Általános eladási és szállítási feltételek
§ 1 Általános rendelkezések
1.1 A Schöck Hungária Kft., 2721
Pilis,Kölcsey Ferenc u. 88, (a
továbbiakban:„Eladó” ) valamennyi, Vevő felé történő eladására,
szállítására és szolgáltatására,
valamint jelen ÁSZF megkötésével
egyidejűleg vagy azt követően létrejött megállapodásra, szerződésre
vagy ügyletre, valamint bármely,
Eladó által forgalmazott és Vevő
által tőle megrendelt Schöck
termék (a továbbiakban:„Termék”)
eladására, vételére, szállítására stb.
kizárólag a jelen eladási és szállítási
feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”)
az irányadóak, még abban az
esetben is, ha egy üzleti kapcsolat
keretében a megrendelés visszaigazolásához a Schöck Kft. írásbeli
nyilatkozata nem szükséges.
1.2 Jelen ÁSZF feltételeitől történő
bármi nemű eltérés, annak
kiegészítése vagy módosítása csak
akkor érvényes, ha az a Schöck Kft.
írásban kifejezetten megerősítette.
1.3 A Vevő vásárlási vagy más
általános szerződési feltételei az
Eladót nem kötelezik, még abban az
esetben sem, ha annak kifejezetten
nem is mond ellent.
§ 2 Továbbértékesítés
2.1 Továbbértékesítés esetén a Vevő
által vevői felé vállalt kötelezettségek és feladatok csakis a Vevőt
kötelezik.
§ 3 Szállítás
3.1 Eladónak jogában áll részszállításokat teljesíteni, ebben az
esetben az egyes részszállítások
külön kerülnek elszámolásra.
3.2 A szállítás a Vevő kockázatára,
többnyire teheráruként, bérmentesítve történik, kivéve ha a Felek
másként állapodtak meg.
3.3 Abban az esetben, ha Vevő
maga szál-lítja el az árut az Eladó
által meghatározott helyről, a szállítás megtörténtnek tekintendő az
Eladó Vevő felé közölt értesítésével,
miszerint a Termék szállításra kész.
3.4 Eladó lehetőség szerint betartja
a megállapodásban szereplő
szállítási határidőket, késedelem
esetén viszont a Vevő érdekmúlásra hivatkozva nem állhat el
a szerződéstől (a szállítás nem
meghatározott határnapra szól).
Eladó kizárólag a lehetőségeinek
korlátai között köteles a szállításra. Eladó köteles megtéríteni a
Vevőnek a 30 (harminc) naptári
napot meghaladó késedelemből

eredő bizonyított kárát (amely
kártérítés összege kifejezetten jelen
ÁSZF által a megrendelt Termék
rendelési árának 20%-ában (húsz
százalékában) mint kártérítési maximumban korlátozott, függetlenül
attól, hogy Vevő kára esetleg ezen
összeget meghaladta, kivéve, ha az
Eladó bizonyítja, hogy a késedelem
elhárítása érdekében úgy járt el,
ahogy az adott helyzetben általában
elvárható.
3.5 A teljesítés helye a mindenkori
Eladó által üzemeltetett feladóraktár, kivéve ha a Felek másként
állapodtak meg.
3.6 Anyaghiány, vis maior,
üzemzavar mentesíti az Eladót
a szállítási határidő betartása
alól, valamint, választása szerint
a szállítási kötelezettsége alól. A
Vevő átvételi kötelezettsége viszont
fennmarad. Vis maior eseménynek
számítanak különösen: -háború,
zavargások, forradalom, lázadás,
-földrengés, árvíz, tűzvész, egyéb
súlyos természeti katasztrófák,
-országos vagy nagyméretű sztrájk
hatása, -Eladónál történő sztrájk
vagy munkaügyi vita, -közlekedés
megbénulása, közlekedési eszközök
hiánya esetei közül bérmelyik, akár
Eladót, a gyártót vagy a szállítást
érinti. A szállítási határidők a vis
maior esemény fennállásának
tartamával, vagy ha kihatásai tartósak, a kihatások kezdetétől annak
befejeződéséig tartó időtartammal
meghosszabbodnak.
