Szerszámgépek belföldi értékesítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 2019. május 1-jén lépnek hatályba és visszavonásig hatályban maradnak. Eladó fenntartja
a jogot a jelen ÁSZF – elsősorban a jogszabályi változások és az üzletpolitika módosulása miatti – módosítására.
2.
Jelen ÁSZF a Büll & Strunz Kft. (a továbbiakban: Eladó) és a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő ügyfelek (a továbbiakban: Vevő) közötti (a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Felek) szerszámgépek belföldi értékesítésére irányuló szerződéses kapcsolataira (a
továbbiak-ban: Szerződés) alkalmazandó.
3.
A Felek szerződés megkötésére irányuló nyilatkozata és a jelen ÁSZF együttesen tartalmazza a Felek megállapodását (a továbbiakban: Szerződés).
Vevő beszerzésre vonatkozó eltérő feltételei még a megrendelés elfogadásával sem válnak a Szerződés részévé. A Szerződés - külön megállapodás hiányában
– a megrendelés Eladó részéről történő írásbeli visszaigazolásával jön létre. Ettől eltérő módon és alakban tett szerződéses nyilatkozatok nem hoznak létre
szerződést, Eladónak ezzel kapcsolatos teljesítési kötelezettsége nincsen. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendeléssel egyúttal - további kifejezett
jognyilatkozata nélkül is - az Eladó jelen ÁSZF-jét is elfogadja.
4.
Az Eladó a mintákon, költségkalkulációkon, rajzokon, valamint szellemi és fizikai formátumú hasonló információkon – ideértve ezek elektronikus formáit
is – fennálló tulajdon-, szerzői és iparjogvédelmi jogát fenntartja, azok – az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik személyek számára
hozzáférhetővé nem tehetők. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a Vevő által bizalmasnak minősített információkat illetve iratokat csak az ő hozzájárulásával
tesz harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

II.

ÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1.
Az árak külön megállapodás hiányában gyártól (ab Werk) paritással értendők, beleértve a gyárban történő berakodást, azonban nem ideértve a
csomagolást. A termékeknél feltüntetett árak nettó vételárak, amelyekre a mindenkori törvényes általános forgalmi adó felszámításra kerül.
2.

Felek kifejezett eltérő megállapodása hiányában a fizetés az Eladó számlájára, mindennemű levonás nélkül, átutalással, az alábbiak szerint teljesítendő:



30% foglaló, a Vevői megrendelés keltétől számított 10 napon belül,



60% a Vevő a termék szállításra alkalmas állapotáról történő értesítését követő 10 napon belül,

--

a fennmaradó összeg: a kárveszély átszállását követő egy hónapon belül fizetendő.

3.
A fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az Eladó által kiállított számla ellenértéke minden levonás nélkül az Eladó bankszámláján jóváírásra
kerül. A Vevő csak abban az esetben élhet kifizetés visszatartásának vagy az ellenkövetelésébe való beszámítási jogával, amennyiben ellenkövetelése nem
vitatott vagy jogerősen megállapított. Különösen nem megengedett a kifizetés visszatartása vagy egyéb igények beszámítása (pl. vételár csökkentése,
érdekmúlás) az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában.
4.
Késedelmes fizetés esetén az Eladó az esedékesség napjától – a Ptk. 6:155. §-ban a gazdálkodó szervezetekre irányadó mértékű – késedelmi kamatot
számít fel és felszámítja a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült további költségét, különösen, de nem kizárólagosan a 2011/7/EU irányelvben
szabályozottak szerint.
5.
Ha a vételár esedékes részének határidőben való teljesítése veszélyeztetve van, vagy a Szerződés megkötése után a Vevő hitelképességét
kedvezőtlenül befolyásoló körülmények következnek be, Eladó a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítékát igényelheti. A pénzügyi fedezet
előzetes biztosításáig az Eladó – választása szerint - jogosult a teljesítést visszatartani vagy elállni a Szerződéstől és felmerült kárának megtérítését követelni.

III.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ, SZÁLLÍTÁSI KÉSEDELEM

1.
Az Eladó ajánlatában szereplő szállítási határidők tájékoztató jellegűek. A Szerződésre irányadó szállítási határidőt az Eladó a megrendelés
visszaigazolásában tünteti fel. A szállítási határidő Eladó részéről való betartásának feltétele, hogy a Felek minden üzleti és műszaki kérdést tisztázzanak és a
Vevő minden őt terhelő kötelezettségnek, mint pl. a szükséges hatósági igazolások, engedélyek beszerzése, vagy a foglaló kifizetésének kötelezettsége stb.
eleget tegyen. Ellenkező esetben a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. Ez a rendelkezés arra az esetre nem alkalmazandó, ha a
késedelemért az Eladó felelős.
2.

