Általános Szerződési Feltételek
1. Az ÁSZF érvényessége
A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) érvényesek valamennyi, az IBV Hungária
Kft. - továbbiakban Szállító - és a mindenkori Megrendelő közötti együttműködésre. Jelen
feltételek elválaszthatatlan részét képezik valamennyi szállítási szerződésnek. Az egyedi szállítási
szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen Általános Szerződési Feltételek
rendelkezései az irányadók Az egyedi szállítási szerződésben a felek a jelen ÁSZF-től eltérően is
megállapodhatnak.
A Felek között az egyedi szállítási szerződés akkor jön létre, ha a Szállító a megrendelő
megrendelésében foglaltakat eltérés és változtatás nélkül írásban visszaigazolta.
A Megrendelő jogosult arra, hogy az egyedi szerződésben meghatározott termék gyártásának
megkezdése előtt legalább 20 munkanappal fizetési kötelezettség nélkül elálljon a szerződéstől.
Ezt követő időpontban a Megrendelő csak akkor állhat el a szerződéstől, ha megtéríti a Szállítónak
az addig felmerült valamennyi költségét és kárát.

2. Teljesítés

később már nem jogosult minőségi vagy mennyiségi kifogást, illetve ezzel kapcsolatos kártérítési
igényt támasztani.
Hibás teljesítés esetén, amennyiben azt a Szállító elismeri, a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést
követelhet, melyet a Szállító a hibás termék részére történt visszaszállításától számított 15 napon
belül köteles teljesíteni. A kijavítás vagy kicserélés között a Szállító jogosult választani.

5. A Termékek kiszállítása, minőségi és mennyiségi hibák
A Felek rögzítik, hogy a Termékek átadása, a Termékek be- illetve kirakodása a vonatkozó, egyedi
szerződés rendelkezéseinek megfelelően történik. A mennyiségi és minőségi vizsgálat azon a
helyen történik, ahol a Termékek átadása történik. A Termékek átvételét a Megrendelő, megbízottja
vagy fuvarozója által aláírt, a Szállító által kiállított szállítólevél dokumentálja, amely tartalmazza
a Termékek darabszámát, a Szállító által hozzárendelt cikkszámot, a Megrendelő által hozzárendelt
cikkszámot, a rendelés számát, a termékek nettó súlyát, és a csomagok darabszámát.

6. Ár, fizetési feltételek

Teljesítés időpontja:
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő megrendelésében a megrendelés
Szállító általi kézhezvételétől számított 6 hónapos időtartamra vonatkozóan megjelöli, az adott
hónapban általa megrendelni kívánt termékek mennyiségét, abban az esetben – a Szállító ettől
eltérő írásos értesítésének hiányában a – a szállítási határidő, a konkrét megrendelés Szállító általi
kézhezvételének napjától számított:


2 hét Standard termék esetében:



4 hét Egyedi termék esetében:

Megrendelő köteles a terméket a szállítási határidőben mennyiségileg átvenni és köteles a minőségi
átvételt, a teljesítés helyén, legfeljebb 6 napon belül elvégezni. Ha ezen időtartam utolsó napjáig a
Megrendelő kifogást nem támaszt, akkor a Felek úgy tekintik, hogy a Megrendelő a termékeket
minőségi és mennyiségi kifogás nélkül átvette és ezzel a Szállító valamennyi szerződéses
kötelezettségét teljesítette.
A Megrendelő késedelme esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke az
egyedi szerződésben meghatározott nettó ellenérték 1%-a, de legfeljebb a nettó ellenérték 10%-a.
A kötbéren felül a Szállító jogosult kárigényét is érvényesíteni
A késedelmi kötbér maximumának elérését követő napon a Szállító jogosult az egyedi szerződéstől
elállni, a Megrendelő pedig köteles a Szállító kárát, a Szállító erre vonatkozó írásbeli felhívására,
az abban megjelölt határidőre megfizetni.
A Szállító előteljesítésre jogosult, azaz jogosult a Terméket a szállítási határidő letelte előtt a
Megrendelő számára átvételre felajánlani és a Megrendelő köteles a Terméket átvenni.

A teljesítés helye: Szállító az egyedi szállítási szerződésben megjelölt Termékeket az egyedi
szállítási szerződésben megjelölt helyen –ennek hiányában székhelyén - köteles átadni.
Amennyiben az átvétel a Szállító telephelyén történik, az ehhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket a Szállító biztosítja saját költségén. Ettől eltérő helyen történő átadás esetén a szükséges
feltételeket a Megrendelő biztosítja saját költségén
A teljesítés módja:
A termékek be és kirakodása és az ezekkel kapcsolatos költségek viselése az egyedi szerződésben
meghatározott Fél kötelezettsége. Az egyedi szerződés erre vonatkozó rendelkezésének hiányában
a fentiek a Megrendelő kötelezettségei.
A Termékeket a Szállító csomagolva köteles átadni a Megrendelőnek. A csomagolásnak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt
megóvja.
A csomagok felcímkézése: a Szállító köteles minden egyes csomagot egy db tájékoztató címkével
ellátni, amely a következő adatokat tartalmazza: Szállító termék kódja, Megrendelő termék kódja,
termék megnevezés, rendelési szám, darabszám, csomagolási dátum, csomagoló személy
azonosítója.