§ 4 Árak, fizetések, esedékesség
4.1 Vevő köteles a teljes vételárat
a leszállítást, vagy az árunak a
Vevő általi elszállításához történő
előkészítését követő 30 (harminc)
naptári napon belül a számlán
megjelölt bankszámlák valamelyikére az összeget átutalni. Az összeg
akkor tekinthető átutaltnak, ha azt
az Eladó bankszámláján az Eladó
bankja jóváírta. Eladó fenntartja a
jogát, hogy a beérkező fizetéseket a
Vevő eltérő ren-delkezései ellenére
korábbi tartozásaiba vagy annak
járulékaiba beleszámítsa. A kialkudott árengedmény csak akkor érvényesíthető, ha Eladó valamennyi
korábbi esedékes követelése már
kielégítésre került.
4.2 A fizetési határidő túllépése
esetén a Vevő külön figyelmeztetés
nélkül késedelembe esik. Késedelmes fizetés esetén a Vevő késedelmi
kamatot köteles fizetni az Eladó
részére a késedelem minden naptári

napja után. A késedelmi kamat éves
mértéke a késedelemmel érintett
naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat
hét százalékkal növelt összege.
4.3 Amennyiben a fizetés az Eladó
kifejezett írásbeli beleegyezésével
váltóval vagy csekkel történik, úgy
a diszkontálás és a papírokbeváltásának összes költségét a Vevő
viseli. Váltók vagy csekkek átvétele
kizárólag fizetés végett történik.
Váltó vagy csekk elfogadása esetén
csak azok végleges beváltása
tekinthető fizetésnek, a banknak
diszkontálás végett történő átadása
vagy a jóváírása még nem.
4.4 Ha a Felek kifejezetten másként
nem állapodtak meg, a csomagolás
és a minőségvizsgálat költségei
Vevőt terhelik.
4.5 Az Eladó döntésének
megfelelően a megrendelt Termék
megküldése utánvéttel is történhet.
4.6 Eladó fenntartja jogát, hogy
a fizetési és szállítási feltételeket
megváltoztassa, amennyiben a
Vevő jelen megállapodás valamely
pontját nem tartja be.
4.7 Az Eladó által közölt áraktól az
Eladó eltérhet és az árak automatikusan megváltoznak, amennyiben
a szállítás napján az Eladónál új
listaárak lépnek érvénybe.
4.8 Részletfizetési megállapodás
esetén a Vevő késedelembe esik, ha
egy részletet elmulasztva vagy késedelmesen teljesít, ebben az esetben
a teljes összeg esedékessé válik.
4.9 A Vevő által teljesítendő minden
fizetést mindennemű levonás
nélkül kell megfizetni, Vevő nem
számíthat be vagy kompenzálhat
semmilyen követelést sem az
Eladóval szemben, kivéve, ha azt az
Eladó előzőleg írásban elismerte.
Vevő ezennel kifejezetten és
visszavonhatatlanul lemond jogáról,
hogy bármely követelését az Eladó
felé teljesítendő kötelezettségei
ellenében beszámítsa, levonja vagy
visszatartsa.
§ 5 Tulajdonjog fenntartás
5.1 Eladó az általa szállított Termék
tekintetében a vételár teljes
kiegyenlítéséig a tulajdonjogát
a Ptk. 368.§-a alapján kifejezetten fenntartja, de a kárveszély a
birtokbavétellel (feladással) átszáll a
Vevőre. A tulajdonjog fenntartás tényét, továbbá Schöck tulajdonjogát
a Termékre felragasztott címkével –
ameddig ez lehetséges - kell jelezni,
ha pedig a Vevő alvállalkozó, köteles

az Eladó tulajdonjogáról a felette
álló vállalkozót írásban tájékoztatni,
a tájékoztatás az Eladó felé történő
egyidejű megküldésével. Bármely
Vevőnél történő végrehajtás vagy
más kényszercselekmény esetén,
amely az ilyen Terméket érintheti,
az Eladót a Vevőnek haladéktalanul
értesítenie kell.
