ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)
Különböző termékek fajta és mennyiségi meghatározása mellett halasztott fizetéssel,
adásvételi megrendelésekhez.
Hatályos 2017. április 01 napjától
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1.
Az ARRAVIS Kft (székhely: 4031.Debrecen, Vág u 42. Fsz 2.; cégjegyzékszám:
0909011730), mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”), főtevékenysége keretében takarmány
adalékanyagokat, alapanyagokat és egyéb mezőgazdasági termelésben használt termékeket
értékesít. Eladó jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) azzal a céllal
hozta létre, hogy a közte és a Vevői közötti (a továbbiakban: „Vevő”) folyamatos
együttműködés feltételeit, a megrendelési folyamatokat és a szerződő felek között létrejövő
adásvételi szerződések (a továbbiakban: „Szerződés”) alapvető rendelkezéseit egységes
formában rögzítse.
1.2.
Jelen ÁSZF az Eladó és a Vevő (a továbbiakban együttesen: „Felek”) közötti, az Eladó
által forgalmazott termékek (a továbbiakban: „Termékek”) adásvételével kapcsolatban
létrejövő Szerződés részét képezi. A Felek közötti Szerződés létrejöhet, az írásbeli
megrendelésekkel (a továbbiakban: „Megrendelés”) és az Eladó által küldött
visszaigazolásokkal (a továbbiakban: „Visszaigazolás”). A Szerződésben a Felek a jogviszony
folyamatosan változó feltételeit, egyéniesített megállapodásukat rögzíthetik, illetve az ÁSZFben meghatározottakon felüli feltételeket határozhatnak meg. Amennyiben a Szerződésben,
és az ÁSZF-ben foglaltak között ellentmondás áll fenn, a Szerződésben foglaltak az irányadóak.
Jelen ÁSZF-től eltérő megállapodáshoz Felek kölcsönös és egybehangzó írásbeli nyilatkozata
szükséges. Eladó kizárólag a saját ÁSZF alkalmazásnak lehetőségét fogadja el.
1.3.
Jelen ÁSZF a Vevő által az Eladótól megrendelendő Termékekre vonatkozó valamennyi
Megrendelés tekintetében irányadó.
1.4.
Jelen ÁSZF alapján Eladó vállalja, hogy az általa visszaigazolt Megrendelőben rögzített
feltételeknek megfelelően a Vevői Megrendeléseknek eleget tesz, jelesül a Termékeket a
megadott mennyiségben, minőségben és határidőre biztosítja.
1.5.
A Megrendelés elküldésével Vevő az aktuális ÁSZF rendelkezéseit – melyet az Eladó
honlapján (a továbbiakban: „Honlap”, mely címe www.arravis.hu ) mindenki számára
hozzáférhetővé tesz – kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF nem tartalmaz olyan
feltételt, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, az adásvételi szerződésekre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésektől vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely
kikötésétől lényegesen eltér.
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2. ÁRAK
2.1.
Eladót a Szerződésben vagy a Megrendelés Visszaigazolásban vállalt
kötelezettségeinek teljesítés ellenértékeként megillető díjat/vételárat (a továbbiakban:
„Vételár”), főszabály szerint az Eladó által visszaigazolt Megrendelés tartalmazza, ennek
hiányában az Eladó által a Vevő részére kiadott egyedi árajánlatot (érvényességi idején belül),
tekintik a Felek irányadónak.
2.2.
Eladó jogosult az ajánlati ár egyoldalú megváltoztatására, azonban a módosítás
tartalmáról köteles tájékoztatni Vevőt, egyoldalú módosítás nem vonatkozhat az Eladó által
visszaigazolt Megrendelésekre.
