségére.



11. § Szavatosság és minőségi vagy mennyiségi hiba

(1) A szavatossági idő 6 hónap az átvételtől számítva, vagy ha a kockázat átszállása a szerződésben
másképp van meghatározva. Ez nem érvényes akkor, ha a törvény ennél hosszabb határidőt irányoz
elő.

(2) Jótállunk az általunk szállított alkatrészek kifogástalan gyártásáért a megállapodott műszaki
szállítási előírások rendelkezései szerint.
A megrendelő különösen az előirányzott felhasználási célra tekintettel viseli a felelősséget a
szakszerű konstrukcióért, figyelembe véve az esetleges biztonsági előírásokat, a nyersanyag
kiválasztását és a szükséges vizsgálati eljárást, a műszaki szállítási előírások és a nekünk átadott
műszaki dokumentációk és rajzok helyességét és teljes körűségét, valamint a biztosított
gyártóberendezések kivitelét, akkor is, ha mi változtatásokat javasolunk, amelyekhez jóváhagyását
adja.

(3) Ezen kívül a megrendelő jótáll azért, hogy adatai alapján ne sérüljenek harmadik felek oltalmi
jogai vagy egyéb jogai.

(4) Mi nem felelünk jelentéktelen eltérésekért a megállapodás szerinti minőségtől, a
használhatóság jelentéktelen mértékű hátrányos befolyásolásáért, valamint az olyan
hiányosságokért, amelyek szakszerűtlen felhasználás, hibás szerelés, illetve üzembe helyezés és a
szokásos elhasználódás eredményeképpen következnek be.

(5) A szállított termékek mennyiségét, és minőségét leszállítás és áruátvétel után a megrendelőnek,
vagy az általa megnevezett harmadik félnek haladéktalanul meg kell vizsgálnia. Az esetleges
minőségi hibákat vagy nyilvánvaló hiányosságokat a megrendelőnek haladéktalanul, az árunak a
rendeltetési helyre történő beérkezése után, azonban legkésőbb a beérkezés után 5 munkanappal,
a rejtett hibákat haladéktalanul a hiba feltárása után írásban kifogásolnia kell.
A leszállított termékek átvételét követően, a kiszállítás dátumától számított 2 munkanapot
meghaladóan hozzánk beérkezett mennyiségi reklamációt, vagy a megrendelőnek arra
visszavezethető bármilyen igényét jogosultak vagyunk visszautasítani.
A szállítás dátumától számított 3 hónapot követően megrendelő bármely minőségi hibára vonatkozó,
vagy arra visszavezethető igényét jogosultak vagyunk visszautasítani.

(6) Olyan minőségi reklamációk esetén, amelyek nem mutatnak eltérést az első minta-termék
megrendelő által történt vizsgálatakor felvett dokumentációban rögzített minőségi elvárásokhoz
képest (megrendelő jóváhagyta a szériagyártást a minta jegyzőkönyvek szerinti méretekben és
minőségben), ki van zárva megrendelő bárminemű minőségi kifogásolása, határidőktől függetlenül.

(7) A leszállított tárgyak minőségi hibájának fennállása esetén egy általunk kitűzött határidőn belül
kötelesek és jogosultak vagyunk, választásunk szerint kijavítást végezni vagy csereszállítást
végrehajtani. Félresikerülés esetén, vagyis a kijavítás vagy a csereszállítás lehetetlensége,
elvárhatatlansága, megtagadása vagy aránytalan késedelme esetén a megrendelő írásos
megállapodás megtörténte után arányosan csökkentheti a vételárat.

(8) A szavatosság elmarad, ha a megrendelő hozzájárulásunk nélkül megváltoztatja a szállítás
tárgyát vagy harmadik féllel megváltoztattatja és ennek következtében a hibaelhárítás lehetetlen
vagy elvárhatatlanul megnehezedik. A megrendelőnek minden esetben viselnie kell a
hibaelhárításnak a változtatás miatt bekövetkező többletköltségeit.