5.2 Az áru át- vagy feldolgozása
illetve beépítése esetén Eladó az új
tárgy tulajdonosává válik mégpedig
a leszállított árunak az új tárgy értékéhez viszonyított arányban. Vevő
köteles az Eladót az áru esetleges
elzálogosításról vagy harmadik személy igényéről azonnal értesíteni.
§ 6 Bizomány
6.1 Bizományi szerződés alapján, ha
Eladó és Vevő között ilyen jön létre,
a Vevő mint bizományos (jelen 6.
pont alkalmazásban Vevő mint
bizományos értendő) díjazás ellenében köteles az Eladó javára a saját
nevében adásvételi szerződést kötni
a Termékek eladására. Bizományosi díj csak akkor és annyiban jár,
amennyiben a szerződést teljesítették. Vevő semmilyen esetben
sem jogosult a Termékre vonatkozó
bármilyen költségét, kiadását az
Eladótól követelni, az ilyeneket
minden esetben maga viseli.
6.2 Ha Vevő a bizományi
szerződésben megállapított áron
alul ad el, köteles az Eladónak az
árkülönbözetet megtéríteni minden
esetben.
6.3 Vevő az Eladónak felelősséggel
tartozik mindazoknak a kötelezettségeknek a teljesítéséért, melyek
a vele szerződő felet a szerződés
folytán terhelik.
6.4 Abban az esetben, ha az Eladó a
Termékeket bizományosi értékesítésbe adja, a Vevő kötelezi magát,
hogy azokat saját költségén elemi
károk és lopás ellen biztosítja. A
Vevő a Termékekben bekövetkező
minden kárért felel, die értve az
áru megsemmisülését is, minden
esetben minimum az áru nettó
árát köteles az Eladónak megtéríteni. A bizományba adott Termék
továbbadásához minden esetben az
Eladó előzetes írásbeli hozzájáruló
nyilatkozatát be kell szereznie.
6.5 Eladó fenntartja jogát, hogy a
bizomá-nyosi Termékeket bármikor
megvizsgálhassa és jogosult
azok bármikori kiadását kérni,
saját vagy harmadik fél számára.
A Termék szállításának, esetleges
kijavításának és feldolgozásának
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valamennyi költségét a Vevő viseli.
6.6 A bizományba adott Termékek
az Eladó tulajdonában maradnak
mindaddig, míg az Eladó részére
a teljes vételár megfizetésre nem
kerül. Eladó tulajdonjogának fenntartására az 5. pont rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.
§ 7 Szavatosság
7.1 Eladó a jogszabályok által
meghatáro-zott időtartamú szavatosságot vállal, szakszerű beépítés
és rendeltetésszerű használat
mellett, a Termék rendeltetésszerű
használatát lényegesen korlátozó
anyag- és gyártási hibákért. Eladó
vállalja, hogy a fenti jogszabályi
határidő alatt fellépő hibákat
kijavítással vagy cserével javítja ki.
Amennyiben a hiba javítása vagy
a Termék cseréje nem lehetséges,
úgy árcsökkenést vagy a vételár
visszafizetését vállalja.
7.2 Nem tartoznak a szavatosság
körébe különösen azok a hibák,
vagy hiányosságok, melyek - a teljesség igénye nélkül - az alábbiakra
vezethetők vissza:-a szakszerűtlen
beépítés (ha azt nem az Eladó
végezte) , elhelyezés, csatlakoztatás,
kezelés vagy igénybevétel, - külső
hatások (pl. lökés vagy ütés),
időjárás vagy egyéb természeti
jelenségek okozta károk, - harmadik, Eladó által fel nem jogosított
személy által elvégzett javítások,
módosítások, átalakítások.
§ 8 Védjegy
8.1 Tekintettel a jelen szerződési
feltételekben megfogalmazott
eladói jogokra, a Vevő külön írásbeli
megállapodás alapján üzletének
külső megjelenésén, valamint az
építkezés helyén - mindkét esetben
az Eladóval történő írásbeli egyeztetést, és az Eladó kifejezett írásbeli
hozzájárulását követően - jogosult
feltüntetni, hogy Schöck termékeket
használ. Ez a jogosultság semmilyen jogot nem biztosít a Vevőnek
a Schöck védjegy bárminemű
a Schöck védjegy bárminemű
használatára, annak kizárólagos
használatára továbbra is az Eladó
marad jogosault.