2.3. Eladó fenntartja a jogot, hogy a Termékek Vételárát a Megrendelés visszaigazolásáig
egyoldalúan módosíthassa, amennyiben a korábbiakban rögzített ajánlati ár a piaci
körülmények megváltozására figyelemmel (különösen árfolyamváltozás, szállítási költségek és
alapanyagár változás) az Eladóra nézve az ügyletben különösen hátrányossá válik. Vevőt az
egyoldalú szerződésmódosítástól számított 15 napon belül elállási, illetve felmondási jog illeti
meg azzal, hogy a módosítás és a felmondás közötti megrendelések esetében a módosított
árat érvényesíti az Eladó. Eladó korlátozás nélkül jogosult továbbá a Termékek Vételárát a
Megrendelés leadását megelőzően vagy azt követően csökkenteni, ebben az esetben azonban
Vevőt elállási vagy felmondási jog nem illeti meg.
3. MEGRENDELÉS
3.1.
A Vevő a Termékeket elsődlegesen a Megrendelési nyomtatványon (írásban – faxon,
e-mailben vagy postai úton megküldve –rendelheti meg Eladótól. A Szerződés a
Megrendelésnek Eladó általi visszaigazolásával jön létre. Megrendelés és Visszaigazolás
sorrendje nem mérvadó, azaz az Eladó megküldheti a kitöltött megrendelő lapot a Vevőnek,
aki annak visszaigazolásával elismeri és elfogadja annak tartalmát, megrendelési folyamat
tekintetében egyenértékű az általa kitöltött és megküldött Megrendeléssel, majd azt követő
Eladó visszaigazolással. Felek továbbiakban elfogadják, hogy a Vevő fizikai akadályoztatása
esetén másodlagosan a Megrendelés a Visszaigazolás és ezeken keresztül a Szerződés
létrejöhet telefonbeszélgetés alapján is, ebben az esetben a Vevő a megrendelés tényét a
szállítólevél aláírásával ismeri el. Vevő – a 6. fejezetben foglaltaktól eltekintve - nem jogosult
a Szerződés létrejötte után a Megrendelésétől elállni.
3.2. A Megrendelésről az Eladó írásos visszaigazolást küld (faxon, levélben vagy e-mailben),
egy munkanapon belül. Amennyiben az Eladó a Megrendelést bármilyen okból megtagadta,
arról szintén egy munkanapon belül írásban köteles értesíteni Vevőt. Vevő a Visszaigazolással
vagy az elutasítással szemben kifogást emelhet, annak kézbesítésétől számított egy
munkanapon belül, a visszautasítás indokainak pontos megjelenítésével. Ennek elmulasztása
esetén Felek a visszaigazolás tartalmát jelen Szerződésben meghatározott rendelkezések
figyelembevétele mellett egybehangzó szerződéses akaratuknak ismerik el, az érvényes és
hatályos lesz (a Szerződés létrejön). Megrendelés megtagadása esetén a Felek között a
Szerződés nem jön létre.
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3.3. Eladó elfogadhatja Vevő a 3.1. pontban foglaltaktól eltérő formában megadott írásbeli
Megrendelését is, amennyiben abból kétséget kizáróan megállapítható a megrendelt
Termékek fajtája, típusa, mennyisége, és a Vevő nevében eljáró személy képviseleti
jogosultsága. Eladó indokolás nélkül jogosult írásban megtagadni a Megrendelési
Nyomtatvány mellőzésével igényelt rendelést.
4. MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE
4.1.
Az Eladó a Termékeket minden esetben a Megrendelésben foglaltak szerinti, továbbá
a vonatkozó jogszabályoknak, Európai Uniós előírásoknak, szabványoknak és a szakmai
előírásoknak megfelelő minőségben köteles Vevő részére átadni. Az Eladó a Termékeket
megfelelő csomagolással és címkézéssel (feltüntetve a mindenkor hatályban lévő jogszabályi
rendelkezésekben foglalt előírásoknak megfelelő információkat) köteles átadni.
A forgalmazott takarmány-adalékok minőségi követelményeit a mindenkori érvényes
Termékspecifikációk tartalmazzák.