12. § Termékfelelősség és a felelősség kizárása

(1) Nem vállalunk semmilyen felelősséget a megrendelő vagy harmadik fél valamely cselekményéért
és/vagy mulasztásáért. Ahhoz, hogy valaki felelősségünket érvényesítse, annak, aki igényt kíván
támasztani velünk szemben, az köteles bizonyítani,

(a) hogy egy vagy több kötelezettségünknek nem tettünk eleget,
(b)  a kárral számolni lehetett vagy előre látható volt a szerződéskötés időpontjában és nem

egyszerűen egy potenciális kárról van szó, és

(c) hogy közvetlen okozati összefüggés áll fenn az említett vétség/vétségek és a kár között.

(2) Semmi esetre sem vagyunk felelőssé tehetők
(a) olyan dologi és személyi károkért, valamint általában egy hibás használatban lévő

alkatrész által okozott kárért, amennyiben a hiba az alkatrész vagy annak az egységnek a
szerkezetére, amelybe be van építve, mindennemű utasításra, amelyet a megrendelő adott vagy
mindenfajta munkálatokra vagy változtatásokra vezethető vissza, amelyek az alkatrészen a
kiszállítást követően lettek végrehajtva;

(b) dologi és személyi károkért és általában minden olyan kárért, amelyet a használatban
lévő hibás alkatrész okozott, ha a megrendelő úgy használja az alkatrészt, hogy előzőleg nem
végzete vagy nem végeztette el az összes olyan vizsgálatot vagy tesztet, amelyeket a szerkezet, az
alkalmazás és a kívánt eredmény szükségessé tesz;

(d) valamint közvetlen és/vagy közvetett járulékos károkért, amelyekhez többek között a
forgalomveszteségek, az elmaradt nyereség, elmaradt esélyek, kereskedelmi veszteségek,
bevételcsökkenés, stb. tartoznak.

13. § Megrendelésre vonatkozó gyártóberendezések, beöntendő alkatrészek

(1) Térítésmentesen kell részünkre megküldeni azokat a megrendelésre vonatkozó
gyártóberendezéseket, mint a modellek, sablonok, magszekrények, kokillák, öntőszerszámok,
szerkezetek és ellenőrző idomszerek, amelyeket a megrendelő bocsát rendelkezésre. A megrendelő
által biztosított gyártóberendezéseket a szerződéses specifikációkkal vagy a nekünk átadott
rajzokkal vagy mintákkal csak kifejezett megállapodás alapján vizsgáljuk meg. Módosíthatjuk a
megrendelő által biztosított gyártóberendezéseket, ha ez műszaki okokból szükségesnek tűnik és
ennek következtében a munkadarab nem változik.
(2) A megrendelő viseli gyártóberendezései változtatásának, karbantartásának és pótlásának
költségeit.
(3) A gyártóberendezéseket olyan gondossággal fogjuk kezelni és megőrizni, ahogy azt saját
ügyeinkben szoktuk. A megrendelő számunkra már nem szükséges gyártóberendezéseit
visszaküldhetjük a megrendelő költségére és kockázatára vagy megsemmisíthetjük, ha az elvitelre
vonatkozó felszólításunknak egy méltányos határidőn belül nem tesz eleget.
(4) Azoknak a megrendelésre vonatkozó gyártóberendezéseknek a tulajdonjoga, amelyeket a
megrendelő megbízásából gyártottunk vagy szereztünk be, az arányos költségek felszámolása
esetén sem száll át. Amennyiben a gyártóberendezések vonatkozásában ipari oltalmi jogok állnak
fenn, a megrendelő köteles erről tájékoztatni bennünket. A gyártóberendezéseket az utolsó öntés
után 3 éves időtartamig megőrizzük.
(5) A szerzői jogból vagy az ipari oltalmi jogból eredő igényeket a megrendelő csak annyiban
érvényesíthet, amennyiben rámutat felénk az ilyen jogok fennállására és ezeket kifejezetten
fenntartja magának.
(6) Amennyiben egy csak egyszer használatos gyártóberendezés használatakor selejt keletkezik,
akkor a megrendelőnek vagy újból biztosítania kell egy gyártóberendezést vagy viselnie kell a
csereberendezés költségeit.
(7) Az általunk beépítendő alkatrészeket a megrendelőnek mérettartóan és kifogástalan állapotban
kell leszállítania. A selejt következtében használhatatlanná váló alkatrészek helyett a
megrendelőnek térítésmentesen cserét kell szállítania.