§ 9 Szerződésfelmondás
9.1 Eladó a jelen ÁSZF alapján
létrejött bármely megállapodást,
szerződést vagy ügyletet azonnali
hatállyal felmondhatja, ha
9.1.1 Vevő bármely fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti,

vagy
9.1.2 a Vevő a Schöck védjegyet
jogosulatlanul használja, vagy
9.1.3 Vevő megsérti a jelen ÁSZFben foglaltakat, avagy az ebben
megjelölt valamely feltételnek már
nem felel meg, vagy
9.1.4 Vevő ellen csődeljárás vagy
felszámolási eljárás indul, vagy
9.1.5 Vevő jelentős, többségi vagy
közvetlen befolyással rendelkező
tagja, tulajdonosa személye megváltozik, vagy
9.1.6 Vevő tevékenységével Eladó
vagy a Schöck márka vagy név jó
hírnevét sérti, vagy
9.1.7 Vevő jelen ÁSZF-ben vagy az
ez alapján létrejött megállapodásban, szerződésben vagy ügyletben
foglalt bármely kötelezettségét
megsérti.
9.2 Az előző 9.1 pontban foglalt
felmondás estén Eladó további
szállítást nem köteles teljesíteni,
továbbá az Eladó minden követelése
azonnal lejárttá és esedékessé
válik, továbbá Eladó felmerült kára
esetén jogosult a Vevőtől kártérítést
követelni.
§ 10 Hatáskör, jogvita
10.1 Bármely, jelen ÁSZF alapján
létrejött megállapodásból,
szerződésből, ügyletből eredő
pénzbeli fizetésre kötelezésre
indított, és 5.000.000.-Ft (ötmillió
forint ) összeget meg nem haladó
összeg megfizetésével vita esetére
a felek ezennel kifejezetten kikötik
a Budai Központi Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
10.2 Bármely nem pénzbeli
fizetésre kötelezésre indított, vagy
5.000.000.-Ft (ötmillióforint ) összeget meghaladó összeg megfizetésével kapcsolatos vita eldöntésére,
mely a jelen ÁSZF alapján létrejött
megállapodásból, szerződésből,
ügyletből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével vagy érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik
magukat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság, Budapest
kizárólagos döntésének azzal, hogy
a Választottbíróság saját Eljárási
Szabályzata szerint jár el. Az ügyben
egyes bíró jár el, akit a fenti Állandó
Választott bíróság elnöke jelöl ki.

és az Eladó között társaságot, közös
vállalatot, közös kockázati alapot,
vagy jelen szerződésben meghatározott jogokon és kötelezettségeken
túlmutató közös vállalkozást vagy
kockázatvállalást. Vevő kizárólag
saját felelősségére és kocká-zatára
tevékenykedik.
11.2 Minden, jelen ÁSZF alapján
létrejött szerződés vagy ügylet
alapján szükséges vagy lehetséges
értesítést írásban, tértivevényes
levélben, vagy faxon kell megtenni.
A másik félhez címzett tértivevény,
illetve a fax-bizonylat bizonyítja az
értesítés megtételét.
11.3 Az értesítési cím változását
Felek kötelesek egymásnak azonnal
írásban jelezni, ennek elmaradásából eredő jogkövetkezményekért felelnek.
11.4 Jelen szerződésben nem vagy
nem részletesen szabályozott
kérdésekre a Magyar jog, ezen belül
különösen a PTK szabályai az irányadóak. Vevő jelen ÁSZF feltételeit
kifejezetten elfogadja, az ÁSZF 3. 4.
5. és 10. pontjaira, mint a gyakorlattól eltérő feltételekre történt külön
figyelemfelhívást követően.
Pilis, 2008. november 18.

§ 11 Egyéb rendelkezések
11.1 Vevő tudomásul veszi, hogy
jelen szerződés nem létesít közte
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