A termék és termék előállítása megfelel a 767/2009/EK rendeletnek, valamint a 183/2005/EK
rendelet szerinti takarmányhigiéniai követelményeknek, és mint ilyen nem tartalmaz tiltott és
nemkívánatos anyagokat, valamint mentes állati eredetű szövettartalomtól.
Eladó minden tételhez gyártói Minőségi bizonyítványt mellékel.
Amennyiben a Vevő igényli – és az biztosítható - abban az esetben a forgalmazás GMP+ lánc
keretében történik.
4.2. A kapcsolódó Biztonsági adatlapokat (MSDS) az első kiszállításnál a szállítási
dokumentációhoz mellékeljük, további másolatok az Eladónál igényelhető, illetve a honlapon
hozzáférhetők.
4.3.
Az Eladó a termékek szállítása során köteles a vonatkozó szabályok szerint, azokat
betartva eljárni. Eladó a Megrendelés teljesítése érdekében jogosult fuvarozót saját
felelősségére igénybe venni.
4.4. Az Eladó a Vevő előzetes hozzájárulásával jogosult részteljesítésre, és határidő előtti
teljesítésre. Eladó jogosult (kimért ömlesztett Termékek esetében) a Megrendelésben kikötött
mennyiségnél +/- 5%-os kereten belül eltérően teljesíteni azzal, hogy Vevő a ténylegesen
szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni.
4.5.
Az Eladó a Vevő által megrendelt Termékeket – a Vevő igényeinek megfelelően – a
Megrendelésben megjelölt rendeltetési helyre szállítja (teljesítés helye). Kétség esetén a
teljesítés helye az Eladó székhelye. Ha a megrendelés leadását követően a teljesítési hely
megváltozik, erről Vevő köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót. A teljesítés helyének
megváltozásából eredő többletköltséget a Vevő előlegezi és viseli a tájékoztatás elmaradása
vagy téves volta esetén, amely tekintetében az Eladó a felelősségét teljes mértékben kizárja.
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4.6. Eladó a Megrendelésben foglalt Termékek szállításáról, indulásának és érkezésnek
várható időpontjáról e-mailben, faxon vagy telefonon értesíti Vevőt, a szállítmány megfelelő
fogadásának érdekében. Abban az esetben, ha Eladó előre látja, hogy a szállítás bármely okból
akadályba ütközik, vagy a szállítás – akár részben, akár teljes egészében – nem fog időben
megtörténni, erről írásban haladéktalanul tájékoztatja Vevőt, az okok és a késedelem várható
időtartamának feltüntetésével.
4.7. Amennyiben a Vevő a Termékeket saját maga kívánja szállítani, akkor köteles az Eladót
erről a szállítás megkezdése előtt írásban tájékoztatni. Amennyiben Felek úgy állapodnak meg,
hogy a teljesítés helye az Eladó székhelye, telephelye, vagy fióktelepe, Eladó ebben az esetben
kizárólag a Termékek átadására köteles, és a teljesítéssel a kárveszély a Vevőre száll. Eladó
jogosult a területére belépő és kilépő gépjárműveket, azok vezetőfülkéjét biztonsági és
vagyonvédelmi okokból átvizsgálni. Vevő a teljesítés helyén érvényben lévő közlekedési
szabályokat – ide értve a közúti közlekedési jeleket, egyéb jelzéseket utasításokat –
maradéktalanul köteles figyelembe venni, továbbá köteles az Eladó területén a mindenkor
hatályos jogszabályokban és előírásokban foglalt munkavédelmi és balesetvédelmi, egyéb
biztonsági szabályokat, egyéb jogszabályokat és helyi előírásokat maradéktalanul betartani és
betartatni. Vevő e kötelezettségének elmulasztásával összefüggésbe hozható károkért
felróhatóságra tekintet nélkül felelősséggel tartozik.