14. § Tulajdon és titoktartás

(1) Fenntartjuk magunknak a tulajdont vagy a szerzői jogot az összes általunk leadott ajánlatra és
költségelőirányzatra, valamint a megrendelő rendelkezésére bocsátott rajzokra, ábrákra,
számításokra, prospektusokra, katalógusokra, modellekre, szerszámokra és egyéb dokumentációra
és segédeszközre.
A megrendelő nyomatékos hozzájárulásunk nélkül ezeket a tárgyakat, sem mint ilyeneket, sem
tartalmilag nem teheti hozzáférhetővé harmadik felek számára, nem közölheti velük, saját maga
vagy harmadik fél nem használhatja, vagy nem sokszorosíthatja azokat.

(2) Neki ezeket a tárgyakat kérésünkre teljes körűen vissza kell adnia nekik és az esetleg készített
másolatokat meg kell semmisítenie, amennyiben neki a szabályszerű üzletmenetben már nincsen
szüksége rájuk, vagy ha a tárgyalások nem vezetnek szerződéskötéshez.

15. § Zárórendelkezések

(1) A visszaigazolt megrendelések teljesítésének helye a Szegedmet cég székhelye, Szeged,
Magyarország.

(2) Az általunk tett írásbeli jognyilatkozatokat (tájékoztatás, árajánlat, nyilatkozat, visszaigazolás,
stb. – továbbiakban: „Nyilatkozatok”) megrendelő címére és a szokásos, mindenkori kapcsolattartó
személy nevére küldjük. Bármely jogvita esetén a Nyilatkozatok minden esetben kézbesítettnek
tekintendők:

· faxon és e-mailben tett nyilatkozat esetén az elküldés napján,
· postai úton történt kézbesítés esetén a feladás napjától számított 14-ik napon

akkor is, ha a címzett személyhez bármi okból nem, vagy késedelmesen jut el, vagy a megrendelő
által feltüntetett szokásos kézbesítési cím, fax szám, e-mail cím téves. A kézbesítés megtörténtének
igazolásához elegendő, ha igazolni tudjuk a nyilatkozat megtörténtét és annak elküldését a megadott
kézbesítési címre.

(3) A szerződésekből fakadó viták esetén, amelyek jelen általános szállítási feltételek hatálya alatt
kerültek megkötésre - a vitatott értéktől függően - a magyarországi Székesfehérvári Törvényszék
illetékes.

(4) A Magyar Állam joga érvényes. A nemzetközi kereskedelmi jog kizárt. Ez kifejezetten az
Egyesült Nemzeteknek a Nemzetközi áruértékesítésről kötött szerződésekre vonatkozó
Egyezményének (CISG) alkalmazására is érvényes.

(5) Jelen általános eladási feltételek egyes rendelkezéseinek hatálytalansága nem érinti a többi
szabályozás hatályosságát. A hatálytalan rendelkezések olyan hatályos szabályozásokkal
helyettesítendők, amelyek alkalmasak arra, hogy a lehető legjobban megvalósítsák a kiesett
szabályozás gazdasági célját.

16. § Partnerségi klauzula

Minden pótfizetés esetén, különösen a kártérítés nagysága esetén, megfelelően figyelembe kell
venni a szerződéses partner kölcsönös bizalom szerinti gazdasági érdekeit, az üzleti kapcsolat
fajtáját, terjedelmét és időtartamát, valamint az áru értékét.