A szállítási határidő betartásáért az Eladó akkor vállal felelősséget, ha az Eladó beszállítói részére is megfelelően és határidőben szállítanak.

3.
A szállítási határidő akkor teljesül, amikor a szállítás tárgyát képező termék a határidő lejártáig a gyárat elhagyta, vagy amikor azt szállításra készre
jelentették. Ez érvényesül akkor is, ha az átvétel megtörtént.
4.
Amennyiben a termék elküldése, ill. átvétele a Vevőnek felróható okból késik, úgy az elküldésre, illetve az átvételre alkalmas állapotról szóló készre
jelentéstől számított egy hónap után a késedelemből eredő költségek a Vevőnek felszámításra kerülnek.
5.

Amennyiben a szállítási határidő vis maior, munkahely egészét vagy jelentős részét érintő konfliktus vagy egyéb - Eladó befolyásától független eseményre
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1.

visszavezethető - okból nem tartható be, úgy a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. Az Eladó az ilyen jellegű körülmények kezdő és befejező
időpontjáról a lehető leghamarabb értesíti a Vevőt.
6. Amennyiben Eladó késedelembe esik, és a Vevőnek ebből kára származik, úgy jogosult késedelem miatt átalányösszegű kártalanításra, melynek összege
a késedelem minden teljes hete után 0,5%, azonban összesen legfeljebb a teljes leszállítandó termék azon részének 5%-a, amely a késedelem következtében
határidőben nem, vagy nem szerződésszerűen használható.

IV.

KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA, ÁTVÉTEL

1.
A kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a szállítás tárgyát képező termék elhagyja a gyárat, még abban az esetben is, amikor részszállításokra
került sor, vagy az Eladó további szolgáltatást teljesít, – mint pl. az elküldéssel járó költségeket vállal át, vagy a terméket leszállítja és felállítja. Egy
hozzávetőleges időpontban való átvételről szóló megállapodás esetén az átvételnek az átvételi határidőben haladéktalanul, illetve az Eladó termék átvételre
készre-jelentését követően kell megtörténnie.
2.
Amennyiben a termék elszállítása, ill. átvétele az Eladónak fel nem róható körülmény miatt késik vagy marad el, úgy a kárveszély a kézbesítésre ill.
átvételre készre-jelentés napján száll át a Vevőre. Az Eladó köteles a Vevő kérésére és költségére azokat a biztosításokat megkötni, amelyeket megkötését az
kéri.
3.

Az Eladó jogosult rész- és előszállításra.