4.8.
Eladó - a 4.7. pontban foglaltaktól eltekintve - a Termékeket a teljesítés helyre
közvetlenül fuvarozza, ezért Vevő köteles a Termékek leszállításához és lerakodásához
szükséges feltételeket, és a biztonságos, szabályoknak megfelelő munkavégzésre alkalmas
területet biztosítani. Vevő e kötelezettségének elmulasztásával összefüggésbe hozható
károkért felróhatóságra tekintet nélkül felelősséggel tartozik. Eladó vállalja, hogy az általa
végzett vagy végeztetett szállítás során a Termékeket felrakodja és a rendeltetési helyen
lerakodja azokat. A közúti szállítás munkaszüneti napokon és vasárnap nem teljesíthető,
kivéve, ha ennek teljesítését Eladó kifejezetten vállalja. Hétvégi szállítás esetén a felmerülő
többletköltséget az Eladó tovább háríthatja a Vevő részére, valamint a Vevő köteles biztosítani
a zavartalan átvétel és lerakodás feltételeit.
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4.9. Vevő képviselője a megadott időpontban köteles a Szerződésben meghatározott
teljesítés helyen tartózkodni, a leszállított árut az előírások szerint átvenni. Vevő képviselője
köteles továbbá a megrendelés szerződésszerű teljesítésének igazolására az Eladó által
kiállított – a leszállított Termékek megnevezését, mennyiségét és árát, valamint a Vevő által
küldött megrendelés azonosítószámát tartalmazó - szállítólevelet (menetokmányokat) a
szállítást végző gépjármű pontos érkezési és távozási időpontjával kiegészítve aláírni, valamint
minden olyan kötelezettséget teljesíteni, amelyet a hatályos jogszabályok előírnak, valamint a
felek közötti üzleti szokás alapján kötelező vagy elvárható. Eladó az előre megadott időben a
teljesítés helyén a Vevő képviselőjeként eljáró személy képviseleti jogosultságát, illetve
bármely jogviszonyon alapuló jogosultságát nem köteles vizsgálni, az ebből fakadó bármely
kárért vagy veszteségért a Vevő kizárólagosan felel és utólag nem hivatkozhat arra, hogy az
árut jogosulatlan álképviselő vette át, ha az áru átvétele a Szerződésben, vagy a
megrendelésben foglalt helyen történik. Vevő tudomásul veszi, hogy az adózási/számviteli
szempontból fontos iratok és dokumentumok kiállítása és csatolása során fokozott
együttműködési kötelezettség terheli, amely mulasztásáért kártérítési felelősséggel tartozik.
4.10. A Vevő képviselője köteles a teljesítés mennyiségi ellenőrzését nyomban elvégezni a
szállított mennyiség 100%-ra kiterjedően. Vevő amennyiben a termék átvételénél bármilyen
eltérést, mennyiségi hiányt, vagy többletet tapasztal a szállítólevélen köteles jelölni és/vagy a
gépjármű vezető jelenlétében annak aláírásával hitelesített és legalább egy tanú jelenlétében
készült jegyzőkönyvet (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) köteles felvenni.
A Jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
4.10.1. a vizsgálat időpontját és helyét,
4.10.2. a vizsgálatot végző és abban részt vevő személyek nevét és aláírását,
4.10.3. a megállapított mennyiségi kifogást,
4.10.4. a szállítólevél számát és dátumát,
4.10.5. a fuvarlevél számát,
4.10.6. Vevőnek az Eladóval szembeni igényét.
A Jegyzőkönyv egy példányát Vevő képviselője az Eladó képviselője részére a
helyszínen átad.
Vevőnek Eladóval szembeni igényét elegendő az átvételt követő egy
munkanapon belül jelezni, amennyiben a helyszínen ez nem állapítható meg
egyértelműen.
