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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI
IČO/cégjegyzékszám: 35 742 470
Székhely: Železničná 2685/51A, Senica 905 01, Slovenská republika/SzK,
Cégnyilvántartásba vétel, cégbíróság: Okresný súd/Járásbíróság Bratislava/Pozsony I,
Sro részleg, betét sz. 16888/B
(a továbbiakban ,,Társaság “)
1. Általános rendelkezések
1.1. A jelen általános szerződéses feltételek szabályozzák (a továbbiakban: ÁSZF) a Társaság és a Társaság által értékesített vagy
gyártott termékeket megvásárló személyek (a továbbiakban: Vevő) közötti kapcsolatokat.
1.2. A jelen ÁSZF a vevő megrendelésének Társaság általi visszaigazolásával vagy az adásvételi szerződés megkötésével lépnek
érvénybe és válnak hatályossá.
1.3. A jelen ÁSZF a kötelező érvényű írásos megrendelés vagy az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1.4. Ha a Társaság és a Vevő között nem kerül sor adásvételi szerződés megkötésére, a Társaság által visszaigazolt
megrendelésnek – amelynek minden esetben a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi – a Vevő ill. Vevő törvényes
képviselője által aláírt és a Társaság számára történő visszaküldött példánya minősül adásvételi szerződésnek.
2. Megrendelés
2.1. A Vevő megrendelései csak a Társaság visszaigazolását követően minősülnek kötelező érvényűnek.
2.2. A megrendelés kötelező tartalmi elemei:
- a vevő cégneve (vezetékneve és utóneve),
- a vevő székhelye (állandó lakhelye),
- a teljesítés tárgya teljes körű, műszakilag meghatározott terjedelemben: terméktípus, darabszám, hosszúság,
megegyezett ár/m2, fizetési feltételek,
- teljesítés határideje,
- szállítás helye,
- a Vevő nevében a megrendeléssel kapcsolatos ügyintézésre jogosult személy vezetékneve, utóneve és telefonszáma.
2.3. A megrendelés és annak visszaigazolása, ill. a visszaigazolt megrendelésnek a vevő által Társaság számára történő
visszaküldése történhet elektronikus formában (e-mail), faxon vagy postai úton. A félreértések elkerülése érdekében a felek
rögzítik, hogy az e célból küldött e-mailek vagy más elektronikus üzenetek (fokozott biztonságú elektronikus aláírás nélkül),
illetve a faxon elküldött üzenetek is írásos formának minősülnek.
2.4. A Vevő köteles megfelelően ellenőrizni a szerződésben, illetve a visszaigazolt megrendelésben feltüntetett egyes tételeket,
elsősorban a darabszámot, a hosszúságot, a lakkozott oldalakat, a színárnyalatokat, beleértve a védőlakkot, az egyes árakat, a
teljesítési határidőt és a szállítás helyét. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésével, vagy a megrendelés Társaság
általi visszaigazolásával megerősíti, hogy az ott feltüntetett adatok megfelelnek a Vevő követelményeinek.
2.5. A Vevő a szerződés megkötését vagy a visszaigazolt megrendelés visszaküldését követően írásban módosíthatja, vagy
kiegészítheti a teljesítés tárgyát, a teljesítés határidejét vagy a szállítás helyét. A módosítás csak akkor kötelező érvényű a
Társaságra nézve, ha az azt írásban visszaigazolja. Amennyiben a Társaság a módosítást írásban visszaigazolja, ez a szerződés
vagy a megrendelés módosításának minősül. Ha a Társaság nem erősíti meg a módosítást, a szerződésben vagy a
megrendelésben feltüntetett adatok az érvényesek. Amennyiben a módosítás következtében a Társaságnak többletköltségei
keletkeznek, Vevő köteles ezeket megtéríteni.
