ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI
ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1.
Alkalmazási terület
Ezen szállítási feltételek alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek a MEGAPROFIL Magyarország Kft. (6100
Kiskunfélegyháza, 0465/108. hrsz.), mint szállító (a továbbiakban Szállító) és megrendelője között (a továbbiakban
Megrendelő) jönnek létre.
Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a Szállító és a Megrendelő az
eltérésekben külön írásban megállapodnak.
2.
Érvényesség
2.1. Jelen általános szállítási feltételek 2016. április 27-től módosításig, illetve visszavonásig érvényesek.
2.2. A Szállító a Megrendelővel megállapodva jelen szabályoktól (részben vagy egészben) eltérhet. Az ilyen eltéréseket
minden esetben írásban (a szerződés, illetve a visszaigazolás részeként) kell rögzíteni.
2.3. Adott szerződésre vonatkozóan az általános szállítási feltételeknek szerződéskötéskor (visszaigazoláskor) érvényes
változata az irányadó.
3.
Általános feltételek
3.1. Nemzetközi forgalomban, azaz külföldi megrendelő vagy külföldi szállító (pl. bizományosi szállítás külföldi szállítótól
hazai megrendelő részére) esetén a Bécsi Vételi Egyezmény (UN Convention on International Sales of Goods, 1980. IV. 11.;
Magyarországon kihirdetve: 1987. évi 20. tvr.), valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó elévülési
időről szóló New Yorki Egyezmény (1974. VI. 14.), módosítva Bécsben (1980. IV. 11.; Magyarországon kihirdetve: 1989. évi
1. tvr.) meghatározásai és előírásai érvényesek. Nemzetközi forgalomként tekintendő az EU más tagállamaiból érkező vagy
oda irányuló termékszállítás is.
3.2. Minden egyéb kérdésben a magyar jog meghatározásai és rendelkezései érvényesek.
3.3. Ha jelen szállítási feltételek valamely pontja vagy annak egy része a jogszabályok változása miatt érvénytelenné válik, vagy
azt jogerős bírói határozat megszünteti, a többi itt felsorolt szabály továbbra is érvényben marad.
3.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat kizárólag írásban lehet megtenni. A
szóbeli nyilatkozatokat írásban meg kell erősíteni. Az írásban meg nem erősített nyilatkozat érvénytelen. A faxon vagy emailben tett nyilatkozatot felek kölcsönösen elfogadják.
4.
A szerződés létrejötte
4.1. A szerződés a Szállító és a Megrendelő között akkor jön létre, ha a Megrendelő a megrendelését írásban visszaigazolja
vagy a felek közötti, külön okiratba foglalt megállapodással.
4.2. A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek a Megrendelés visszaigazolás (a továbbiakban: Visszaigazolás)
mellékletét képezik. A Megrendelő a Megrendelés visszaigazolás aláírásával megrendeli a termék szállítását, akkor egyúttal
elfogadja jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket.
4.3. A Szállító a megrendelést egyoldalú és adott határidőn belül kötelező érvényű, visszavonhatatlan, a meghatározott
termék szállítására vonatkozó megrendelői nyilatkozatnak tekinti. A Megrendelő meghatározhatja, hogy a megrendelésben a
szerződés megkötésére vonatkozó nyilatkozata meddig érvényes, ha ezt nem teszi, akkor a megrendelésre vonatkozó
nyilatkozat kötelező érvénye 8 (nyolc) napon túl megszűnik.
4.4. A megrendelési jognyilatkozat érvénye és a visszaigazolás megadása közötti időben a Megrendelő a Ptk. 6:231 §. alatt
meghatározott feltételekkel és következményekkel állhat el a szerződéstől.
Ugyanakkor a Szállító kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés átvételét (az erre vonatkozó szóbeli közlés tudomásul vételét
illetve a megrendelés, mint irat kézhezvételét) követően a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül:
– a megrendelést valós indoklással (pl.: áruhiány, vis major, stb.) elutasítja, vagy
– elfogadja és írásban visszaigazolja.
A Visszaigazolással megvalósul a mindkét félre kötelező érvényű szerződés.
Amennyiben azt bármely fél igényli, úgy felek megállapodhatnak a szerződés okiratba foglalt rögzítésében.
4.5. Amennyiben a Szállító által már visszaigazolt megrendelés Megrendelő által módosításra kerül, abban az esetben Szállító
jogosult az általa korábban adott engedményeket figyelmen kívül hagyni és új szállítási (teljesítési) határidőt meghatározni.
Módosítás csak a Szállítóval történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
4.6. Az Ajánlat, valamint a megrendelés is kell, hogy tartalmazza a termék pontos minőségi meghatározását, ezért – ha a felek
számára ez egyértelmű és elégséges – a Visszaigazolásban elegendő a termék pontos megnevezése.