4.11. A Vevő a szerződésszegésből eredő igényeit a Jegyzőkönyvben/Fuvarlevélen
foglaltakra alapozva érvényesítheti, és a bejelentését írásban köteles megtenni az Eladó felé.
Eladó a bejelentésben foglaltakra köteles írásban Vevőnek nyolc munkanapon belül reagálni.
Eladónak joga van a bejelentés készhez vételét követő három munkanapon belül helyszíni
szemle tartását kezdeményezni annak érdekében, hogy a Felek a Jegyzőkönyvben rögzített
hiányosságokat közösen is ellenőrizhessék. Amennyiben a Feleknek a megállapított
hiányosságok tekintetében nem sikerül megállapodásra jutni, úgy a jogviták rendezésére
vonatkozó 10.6. pontban rögzített szabályok szerint kell eljárni.
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4.12. Amennyiben Vevő mennyiségi megvizsgálási kötelezettségét nem, vagy nem
előírásszerűen teljesíti, úgy erre hivatkozva hibás teljesítés miatt kártérítési igénnyel nem
léphet fel, azt nem érvényesítheti.
4.13. Vevő minőségi kifogását írásban köteles bejelenteni Eladónak, és azoknak az
adatoknak a hitelt érdemlő és objektív megjelölésével, amelyek a reklamációra okot adtak.
Minőségi kifogást a felhasználás megkezdését megelőzően köteles a Vevő bejelenteni,
amennyiben a Termék érzékszervi vizsgálattal megállapítható hibával rendelkezik (szín, szag,
állag) és ebben az esetben a Termék felhasználását nem kezdheti meg. Amennyiben
érzékszervi vizsgálattal nem állapítható meg a hiba, úgy minőségi kifogást a Vevő a Termék
felhasználásának megkezdése után maximum két héten belül tehet (de szavatossági határidőn
belül) kivizsgálás céljából. Amennyiben egy adott termék vonatkozásában minőségi kifogás
merült fel, a vizsgálat befejezéséig Vevőnek az érintett terméket felhasználnia tilos, ellenkező
esetben az Eladót kártérítési többlet kötelezettség nem terheli. Vevő kifogása esetén a Felek
kizárólag akkreditált laboratóriumok vizsgálati eredményét fogadják el bizonyító erejűnek. A
vizsgálat költségeit Vevő köteles előlegezni, a vizsgálat költségeit hibás teljesítése estén Eladó,
ennek hiányában pedig Vevő viseli. Laboratóriumi vizsgálat csak bontatlan tárolási hibától
mentes termékmintából történhet.
4.14. Göngyöleg kezelési szabályok:
Göngyöleget tartalmazó áruk esetében általánosan, de különösen az IBC tartályok kezelésére
az alábbi szabályok vonatkoznak.
4.14.1. Göngyölegnek minősül az Eladó által az áruval átadott többutas EUR raklap és
az IBC tartály.
4.14.2. Göngyölegek árát Eladó nem számolja fel a számlában, azok nem kerülnek a
Vevő tulajdonába, átadás visszaforgatással történik.
4.14.3. Vevő köteles a göngyölegeket visszaszolgáltatni az Eladónak, az Eladó által
szervezett szállításkor sértetlenül, IBC tartályokat bontatlanul átadni a
szállítónak.
4.14.4. Vevő a tartályokat más folyadék tárolására átmenetileg sem használhatja.
4.14.5. Vevő amennyiben megbontja a tartályokat abban az esetben az Eladónak az
érvényes minőségbiztosítási szabályoknak megfelelő speciális mosási és kezelési
kötelezettsége keletkezik, melyek többletköltségét a Vevő elismeri és áthárított
költségként az Eladótól átvállalja.
4.14.6. Eladó minden tartályt kiszállításkor egyedileg megjelöl, azok egyértelmű
beazonosíthatóságát biztosítani köteles.
4.14.7. Göngyölegek –nem javítható- sérülése esetén Eladó a göngyöleg árát jogosult
a Vevőnek utólag kiszámlázni.