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2.6. A nyersanyagokra és a teljesítés tárgyának előállítására a gyártási szabványok vonatkoznak a megengedett eltérésekkel
együtt, amelyeket a vevő megismert, a megengedett eltéréseket tudomásul veszi és a tervezés, illetve a beszerelés során
ezeket figyelembe veszi. A hivatkozott szabványokat a hatályos jogszabályok szerint az adott termékhez tartozó Teljesítmény
nyilatkozat tartalmazza. A teljesítés tárgyának pontos műszaki specifikációját a termékhez tartozó „Teljesítmény-nyilatkozat“ és
a „Műszaki adatlapok“ tartalmazzák. Abban az esetben, ha a vevő konzultálni kíván a Társasággal, a Társaság kötelezi magát,
hogy ingyenes konzultációt nyújtson a teljesítés tárgyát képező anyag megfelelő használatával kapcsolatban. Az előírt műszaki
szabványoknak való megfelelőséget vagy meg nem felelősséget, a teljesítés tárgyának a legyártott vagy leszállított, nem pedig a
felszerelt állapotában kell elbírálni.
2.7. A Polgári Törvénykönyv 6:213 § alapján a vevő a létrejött kötelező érvényű megrendeléstől vagy szerződéstől a
szerződésben vagy a megrendelésben megegyezett ár 80%-ának megfelelő összegű bánatpénz egyidejűleg történő megfizetése
ellenében elállhat.
2.8. Amennyiben a vevő írásban nem specifikálja a pontos légköri viszonyokat, a légszennyeződés és a páratartalom értékét
annak érdekében, hogy a Társaság meg tudja határozni a védelemhez szükséges bevonat fajtáját, és a saját belátása szerint
rendeli meg a bevonatot, amely aztán nem felel meg az adott körülményeknek, a Társaság nem felel a teljesítés tárgyában
keletkezett hibákért.
2.9. Vevő felel azért, hogy a kiviteli tervek összhangban legyenek a beruházó követelményeivel.
2.10. A kiviteli terv és a vevő által meghatározott feltételek összhangjának biztosításáért abban az esetben is a Vevő felel, ha a
Társaság biztosítja vagy közvetíti a kiviteli terv elkészítését. A Vevő felel a tervhez szükséges megfelelő dokumentumok
benyújtásáért, valamint a további szükséges anyagok, részletek és metszetek stb. rendelkezésre bocsátásáért. A Vevő köteles
ellenőrizni, hogy a Társaság által kidolgozott kiviteli terv megfelel-e a kívánt feltételeknek. A kiviteli terv és a kívánt feltételek
közti eltérésről Vevő haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Társaságot. Abban az esetben, ha a Vevő nem értesíti a
Társaságot a kiviteli terv és Vevő követelményei közti eltérésről, a Társaság nem vállalja a felelősséget a keletkezett hibákért
vagy károkért, és Vevő egyúttal köteles megtéríteni az összes többletköltséget.
3. Szállítási feltételek
3.1. A Társaság a megrendelésben, szerződésben és/vagy az ÁSZF további rendelkezései által meghatározott feltételeknek
megfelelően szállítja le a teljesítés tárgyát Vevőnek, és Vevő kötelezi magát a teljesítés tárgyának átvételére.
3.2. A Társaság a szerződésben vagy a megrendelésben meghatározott helyre és időpontban szállítja le a teljesítés tárgyát. A
teljesítés tárgyának leszállítását Vevő a szállítólevélen igazolja.
3.3. Eltérő megállapodás hiányában a szállítási idő a szerződés megkötését vagy a megrendelés Társaság általi visszaigazolását
követően kezdődik.
3.4. A teljesítés tárgyának leszállítása Vevő költségére történik. A teljesítés tárgyára vonatkozó kárveszély a teljesítés tárgyának
átvételével egyidejűleg száll át Vevőre, vagy abban a pillanatban, amikor a teljesítés tárgyának átvétele során Vevőnek
teljesítenie kellett volna a Társasággal szemben fennálló együttműködési kötelezettségét, mégpedig annak megfelelően, hogy
melyik következik be előbb.
3.5. Amennyiben a szerződésben nem állapodtak meg másként, a teljesítés tárgyának leszállítása félpótkocsis nyerges
vontatóval történik (a továbbiakban: kamion) DAP INCOTERMS 2010 szerint, esetleg Exworks a Társaság üzeméből a
megállapodásnak megfelelően.

2

3.6. Ha a Társaság a szállítás helyén nem tudja átadni a teljesítés tárgyát, mert a szállítás helyén nem biztosított a kamion
behajtása, Vevő köteles megtéríteni a Társaságnak az összes ebből keletkező költségét, beleértve a károkat és az elmaradt
hasznot is.