V.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1.
Az Eladó a Szerződés szerinti vételár és a teljesítéssel kapcsolatos további mellékkötelezettségek teljes összegének megfizetéséig fenntartja
tulajdonjogát az értékesítés tárgyát képező terméken. Ha Eladó összeszerelési szolgáltatást is nyújt, az értékesített termék tulajdonjoga a vételár és az
összeszerelés ellenértékének megfizetésével száll át a Vevőre. Az alábbi V.2.-10. pontok szerinti rendelkezések a tulajdonjog-fenntartás időtartamára
vonatkoznak.
2.
Az Eladó jogosult az értékesített termékre a Vevő költségére lopás-, betörés-, tűz-, víz- és egyéb károkra vonatkozó biztosítást kötni, amennyiben a Vevő
a biztosítás megkötését hitelt érdemlően nem igazolja.
3.
A Vevő csak az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult leszállított terméket elidegeníteni, elzálogosítani, vagy harmadik személynek
biztosítékba adni. A végrehajtás keretében vagy bűncselekménnyel összefüggő lefoglalásról vagy egyéb harmadik személy általi intézkedésekről a Vevő köteles
az Eladót haladéktalanul értesíteni.
4.
A Vevő szerződésszegő magatartása – különösen fizetési késedelem - esetén a Vevő előzetes figyelmeztetését követően az Eladó jogosult a
szerződéstől elállni és az esetlegesen leszállított terméket visszavenni, a Vevő pedig köteles azt kiadni.
5.
Arra az esetre, ha a Vevő a leszállított terméket szokásos üzletmenete során továbbértékesítené, a Vevő ezennel már most engedményezi valamennyi
olyan követelését a számla teljes (ÁFÁ-val együtt számított) végösszege tekintetében, amely a Vevő javára a továbbértékesítés folytán a vásárlójával vagy
harmadik személyekkel szemben keletkezhet, méghozzá függetlenül attól, hogy ténylegesen keletkezik-e. Az engedményezett követelés kötelezettől
behajtására az Eladó jogosult. Ennek érdekében Vevő köteles továbbértékesítéssel egyidejűleg az engedményezett követeléssel kapcsolatban a Ptk. 6:197. §
(1) bekezdése szerinti értesítést a kötelezettnek megküldeni, ezt az Eladónak igazolni; az Eladót egyidejűleg a kötelezett személyéről, valamennyi követelés
érvényesítéséhez szükséges adatról tájékoztatni és az azokkal kapcsolatos dokumentumokat átadni.
6.
A leszállított termék Vevő általi feldolgozása vagy átalakítása esetén a termék az Eladó tulajdonában marad. Amennyiben a leszállított termék más, nem
a Eladóhoz tartozó dolgokkal együtt kerül feldolgozásra/átalakításra, úgy közös tulajdon keletkezik a létrejövő új dolgon úgy, hogy a Eladó tulajdoni hányadát a
leszállított termék a feldolgozás/átalakítás idején fennálló értékének és a feldolgozott/átalakított többi dolog értékének aránya határozza meg. Egyebekben a
feldolgozás/átalakítás során létrejövő új dologra ugyanazon rendelkezések irányadóak, mint a tulajdonjog fenntartással leszállított termékre.
7.
Amennyiben a leszállított termék szétválaszthatatlan módon egyesül nem az Eladóhoz tartozó dolgokkal, úgy közös tulajdon keletkezik a létrejövő új
dolgon úgy, hogy az Eladó tulajdoni hányadát a leszállított termék az egyesülés idején fennálló értékének és az egyesült többi dolog értékének aránya határozza
meg. Arra az esetre, amennyiben az egyesülésre úgy kerül sor, hogy a Vevő dolga nagyobb értékűnek minősül, a Felek megállapodnak, hogy a Vevő az arányos
tulajdoni hányadát az Eladóra átruházza. A Vevő az így létrejövő kizárólagos vagy közös tulajdont az Eladó számára megőrzi.
8.
A Vevő engedményezi az Eladóra az Eladó követeléseit biztosító azon követeléseket, amelyek a leszállított termék ingatlannal fennálló kapcsolata réven
harmadik személyekkel szemben keletkeznek.
9.
Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a Vevő kérésére az őt megillető biztosítékokat kiadja olyan mértékben, hogy a biztosítékok értéke a biztosított
követelések értékét több, mint 20%-kal meghaladja. A kiadásra kerülő biztosítékok kiválasztására az Eladó jogosult.
10.
Csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása feljogosítja az Eladót arra, hogy a Szerződéstől elálljon és a leszállított
termék azonnali kiadását követelje.

VI.
1.

SZAVATOSSÁG

Az értékesített termékkel kapcsolatos kellék- és jogi hiányért további igények kizárása mellett – a jelen ÁSZF VII. fejezetének rendelkezéseivel össz-

hangban – az Eladó köteles helytállni a hibás teljesítésért.
Az Eladó által szállított, de idegen termékért Eladó szavatossági kötelezettsége csak olyan esetben és olyan mértékig áll fenn, amennyit a gyártó a termé2.
kére nyújt.
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2.

A gépek ellenőrzését minden esetben a gyártó vagy az általa felhatalmazott szakemberek végzik az erre előírt időközönként. Minden elvégzett vizsgála3.
tot és karbantartást dokumentálni kell a gépnaplóban.
4.

5.

Új termékek kellékhiánya
4.1.

Az Eladó köteles minden olyan alkatrészt ingyenesen, - saját választása szerint – elsődlegesen kijavítani, vagy kicserélni, amelynek
hibája/hiányossága bizonyíthatóan valamely a kárveszély átszállását megelőzően fennállt okból keletkezik. Ilyen hiba fennállásáról az Eladót
haladéktalanul írásban értesíteni kell. A kicserélt alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.

4.2.

A Vevő köteles a hiba Eladóval való közlését követően kellő időt és alkalmat biztosítani az Eladó által szükségesnek tartott utólagos javítások, a
kicserélésre irányuló szállítások elvégezésére; máskülönben a Eladó mentesül az ezek következményeiért való felelősség alól. A Vevő csak az
üzembiztonság veszélyeztetésének késedelmet nem tűrő sürgős eseteiben, illetve aránytalanul nagy károk elleni védekezés során, az Eladó
azonnali értesítése mellett jogosult a hibát maga kijavítani, vagy harmadik személlyel kijavíttatni, és az Eladótól a szükséges ráfordítások
megtérítését követelni.