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5. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK, KÉSEDELMES FIZETÉS
5.1.
A Vevő a Termékek Vételárát az Eladó számlája alapján – amennyiben a Felek az Egyedi
Szerződésben ettől eltérően nem rendelkeznek – annak teljesítési idejétől számított tizenöt
napon belül fizeti meg az Eladó MKB Banknál vezetett 10300002-33252876-00003285 HUF,
vagy 10300002-69120320-26304886 EUR számú pénzintézeti számlájára történő utalással.
5.2.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján valamennyi, a Vevőt terhelő fizetési
kötelezettséget azon a napon tekintik teljesítettnek, amely napon a fizetési kötelezettség
alapján képező összeg az Eladó pénzintézeti számláján jóváírásra került.
5.3.
A Vevőt – amennyiben a Felek az Egyedi Szerződésben vagy külön megállapodásban
ettől eltérően nem rendelkeznek – a Szerződésből eredő és Eladóval szemben fennálló lejárt
követelése tekintetében a beszámítás joga nem illeti meg.
5.4.
Amennyiben a Vevő a szabályszerűen kiállított és megküldött számlát határidőben
nem fizeti meg, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a mindenkori jegybanki
alapkamat hét százalékkal növelt összegű (éves) késedelmi kamat megfizetésére köteles. A
kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a Vevő a késedelmét kimenti.
5.5. Eladó, a Vevő késedelmes teljesítését súlyos szerződésszegésnek veszi, és belátása
szerint az alábbi szankciókat alkalmazhatja (akár több szankció egyidejű alkalmazása mellett):
5.5.1. A Vevő elveszíti az addigi fizetési kedvezményeit;
5.5.2. A Vevő rendelkezésére álló szállítói keret csökkentésre kerül;
5.5.3. A Vevő elveszíti a szállítói keret alkalmazásának lehetőségét;
5.5.4. A Vevő további megrendelését a teljesítésig vagy megfelelő biztosíték
nyújtásáig Eladó nem teljesíti (visszatartási jog);
5.5.5. Eladó 15 napos póthatáridő tűzésével felmondja a Szerződést.
5.6. A késedelmes teljesítéssel kapcsolatos igényérvényesítés vonatkozásában felmerülő
minden költséget (adminisztrációs költségek, postázás, ügyvédi munkadíj stb.) és eljárási díjat,
illetéket teljes mértékben a Vevő köteles viselni.
5.7. Az Eladó, a Vevő teljesítőképességének megerősítése érdekében, a Szerződés
megkötésének feltételeként biztosítéki szerződés megkötését, illetve zálogjog alapítását is
megkövetelheti (külön megállapodásban, illetve az egyedi vevői szerződésben).
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6. AZ ELADÓ SZEZŐDÉSSZEGÉSE
6.1. Az Eladó késedelembe esik, ha a Megrendelést annak esedékességekor nem teljesíti.
Amennyiben a Vevő a Felek által meghatározott időpontban a Termékeket nem veszi át, illetve
az ehhez szükséges intézkedéseket elmulasztja, úgy Eladó a Szerződésben meghatározott
teljesítési időpont elmulasztásáért felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Felek az Egyedi
Szerződésben vagy külön megállapodásban ettől eltérően nem rendelkeznek Eladó 15 napos
késedelme esetén Vevő indoklás nélkül jogosult elállni/felmondani a Szerződést. Az
elállási/felmondási jog gyakorlásának feltétele az addig teljesített szolgáltatások Vételárának
ezzel egyidejűleg történő maradéktalan megfizetése.
6.2. Amennyiben az Eladó által leszállított Termékek a teljesítés időpontjában a
Megrendelésben foglalt mennyiségtől a megengedett értékhatáron túl eltérnek – Felek külön
megállapodása nélkül – Eladó köteles a hiányzó árut a legrövidebb időn belül pótolni (4.10.
pontban foglalt Jegyzőkönyvnek megfelelően).