3.7. Vevő a kamion megérkezését követően legkésőbb 2 órán belül köteles kirakni az árut a kamionból. Ha a kamion a
megérkezését követően több mint 2 órán keresztül várakozik a szállítás helyén, a Társaság fenntartja magának a jogot a
várakozás következtében keletkezett költségek kiszámlázására. A teljesítés tárgyát szállító kamion a szállítás helyére való
megérkezése után legfeljebb 6 órát várakozik a teljesítés tárgyának lerakása céljából.
3.8. A teljesítés tárgyának kirakását a kamionból Vevő biztosítja és végzi el a saját költségére. A teljesítés tárgyának a szállítás
helyén történő kirakásával, tárolásával és mozgatásával kapcsolatban keletkező károkért és veszteségekért Vevő felel. A
teljesítés tárgyának kirakását megfelelő daru segítségével kell elvégezni, kizárólag textil emelőpántok segítségével, és a darun
mindig mérlegkart kell használni. A csomagokat az emelőpántokkal mindig a kalodák alatt kell rögzíteni, nem pedig közvetlenül
a teljesítés tárgya alatt, mert ellenkező esetben a teljesítés tárgya megsérülhet. Vevő tudomásul veszi, hogy a csomagok súlya
3,2 tonna. Amennyiben Vevő nem biztosítja a teljesítés tárgyának megfelelő kirakását, a Társaság nem felel sem a teljesítés
tárgyában keletkező hibákért, sem pedig a vevőnek ennek következtében keletkezett káráért.
3.9. Amennyiben Vevő a kamion megérkezését követő 6 órán belül nem kezdi el a kamion kirakását, vagy ez idő alatt nem rakja
ki az árut, a kamion az adott idő eltelte után elhagyja a szállítás helyét. Vevő köteles megtéríteni a Társaságnak az ezzel
kapcsolatosan keletkezett valamennyi költségét, beleértve a károkat és az elmaradt hasznot. A Társaság ezt követően új
szállítási időpontot határozhat meg Vevő számára, és Vevő köteles előre megfizetni az összes ezzel kapcsolatban felmerült
költséget. Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az új szállítási időpontban történő szállítás csak és akkor kötelezi a
Társaságot, ha a vevő az új szállítás megkezdését megelőzően a korábbi szállításból eredő valamennyi kötelezettségét az új
szállítással felmerülő további kötelezettségével együtt maradéktalanul rendezi.
.10. Ha Vevő a Társaság felszólítására sem veszi át (nem rakja ki) a teljesítés tárgyát, a Társaság tárolási díjat jogosult
felszámítani, amely mértéke minden késedelmes nap után az át nem vett áru árának 1 %-át teszi ki. A tárolási díj nem
tartalmazza a Társaságot a vevői, mint jogosulti késedelemből eredően ért költségek, károk összegét.
3.11. Vevő felel a teljesítés tárgyának a kirakodás során keletkezett esetleges sérüléséért. Ha Vevő a teljesítés tárgyának
kirakodása során a kamionban található egyéb áruban vagy magában a kamionban okoz kárt, köteles megtéríteni az összes
keletkezett kárt, beleértve az új anyag leszállításának költségein kívül a Társasággal szemben a megrendelő részéről az áru
késedelmes leszállításáért esetlegesen érvényesített szankciókat is.
3.12. A profilok, elsősorban a szendvicspanelek, szegőelemek és a síklemezek néhány esetben PE védőfóliával vannak ellátva,
megelőzendő a szállítás vagy a szerelés során előforduló sérüléseket. Ezt a fóliát a szerelés után minél előbb el kell távolítani,
mivel hő- és UV-sugárzás hatására erősen rátapadhat a bevonattal ellátott termékre. A fóliát ezt követően csak nehezen lehet
eltávolítani. A leggyakrabban használt fóliatípusok esetében a leszállítást követő 30 napon belül biztosítani kell eltávolításukat,
ha magasabb a hőmérsékleten mint 5°C, amely legalább 24 órán keresztül fennáll. Intenzív napsugárzás,
azaz magas hőmérséklet esetén, és magas hőmérséklettel váltakozó esős időszakban még ennél előbb is ajánlatos. A Társaság
nem felel azokért a hibákért, amelyeket a javasolt eljárások figyelmen kívül hagyása okoz.