4.3.

Az utólagos javítások, cserék esetén – amennyiben a reklamáció jogszerűnek minősül – az Eladó viseli a pót- és cserealkatrészek költségeit,
ideértve az elküldés, valamint a kiszerelés és beépítés, továbbá – amennyiben az adott egyedi esetben ez tőle ésszerűen elvárható – az
esetlegesen szükségessé vált szerelői és a segédszemélyzet költségét. Amennyiben a Vevő a leszállított terméket részben vagy egészben elviszi
valamely, szerződésben kikötött helytől eltérő helyre, úgy a Vevő viseli az ebből eredő többletköltségeket, különös tekintettel az Eladó minden
esetleges további utazási költségre.

4.4.

Semmilyen kellékszavatossági jog nem érvényesíthető a következő esetekben: alkalmatlan vagy szakszerűtlen használat; hibás összeszerelés,
illetve üzembe helyezés Vevő vagy harmadik személy által; természetes kopás; hibás vagy hanyag kezelés; nem az előírásoknak megfelelő
karbantartás; alkalmatlan munkaeszköz; hibás építési munkálatok; nem megfelelő építési alap; kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások
– amennyiben ezekért nem az Eladó felelős.

4.5.

Amennyiben a kijavítást a Vevő vagy harmadik személy szakszerűtlenül végzi el, az ebből eredő következményekért az Eladó nem felel. Ugyanez
érvényes az Eladó előzetes engedélye nélkül a leszállított terméken végrehajtott változtatásokra.

4.6.

A hibás teljesítés esetén a leszállított termékben bekövetkezett károk megtérítését a Vevő csak akkor követelheti, ha kijavításnak van
kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kijavítást/kicserélést az Eladó nem vállalta. A fentieken túlmenően a Vevő egyéb igényt, különösen a
következménykárok (pl. termeléskiesés, gépkárosodás) és elmaradt haszon tekintetében nem támaszthat.

Használt termékek kellékhiánya
A fenti szabályozástól eltérően, használt termékek esetén a kellékszavatossági jogok nem érvényesíthetők. Ez azonban nem érvényes csalárd
módon elhallgatott hiba, vagy jótállás megsértése esetén. Egyéb tekintetben a Vevő szerződésben rögzített igényei használt termékek szállítása
esetén is változatlanul érvényesíthetők.

6.

Jogszavatosság
6.1.

Amennyiben a leszállított termék használata belföldi iparjogvédelmi vagy szerzői jogokat sért, úgy az Eladó alapesetben saját költségén biztosítja
a Vevőnek a további használathoz való jogot, vagy a leszállított terméket a Vevő által elvárt módon akképpen módosítja, hogy a jogsértés már ne
álljon fenn. Amennyiben ez gazdaságilag megfelelő feltételek mellett vagy megfelelő határidőn belül nem lehetséges, akkor a Vevő a Szerződéstől
elállhat. A meghivatkozott feltételek esetén az Eladó is jogosult a Szerződéstől való elállásra. Ezen túlmenően, az Eladó mentesíti a Vevőt az
érintett jogosultak valamennyi nem vitatott vagy jogerősen megállapított igénye alól.

6.2.

Figyelemmel a jelen ÁSZF VII.2. bekezdésére, az Eladónak a fenti VI.6.1. bekezdésben említett kötelezettségei kizárólag iparjogvédelmi vagy
szerzői jogsértések esetére vonatkoznak. Akkor állnak fenn, amennyiben:

---

a Vevő az Eladót haladéktalanul tájékoztatja az érvényesített iparjogvédelmi vagy szerzői jogsértésekről;
a Vevő megfelelő mértékben támogatja az Eladót az érvényesített igényekkel kapcsolatos védekezés érdekében, ill. az Eladó számára a VI.6.1.
bekezdésben írt módosítási intézkedések végrehajtását lehetővé teszi;



az Eladó számára valamennyi védekezési intézkedés – beleértve a bíróságon kívüli szabályokat is – továbbra is megtehető;



a jogsértés nem a Vevő utasításaira vezethető vissza;

--

a jogsértés nem arra vezethető vissza, hogy a Vevő a leszállított terméket önhatalmúlag megváltoztatta vagy nem szerződésszerű módon használta.

VII.