6.3. Eladó hibásan teljesít, ha a Termékek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a
Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelménynek. Az Eladó a
Termékek minőségét a Termékek csomagolásán feltüntetett minőség-megőrzési időtartamon
belül szavatolja (kellékszavatosság). Eladó a Termékeken feltüntetett szavatossági idő lejártát
követően a termék vonatkozásában semmilyen kifogást nem fogad el és nem áll módjában a
Termékeket visszavenni sem. Vevő köteles a Termékeket az előírások szerint tárolni,
raktározni és kezelni, a helytelen termékkezelésből eredő mindennemű minőségromlásért
felelős. Minőségi hiba esetén Vevő választása szerint kicserélést vagy árleszállítást kérhet,
vagy elállhat a Szerződéstől azzal, hogy a 4.13. pontban foglalt szakvélemény szerinti
jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
6.4.
Felek az esetleges jótállásra és annak időtartamára a mindenkori hatályos magyar
jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
7. KAPCSOLATTARTÁS
7.1. Felek közötti bármely, a Szerződéssel kapcsolatos értesítést írásban (ajánlott levél, fax,
e-mail) kell megküldeni a másik félnek. Az értesítési címeket az Egyedi Szerződések
tartalmazzák. A Szerződés külön kikötése hiányában az értesítési címnek a fél Szerződésben
megjelölt székhelyét kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, és az abban foglaltakat
joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a fél az értesítési címét megváltoztatja, illetve ezen
címen nem tartózkodik, és erről a másik felet nem értesíti.
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7.2. Az írásos értesítést – ellenkező bizonyításig – az alábbi időpontokban kell teljesítettnek
tekinteni: - tértivevényes postai küldemény, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel
időpontjában, - ajánlott postai küldemény esetén a feladástól számított harmadik napon, fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban, - e-mailben történő továbbítás
esetén az igazolt megküldés napján.
8. SZELLEMI- ÉS IPARI TULAJDONJOG VÉDELME
8.1. A Termékekkel kapcsolatos minden típusú ipari és kereskedelmi jog, valamint minden
egyéb szellemi tulajdonjog kizárólag azok tulajdonosát illetik.
8.2.
Vevő semmiféle jogosultságot nem szerez(het) a jogos tulajdonost illető szellemi
tulajdonjogra, így többek közt know-how-ra, szerzői jogra, egyéb ipari és kereskedelmi jogra,
kereskedelmi névre, védjegyre, márkahasználatra, szabadalomra illetve a jelen ÁSZF-ben nem
megnevezett bármely jogosultságra az Eladó kifejezett írásbeli engedélye nélkül.
8.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által a Termékekkel kapcsolatosan rendelkezésére
bocsátott dokumentációk az Eladó kizárólagos tulajdonát képezik, azok szellemi, iparjogi
védelem hatálya alá tartoznak, és jogi oltalomban részesülnek. Továbbá a Vevő nem
használhatja ezek bármely másolatát vagy reprodukcióját – a szerződéses célok elérésén kívül
– az Eladó kifejezett és írásos hozzájárulása nélkül.
8.4. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladó vagy más jogosult szellemi
alkotáshoz fűződő jogát megsérti, a sérelmet szenvedett személy jogosult – a külön
jogszabályban meghatározott védelmen kívül – a személyhez fűződő jogok megsértése esetén
irányadó polgári jogi igényeket is támasztani. Továbbá a külön jogszabály hatálya alá nem
tartozó szellemi alkotásokat és az Eladó vagy más jogosult vagyoni értékű gazdasági, műszaki,
szervezési ismereteit és tapasztalatit érintő védelem körébe jogosult azt is követelni, hogy a
Vevő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli
gazdagodás szabályai szerint.