4. Ár
4.1. Vevő kötelezettséget vállal, hogy megfizeti a Társaságnak a szerződésben vagy a visszaigazolt megrendelésben
meghatározott árat.
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4.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a Társaság adott projektre kiadott árajánlatában feltüntetett árak, amelyeket a Társaság
Vevőnek megküldött, csak abban az esetben kötelező érvényűek, ha Vevő az általa igényelt teljesítés tárgyát az árkalkuláció
elkészítése céljából megfelelően definiálta.
4.3. A Társaság egyoldalúan felemelheti az árat, ha a teljesítés tárgyát képező profil a későbbi specifikáció alapján hosszabb,
mint a kamion raktere, és túlméretezett áru szállítását kell biztosítani. Vevő kötelezi magát, hogy az ily módon megnövelt árat
megfizeti a Társaságnak.
4.4. A Társaság egyoldalúan felemelheti az árat, amennyiben a teljesítés tárgyának utólagos specifikációja alapján a megrendelt
teljesítés tárgyának mennyisége kisebb, mint az eredetileg megrendelt mennyiség (felár a küszöbérték alatti mennyiség miatt),
vagy ha a teljesítés tárgya a hosszúsága miatt a feláras kategóriába tartozik (rövid darabok stb.). Vevő kötelezi magát, hogy az
ily módon megnövelt árat megfizeti a Társaságnak.
4.5. A vám- és/vagy importtarifák változásai, amelyek a szerződés vagy a megrendelés visszaigazolását követően lépnek
érvénybe, Vevőt terhelik ill. Vevő hasznát növelik. Ugyanez érvényes a rögzített árakra vonatkozóan is abban az esetben, ha a
szerződésben vagy a megrendelés visszaigazolásában meghatározott teljesítési határidő Vevő hibájából vagy
kezdeményezésére meghosszabbodik. Vevő kötelezi magát, hogy az ily módon megnövelt árat megfizeti a Társaságnak.
4.6. Amennyiben Vevő jogi személy, Vevő és a Társaság megállapodnak abban, hogy Vevő a Társasággal szemben fennálló
követeléseit a Társaságnak Vevővel szemben fennálló követeléseibe csak kölcsönös írásos megegyezés alapján számíthatja be.
4.7. A Társaság jogosult bármikor egyoldalúan beszámítani Vevővel szemben fennálló követelését Vevőnek a Társasággal
szemben fennálló bármilyen követelésébe.
4.8. Ha a teljesítés tárgya a kárveszély Vevőre való átszállásának időpontjában semmisül meg, sérül meg vagy veszik el, nem
mentesíti Vevőt a vételár hiánytalan s határidőre történő fizetési kötelezettsége alól.
4.9. Ha a szerződés megkötését követően a szerződésben rögzített valuta, ill. deviza árfolyam az euró mindenkori árfolyamával
szemben több mint 2%-kal emelkedik, a Társaságnak jogában áll ennek megfelelően egyoldalúan, vevő hozzájárulása nélkül
módosítani a már kialkudott vételárat a ki nem számlázott árura vonatkozóan.
5. Fizetési feltételek
5.1. Ha a szerződésben vagy a visszaigazolt megrendelésben nem rendelkeztek másként, a vevőnek a Társasággal szemben
fennálló fizetési kötelezettségeire az alábbi fizetési feltételek vonatkoznak.
5.2. Az előlegszámlák a megegyezett fizetési határidőn belül esedékesek. A fizetési határidő be nem tartása esetén a Társaság
nem köteles a teljesítés tárgyát a megegyezett határidőre leszállítani. A Társaság közli Vevővel az új teljesítési határidőt. Vevő
kötelezi magát, hogy megfizeti a megváltozott határidővel kapcsolatban keletkezett költségeket, amelyek elsősorban, de nem
kizárólagosan a tárolási költségeket foglalják magukban.