FELELŐSSÉG

Amennyiben a Vevő a leszállított terméket az Eladó által szerződéskötést megelőzően vagy azt követően tett javaslatok és tanácsok hiányos vagy hibás
1.
végrehajtása, vagy egyéb szerződéses mellékkötelezettségek megsértése miatt – különös tekintettel a leszállított termékre vonatkozó használati és
karbantartási útmutató hibájára – nem tudja szerződésszerűen használni, akkor a Vevő bármely egyéb igényeinek kizártsága mellett a jelen ÁSZF VI. fejezete
és a VII.2. bekezdésének rendelkezései megfelelően irányadók.
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3.

2.
Az Eladó nem vállal felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi jellegű, a felkínált információ felhasználásából vagy
figyelmen kívül hagyásából eredő, továbbá olyan károkért, amelyek – bármely okból – nem magában a leszállított termékben állnak be, kivéve ha kétséget
kizáróan bebizonyosodott, hogy Eladó szervezete vagy vezető beosztású alkalmazottja azt az alábbiak szerint okozta:
--

szándékosan;

--

súlyos gondatlansággal;

--

bűncselekménnyel;

--

élet, testi épség, egészség vétkes megkárosításával;

--

olyan hiba fennállása esetén, amely csalárd módon elhallgatásra került, vagy amelynek fenn nem állásáért az Eladó helytállt;

--

a leszállított termék olyan hibája esetén, amely miatt a termékfelelősségi rendelkezések alapján, mint a magánhasználat során bekövetkező
személyi vagy dologi kárért felelni köteles.

3.
Lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése esetén az Eladó súlyosan gondatlan szerződésszegése esetén is felel, azonban ez minden
esetben legfeljebb a szerződés jellegéből adódóan, értelemszerűen előrelátható tényleges kárra terjed ki. Ezen felüli igények, különösen a közvetkezményi
károk és elmaradt haszon érvényesítése kizárt.
4.
Felek együttesen megállapodnak abban, hogy az Eladó vezető tisztségviselője vonatkozásában a Ptk. 6:541. §-ban meghatározott egyetemleges
kártérítési felelősséget, emellett a Ptk. 3:118. §-ban szabályozott kártérítési felelősséget kizárják. Vevő a Szerződés megkötésével a jelen bekezdésben
részletezett kártérítési jogáról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond és tudomásul veszi, hogy a fenti jogszabályhelyek alapján kártérítési igényt nem
érvényesíthet.

VIII.

ELÉVÜLÉS

1.
A Vevő valamennyi – bármilyen jogcímre alapozott – igénye 12 hónap alatt elévül. A szándékos vagy csalárd magatartásra, valamint a termékfelelősségi
rendelkezésekre alapozott igények esetén a törvényi határidők irányadók. Ezek irányadók az építmények hibái vagy olyan leszállított termék vonatkozásában
is, amelyet szokásos rendeltetési módja szerint valamely építményhez használnak, és annak hibáját okozták.

IX.
1.

SZOFTVERHASZNÁLAT

Amennyiben a leszállított termék szoftvert is tartalmaz, akkor a Vevő nem kizárólagos jogot kap a leszállított dolog, ideértve a hozzá tartozó dokumentá-

ció használatára. Ez a jog a leszállított termék használatára vonatkozóan kerül átengedésre. A szoftvernek egynél több rendszeren történő használata tilos. A
Vevő a szoftvert csak a törvény (Szerzői jogi törvény) által engedélyezett keretek között jogosult sokszorosítani, módosítani, lefordítani vagy a tárgykódot
forráskóddá alakítani. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a gyártó adatait – különösen védjegy-jelzéseit – nem távolítja el, illetve az Eladó kifejezett,
előzetes hozzájárulása hiányában nem változtatja meg.
2.

A szoftverre és a dokumentációra vonatkozó minden egyéb jog és a másolatok az Eladónál, illetve a szoftver szerzőjénél maradnak, illetve őket illetik.
A licencek allicencbe adása [harmadik személyek számára felhasználási jogok biztosítása] tilos.

X.

ALKALMAZANDÓ JOG, BÍRÓSÁGI KIKÖTÉS

1.
Az Eladó és a Vevő valamennyi jogviszonyára kizárólagosan a magyar jog az irányadó az 1987. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett Bécsi Vételi
Egyezmény, valamint a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 2006. évi XXVIII. törvény kizárása mellett.
2.
Az esetleges jogviták elbírására az Eladó székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult. Eladó azonban jogosult a Vevő
székhelye szerint illetékes bíróság előtt is keresetet indítani.
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