8.5. Vevő köteles megtenni minden tőle telhető intézkedést a termékek szellemi és ipari
jogainak védelme érdekében illetve köteles bármely esetleges jogsértés vagy ismert sérelem
esetén az Eladót tájékoztatni.
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9. . ÜZLETI TITOK
9.1. 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 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.
9.2.
Felek kötelesek az általuk megismert, és a másik fél működésével kapcsolatban
tudomásukra jutott üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljes körűen,
mindenkor megőrizni, és a megőrzés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.
9.3. Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot
vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és
ellenérték fejében szerezte meg.
9.4.
Az üzleti titok igazolt megsértése esetén a jogosult azonnali hatállyal felmondhatja a
Szerződést és ezzel egyidejűleg a polgári jogi igényeit is érvényesítheti.
10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.1. A Felek egyike sem felelős a szolgáltatás illetve egyéb kötelezettségek nem- vagy nem
szerződésszerű teljesítéséért (a tartozás meg-nem-fizetését leszámítva), amennyiben és
addig, ameddig a szerződésszerű teljesítést a Szerződés megkötése után felmerült, előre nem
látott és az érintett Fél által elháríthatatlan körülmény gátolta meg. Ilyen körülmény lehet
többek közt például természeti katasztrófa, kormányzati vagy jogi előírás vagy egyéb illetékes
szerv megszorító intézkedése, tilalma vagy beavatkozása, illetve sztrájk, gyár eltorlaszolás
vagy más ipartermelési vita vagy munkaügyi probléma vagy alapanyagok, benzin,áram,
közlekedés igénybevételének hiánya folytán termék hiány vagy termék beszerzés
ellehetetlenülése, vagy felkelés, lázongás, háború (kihirdetett vagy ipso facto), civil vagy
katonai engedetlenség vagy bármely tűzvész, robbanás, vihar, áradás vagy időjárási
körülmény. Az a Fél, amelyik a vis maior folytán nem tudja, vagy nem szerződésszerűen tudja
teljesíteni kötelezettségét, köteles a másik felet a lehető legrövidebb időn belül írásban
értesíteni az (új) körülményről és annak hatásáról, valamint a várható egyéb
következményekről.
10.2. A vis maior időtartamára a Szerződés teljesítése részben vagy egészben szünetel,
azonban ha a körülmények több mint 3 (három) hónapig fenn állnak, a Felek külön-külön is
jogosultak a Szerződés megszüntetésére.
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10.3. A Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek jóhiszeműen együttműködve
eljárni. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződést bármelyik fél jogosult 3 hónapos
felmondási idő alkalmazásával írásban indoklás nélkül felmondani.
10.4. Felek felelősek a dolgozóik, alkalmazottaik vele egyéb jogviszonyban álló természetes
és jogi személyek (stb.) minden cselekedetéért, akik velük szerződéses viszonyban állnak,
dolgoznak vagy bármely más jogviszony alapján kapcsolódnak.
10.5. Amennyiben az Eladó egy, vagy több esetben nem követeli meg a Szerződésben írt
megállapodások és kötelezettségek időbeni érvényesülését, vagy annak érvényesítése
érdekében haladéktalanul nem lép fel, ez nem tekinthető jogai későbbi érvényesítéséről való
lemondásnak.
10.6. Felek esetlegesen felmerülő jogvitáikat békés úton közös megegyezés keretében
kísérlik meg rendezni, amely ha harminc napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek a
magyar bíróságok joghatóságát, és az Eladó székhelye szerinti illetékességgel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg.
10.7. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény, továbbá országhatárokon átnyúló Szerződések esetén a bécsi vételi egyezmény
(1978. évi 8. tvr) és az irányadó magyar és európai uniós jogszabályi rendelkezései az
irányadóak.
10.8.

Jelen ÁSZF 2017. április 01 napjától kezdve visszavonásig hatályos.

Debrecen, 2017. március 16.
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