5.3. A számlák a kiállításukat követő 30 napon belül esedékesek, eltérő megállapodás hiányában.
5.4. Nem készpénzben történő fizetés esetén az ár azon a napon minősül megfizetettnek, amikor a teljes összeget a Társaság
számláján jóváírták, amennyiben nem történt más rendelkezés.
5.5. Ha Vevő késedelembe esik a vételár megfizetésével, a Társaság jogosult kötbért felszámítani, amelynek mértéke minden
egyes késedelmes nap után a tartozás összegének 0,03%-a a tartozás teljes összegének megfizetéséig. Ez nem érinti a Társaság
kártérítésre vonatkozó jogát.
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5.6. Ha Vevő elmulasztja valamely fizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítését, beleértve az ár vagy annakrészének
megfizetését, illetve a Társaságnak olyan körülmények jutnak tudomására, amelyek csökkentik Vevő fizetési
képességének megbízhatóságát a Társasággal szemben, elsősorban, ha zárolják a vevő számláit vagy vevő ellenfelszámolási - ill.
csődeljárás vagy végelszámolás indul, továbbá átalakulás esetében a Társaságnak jogában áll a Vevő által történő fizetés
időpontjáig illetve a fizetésnek megfelelő módon történő garantálásáig a még nem kifizetett szállítások tételeit nem szállítani.
Az ilyen esetben a Társaság nem esik késedelembe a teljesítés tárgyának leszállításával, és Vevő nem jogosult semmilyen
szankciókat érvényesíteni a Társasággal szemben, illetve nem jogosult elállni a szerződéstől vagy a megrendeléstől.
5.7. A szállítólevelek nem képezik a számlák elválaszthatatlan mellékletét, mivel Vevő a szállítás napján az áruval a helyszínen
egy példányt átvesz, megőriz igazolva a megrendelt termékek megérkezését. A szállítólevél, mint számlamelléklet hiánya
indokkal Vevő nem jogosult az esedékes fizetés visszatartására.
6. Tulajdonjog fenntartása
6.1. A leszállított áru vételárának maradéktalan megfizetéséig a teljesítés tárgya a Társaság kizárólagos tulajdonában marad.
Amennyiben a teljesítés tárgya feldolgozásra vagy átdolgozásra kerül, a Társaság az így keletkezett termék társtulajdonosává
válik a saját terméke és az új termék értékének megfelelő arányában.
6.2. Ha a vevő nem fizeti meg a teljes vételárat határidőre, a Társaság jogosult elállni a szerződéstől, és elszállítani a ki nem
fizetett teljesítés tárgyát, mégpedig Vevő költségére. A ki nem fizetett teljesítés tárgyának elszállítása érdekében Vevő időben
korlátlan hozzáférést biztosít a Társaság számára ahhoz a területhez vagy épületekhez, ahol a teljesítés tárgyát tárolják/ahol el
van helyezve, lehetővé teszi annak felrakását és elszállítását. A ki nem fizetett teljesítés tárgyának elszállításával és esetleges
leszerelésével kapcsolatos költségeket és károkat Vevőt terheli, Vevő köteles megfizetni.
7. Jótállási hibák
7.1. A Társaság felel azokért a hibákért, amelyek a teljesítés tárgyán a Vevőnek történt leszállítása napján előfordulnak, vagy
amelyek a szavatossági idő alatt jelentkeznek.
7.2. A Vevő köteles a kiszállítást követően ellenőrizni a teljesítés tárgyát és megállapítani, hogy nem hibás-e, illetve hogy az
összes tartozékkal és a megfelelő dokumentumokkal szállították ki. Vevő köteles feljegyezni valamennyi esetlegesen
megállapított nyilvánvaló hibát a teljesítés tárgyának szállítóleveleibe és a fuvarozó aláírásával is hitelesíteni/ellátni. Ezeket az
észrevételeket haladéktalanul írásban kell bejelenteni a Társaság felé, legkésőbb a kiszállítást követő 48 órán belül.
7.3. Amennyiben nem történt más megállapodás, a teljesítés tárgyára vonatkozó jótállási idő 24 hónap a teljesítés tárgyának
Vevő részére történt leszállítását követően, mégpedig kizárólag az alábbiakra vonatkozóan:
- a teljesítés tárgyán előforduló rozsdásodás,
- a bevonat stabilitásának, sértetlenségének és minőségének csökkenése,
- a teljesítés tárgya anyagának kifogástalan volta.