A Megrendelő köteles megfizetni a Szállító számlája alapján a termékek egyedi szerződésben
meghatározott vételárát, az egyedi szerződésben meghatározott pénznemben.
Amennyiben a Megrendelő székhelye valamely Európai Unió területén lévő országban van abban
az esetben a Megrendelő köteles a termékek átvételét követő 15 napon belül a Szállító részére hitelt
érdemlően igazolni, hogy az egyedi szerződés alapján átvett termékeket kiszállította Magyarország
területéről. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő a Szállító felhívására köteles megfizetni az
általános forgalmi adó összegét.
Az egy palettánál kisebb mennyiségű rendelések esetén a Szállító fenntartja a kismennyiségi felár
felszámításának jogát.
A Megrendelő a Szállító számlájának kiállítását követő 30 napon belül köteles kifizetni a termékek
teljes vételárát, banki átutalással, a Szállító által megadott adott banknál vezetett, adott számú
számlájára. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, mely napon a vételár összegét a Szállító
bankszámlán jóváírták Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni,
melynek mértéke HUF követelésnél a késedelem első napján érvényes jegybanki alapkamat
kétszerese, EUR követelésnél a 3 havi EURIBOR a késedelem első napjára vonatkozóan jegyzett
értékének kétszerese.

7. Titoktartás
A jelen ÁSZF-et és az egyedi szállítási szerződést a Felek üzleti titokként kezelik, és annak
tartalmát nem oszthatják meg, vagy nem tehetik hozzáférhetővé harmadik személy számára, kivéve
a jogszabály által előírt eseteket. Amennyiben a Felek bármelyike megszegi a jelen rendelkezésben
foglalt kötelezettségét, úgy köteles az abból a másik Félnél felmerült károkat megtéríteni

8. Az egyedi szállítási szerződés teljessége, részleges érvénytelenség, módosítása jogok
gyakorlása
Az egyedi szállítási szerződések és a jelen Általános Szerződési Feltételek együttesen a Felek
között létrejött teljes megállapodást alkotják, amely hatálytalanítja a felek között a szerződés
tárgyában kötött minden korábbi megállapodást.
Amennyiben az egyedi szállítási szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely
rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb rendelkezéseit nem teszi érvénytelenné. és
végrehajthatóságát.
Az egyedi szállítási szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.
Az egyedi szállítási szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy jogszabály alapján
fennálló bármely jog gyakorlásának vagy jogorvoslat igénybevételének hiánya, vagy késedelmes
gyakorlása, igénybevétele nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való
lemondást, illetve más jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondást. A szerződés vagy
jogszabály alapján fennálló bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri, részleges gyakorlása nem
akadályozza meg az adott jog vagy jogorvoslat, illetve bármely más jog vagy jogorvoslat további
gyakorlását.

3. Kárveszély és tulajdonjog átszállása
A Megrendelő az egyedi szerződés alapján átvett áruk tekintetében, azok mennyiségi átvételétől
kezdődően viseli a kárveszélyt és a teljes vételár megfizetésének időpontjában szerzi meg a
Megrendelő a leszállított áruk tulajdonjogát.

9. Irányadó jog, viták rendezése, irányadó nyelv
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország Polgári Törvénykönyvének
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Szállító az egyedi szerződés alapján szállított termékekre 24 hónapos időtartamra szavatosságot
vállal.

A Felek kötelesek mindent elkövetni annak érdekében, hogy vitás kérdéseiket békés úton
rendezzék. A felek az egyedi szerződéssel vagy a jelen ÁSZF-el összefüggésben felmerülő bármely
jogvitával kapcsolatban alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve hatásköre
esetén a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének.

A Megrendelő kifogásait köteles írásban bejelenteni a Szállítónak a hiba pontos megjelölésével és
leírásával az alábbiak szerint:

Kiskunfélegyháza, 2012.09.01

4. Szavatosság



a hiányzó és minőségileg nem megfelelő termékeket az átadás dátumtól
számított 3 munkanapon belül, a Szállító telephelyén történő átadás esetén az
ettől számított 6 munkanapon belül.



az elégtelen csomagolás vagy a szállítási sérülés révén keletkezett látható
fizikai hibákat az átadástól számított 1 munkanapon belül, a Szállító
telephelyén történő átvétel esetén az átvételkor.

Amennyiben a Megrendelő a Termékekkel kapcsolatos kifogásait a fent meghatározott határidőn
belül nem közli Szállítóval, úgy kell tekinteni, hogy a teljesítést szerződésszerűnek fogadta el, és