7.4. A jótállás feltételei az alábbiak:
- a teljesítés tárgyán nem hajtottak végre építészeti vagy felhasználási változtatásokat, nem változtak meg a légköri
viszonyok (légszennyeződés agresszív korrózióval és esetlegesen magasabb páratartalommal) a szerződéskor meglévő
állapottal szemben. A feltételek megváltozása mentesíti a Társaságot a hibákért való felelősség alól.
- Vevő által megrendelt teljesítés tárgyának a kivitelezési formája teljes mértékben megfelel a teljesítés tárgya
rendeltetésszerű felhasználási módjának, mind statikai mind korrózióvédelmi szempontból.
- Vevő a teljesítés tárgyának tárolása során megfelelő módon kezeli a teljesítés tárgyát, mégpedig oly módon, hogy a
tárolás során a teljesítés tárgya ne sérüljön, és ne veszítsen minőségéből (a víz egyszerű elvezetése céljából a
csomagokat megdönti, por és eső elleni védelem céljából betakarja, és ellenőrzi a bepárásodást, amely károsíthatja a
bevonatot),
- betartja a Társaság szerelési útmutatóját.
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7.5. A Társaság nem felel a hibákért, ha:
- Vevő a megrendeléskor helytelenül határozta meg a megfelelő teljesítés tárgyának megrendelésekor a statikai
értékeket. Vevő kérésére a Társaság Vevő rendelkezésére bocsátja a teljesítés tárgyára vonatkozó statikai értékeket,
- a hibákat a teljesítés tárgyának helytelen kicsomagolása, utólagos módosítások (további vágás, festés stb.) és nem
szakszerű tisztítása okozták.
7.6. A jótállás nem vonatkozik a teljesítés tárgyának természetes elhasználódására és a jelentéktelen színeltérésekre.
7.7. Vevő tudomásul veszi, hogy
- a kifejező és sötét színek UV-sugárzás hatására hamarabb elveszítik intenzitásukat és elhalványulnak. Ezekre a későbbi
színváltozásokra nem terjed ki a jótállás.
- a védőlakknak a profil hátoldalán csak védelmi funkciója van, semmi esetre sem esztétikai. Előfordulhatnak
mechanikai károsodások, világosabb és sötétebb foltok, mivel a védőbevonat vastagsága a horganyzott rétegen csak 4 -12
my és előfordulhat, hogy helyenként vagy teljesen felületen hiányos. Ezekre a hibákra nem vonatkozik a szavatosság.
- metál árnyalatokban legyártott árut a hengereléssel azonos irányban kell felszerelni, mivel a termék 180 fokkal való
elfordítása az árnyalatok látható eltérését okozhatja. A metál árnyalatok esetében a hengerelés irányát a terméken
elhelyezett öntapadó címkén levő nyíl mutatja.
- a szendvicspanelek fegyverzete mindig színes fóliával védett, amely a panel belső és külső oldalán eltérő.
- a leszállított termékeken a szállítás következtében apró karcolások keletkezhetnek, amelyekre a szavatosság nem vonatkozik,
amennyiben a termék jellegére és a bejelentett felhasználási céljára való tekintettel a hiba jelentéktelen. A társaság vállalja,
hogy ingyenesen javító festéket bocsát a vevő rendelkezésére, és a vevő a felszerelést követően az egyes helyeket ecsettel
kijavíthatja. Amennyiben a vevő teljesen karcolásmentes terméket kíván kapni, ezt fel kell tüntetni a megrendelésében, és
ebben az esetben felár ellenében a termék teljes látható felületét védőfóliával látjuk el.
- a terméken a védőfólia ellenére a szállítás, tárolás és szerelés során keletkezett mikroszkopikus hajszálrepedések csak
akkor képezhetik reklamáció tárgyát, ha az ilyen károsodások száma, tekintettel a termék jellegére és felhasználására,
meghaladja az elfogadható határértéket (több mint egy max. 10 mm-es hajszálrepedés 1 m2-en).
7.8. A vevő haladéktalanul, azonban az észlelést követően legkésőbb 24 órán belül köteles írásban bejelenteni azokat a hibákat,
amelyek a Társaság jótállási kötelezettségébe tartoznak. Abban az esetben, ha a hiba csak a szerelés során derül ki, a szerelést
azonnal abba kell hagyni, a hibás termékeket ne építse be, és azonnal lépjen kapcsolatba a Társasággal. Ha továbbra is folytatják
a hibás termékek beépítését, akkor nem lehet igényelni az áru kicserélését és a kapcsolódó költségek megtérítését (hibás
termékek eltávolítása és a gyártó által cseretermékként biztosított termékek beépítése, stb.).
7.9. A Társaság vállalja, hogy a vevő reklamációjának jogosultságáról a bejelentés kézbesítését követően legkésőbb 30 napon
belül dönt, azonban a Társaságnak jogában áll ezt a határidőt meghosszabbítani, ha a hiba szakértő általi elbírálására van
szükség
7.10. Vevő tudomásul veszi, hogy ha a reklamáció jogosultságának elbírálásához helyszíni ellenőrzésre van szükség, együtt kell
működnie, elsősorban belépést kell biztosítania telephelyére a teljesítés tárgyának megvizsgálása céljából.
7.11. Amennyiben Vevő reklamációja megalapozott, a Társaság a reklamáció jogosságáról szóló határozatában meghatározza a
hiba eltávolításának idejét és módját. A Társaság a hibát javítás, módosítás, csere által távolíthatja el, miközben a hiba
eltávolításának módjáról a Társaság dönt.
7.12. Ha a reklamációt a felek árengedmény formájában rendezik, az árengedmény mértékét közösen kell jóváhagyniuk. Abban
az esetben, ha a felek nem jutnak megegyezésre, a sérült árura vonatkozó árengedmény mértékét szakértői vélemény alapján,
az arányosság elvének alkalmazásával határozzák meg.
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8. Kárfelelősség
8.1. A Társaság és Vevő felelősek azokért a hibákért és károkért, amelyek kötelezettségeik megszegése következtében
keletkeztek.
8.2. A Társaság a keletkezett károkat a megegyezett vételár 100 %-ának megfelelő összegig terjedően köteles a vevőnek
megtéríteni. A Társaság nem felel az elmaradt haszonért, sem pedig a vevő harmadik felekkel fennálló kötelezettségeiért.
A fentiek nem érvényesek abban az esetben, ha a károk által egy személy természetes jogai sérülnek, vagy szándékos
cselekmény, illetve súlyos gondatlanság következményei.
9. Záró rendelkezések
9.1. Vevő a szerződés fennállása alatt köteles haladéktalanul bejelenteni a Társaságnak, ha megváltozik a cégneve, székhelye,
banki kapcsolata, illetve a szerződésen feltüntetett egyéb adatai.
9.2. Vevő továbbá köteles haladéktalanul bejelenteni a Társaságnak, ha:
- fizetésképtelenségi eljárást vagy csődeljárást kezdeményeztek ellene,
- Vevő saját maga kezdeményezte a felszámolási eljárást.
9.3. A jelen szerződésre és az abból eredő kapcsolatokra a magyar jogszabályok az irányadóak. A jelen ÁSZF vagy a szerződés
által nem szabályozott jogi kapcsolatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vonatkozó rendelkezései
szabályozzák.
9.4. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, ez nem
befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és hatályosságát. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéseket olyan
rendelkezésekkel kell pótolni, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezések gazdasági
céljának.
9.5. A Szerződésből fakadó és azzal összefüggő valamennyi anyagi jellegű vitát, amelyek abból erednek, hogy a vevő a Társaság
által Vevőnek leszállított termékek után kiállított számlákat teljes mértékben vagy részben nem fizette meg, végső érvénnyel a
Társaság magyarországi ügynöke és megbízottja (ArcelorMittal Distribution Hungary Kft. ) székhelye szerint illetékes helyi ill.
megyei bíróság az illetékes, mely a magyar jogszabályoknak megfelelően hozza döntéseit.
9.6. A Társaság és Vevő között létrejött szerződés, valamint az abból eredő jogok a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül
át nem ruházhatók.
9.7. A szerződésből ill. szerződésszegésből eredő jogok ill. kötelezettségek érvényesítése tekintetében öt év az elévülési idő.
9.8. A szerződés a felek teljes körű megállapodását tartalmazza a szerződés tárgya, valamint az összes további kérdésre
vonatkozóan, amelyek tekintetében a feleknek a szerződésben meg kellett vagy meg akartak egyezni, és amelyeket fontosnak
tartanak a jelen szerződés kötelező érvényessége szempontjából. Semmilyen nyilatkozat, amely a szerződés megkötésével
kapcsolatos tárgyalások során vagy a szerződés megkötését követően elhangzott, men értelmezhető a jelen szerződés
rendelkezéseivel ellentétesen, és egyik fél számára sem jelent semmilyen kötelezettséget.
9.9. A felek megállapodnak, hogy a Polgári Törvénykönyv 6:142.§ alapján a szerződésszegéssel kárt okozó fél mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződés időpontjában előre nem látható
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
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9.10. Ha a szerződés valamely rendelkezése látszólagosnak (feleslegesnek) bizonyul, az adott hiányosságok a szerződés további
rendelkezéseire való hatását a Polgári Törvénykönyv szerint kell elbírálni.
9.11. A Vevő bármilyen általános üzleti feltételeinek alkalmazása ki van zárva.
9.12. Ha a szerződést valamelyik fél megsérti, a másik fél 60 napon belül elállhat a szerződéstől azt követően, hogy a szerződés
másik fél által történt lényeges megsértéséről tudomást szerzett.
9.13. Abban az esetben ha a gyártást, az áruk, vagy bármely részüknek feldolgozását, vagy kiszállítását gátolják, közvetlenül,
vagy közvetett módon korlátozzák olyan körülmények, amelyek a Társaság reálisan lehetséges ellenőrzési körén kívül esnek,
mint például többek között a következők: háború (kihirdetett, vagy nem kiirdetett), háború veszélye, zavargások, polgári
felkelés, szabotázs, tűzvész, vihar, közlekedési akadályok, amelyeket jég vagy egyéb, a kikötőkben felmerült akadály okozott,
robbanás, természeti katasztrófa, törvények, kormányrendeletek vagy előírások, az Európai Unió határozatai vagy irányelvei,
sztrájk, kizárás vagy alkalmazottak egyéb összehangolt akciója, nyersanyagok, energiahordozók, közlekedési lehetőségek vagy
energiaszolgáltatás hiánya, a gyártóüzem, vagy gépi felszereltség részleges vagy teljes kiesése, késedelem az alvállalkozó
oldalán, károk, vagy veszteségek a szállítás vagy tárolás során, import vagy export tilalom, vagy bármely egyéb ok, amely az
Eladó, vagy a gyártási folyamatba, vagy árúszállításba bevont együttműködő cégek reálisan lehetséges ellenőrizési körén kívül
esik; az áruk kiszállításának határideje meghosszabbítandó a vis major bármely hatásával, vagy eseményével okozott késedelem
időtartamával.
Amennyiben valószínű, hogy az áruk kiszállítása késni fog olyan indok miatt, vagy olyan okok vagy események hatására,
amelyeket az előző bekezdés felsorol, és amennyiben valószínű, hogy a késedelem olyan időtartamú lesz, hogy a Vevőnek a
Társaságtól eltérő forrásból kell majd beszereznie helyettesítő árut, és ha a Vevő a Társaság megrendelésére bizonyítja, hogy a
kiszállítás időpontjának késeelme által okozott árúhiány jelentősen befolyásolná a működését, a Társaság a Vevő kérelmére
egyetérthet a megrendelés lemondásával.
Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a másik Fél felé a késedelemmel, vagy a Szerződés nem teljesítésével okozott károkért,
amelyet olyan tényezők, vagy események okoztak, amelyeket a jelen pont első bekezdése tartalmaz.
9.14. Az aktuális Általános Szerződéses Feltételek dokumenum, Reklamációs szabályzat, a bevonatokra vonatkozó garanciális
feltételek, kézikönyvek és műszaki dokumentáció, szabadon letölthetőek a Társaság weboldaláról, Vevő azt megismerte.

Kelt: Senica, 2019. január
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