4.7. A Visszaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell:
– a termék pontos nevét (cikknév),
– a termék pontos mennyiségét,
– a szállítási (teljesítési) határidőt,
– a fizetési feltételeket,
– a teljesítés helyét.
4.8. A Szállító a Megrendelőt tájékoztatja a termék várható szállítási (teljesítési) határidejéről. Ezt megteheti a
Visszaigazolásban is, ha ez nem történik meg, akkor a Szállító köteles a teljesítés tényleges idejéről a Megrendelőt legalább a
tényleges teljesítési idő előtt 3 (három) nappal szóban vagy írásban értesíteni.
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5.
Vételár
A Szállító mindenkori árlistája – ÁFA nélküli – nettó árakat tartalmaz. Amennyiben a Megrendelő és a Szállító írásban külön
megállapodik, úgy a gyártelepi paritástól és ártól eltérhetnek. Az elszámolás alapja a Szállító által kiállított, és a Megrendelő,
vagy meghatalmazottja által a teljesítéskor aláírt szállítólevél (a továbbiakban: Szállítólevél).
A szerződésben szereplő vételárat a Szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan
megváltoztathatja, ha
a) jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi(k),
b) a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre a szerződés megkötésekor az
elvárható gondosság mellett sem lehetett számítani,
c) ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar
Nemzeti Bank a forintot (HUF) az EUR-hoz képest 2 %-ot meghaladóan leértékelte, amennyiben a szerződésben
szereplő vételár forintban (HUF) van megadva.
6.
A teljesítés helye és ideje
6.1. A teljesítés időpontja: a Visszaigazolásban jelölt szállítási határidő lejárati időpontját legfeljebb 30 nappal haladhatja meg.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
6.2. A teljesítés helye a Megrendelő által megadott teljesítési hely, melyet felek a konkrét szerződésben, ill. a
Visszaigazolásban írásban állapítanak meg.
6.3. Felek rögzítik, hogy az áru tekintetében fennálló kárveszély az árunak a Megrendelő részére történő átadásával száll át a
Megrendelőre, függetlenül attól, hogy az áru átadására a Megrendelő telephelyén vagy a Megrendelő által megjelölt más
helyen, vagy a Szállító telephelyén kerül sor.
6.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az árut ténylegesen átveszi, de az áru átvételét a fuvarlevél vagy a
Szállítólevél aláírásával bármely okból mégsem igazolja, a Szállító ebben az esetben is jogosult a számláját a Megrendelő felé
kiállítani.
6.5. Amennyiben a szerződő felek másként nem állapodnak meg, vagy a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek
másként nem rendelkezik, úgy az alábbi szállítási feltételek irányadóak:
6.5.1. Amennyiben a teljesítés helye a Szállító telephelye, úgy a felek ebben az esetben a szállítási feltételekre az Incoterms
2000 FCA fuvarparitást kötik ki alkalmazandó feltételeknek. Ebben az esetben a Megrendelő vagy fuvarozója köteles
ellenőrizni azt, hogy a felrakodás megfelelt a biztonságos közúti fuvarozás feltételeinek és felrakodás után minden
kárveszélyt és felelősséget a Megrendelő visel. A telephelyre belépéskor Megrendelő vállalja, hogy a Szállító telephelyén
érvényes tűz-és balesetvédelmi, valamint a közlekedési szabályokat betartja. A Szállító telephelyén, munkaterületén
elhelyezett, veszélyekre felhívó feliratokat, táblákat, piktogramokat a Megrendelő vagy fuvarozója kötelesek tevékenységük
során maradéktalanul betartani. Amennyiben a Szállító úgy itéli meg, hogy a Megrendelő által biztosított járműn nem
biztosítható a termék szakszerű szállítása, megtilthatja a rakodást.
6.5.2. Amennyiben a teljesítés helye nem a Szállító telephelye, úgy a felek ebben az esetben a szállítási feltételekre az
Incoterms 2000 DDP fuvarparitást kötik ki alkalmazandó feltételeknek. Ebben az esetben Megrendelő a megjelölt teljesítési
időpontban biztosítja a Szállító meghatalmazott képviselői számára a teljesítés helyére történő belépést. Megrendelő ebben az
esetben köteles továbbá a lerakodás pontos helyét, az áruátvételért felelős személy nevét és elérhetőségét a teljesítési időpont
előtt legalább 3 (három nappal) korábban, írásban a Szállítónak megadni. Az áru lerakodásához szükséges feltételeket
(lerakodáshoz szükséges hely, rakodó eszköz) ebben az esetben a Megrendelő biztosítja. Megrendelő köteles az áru
lerakodását megkezdeni a Szállító szállítójárműve helyszínre érkezését követő 1 (egy) órán belül, illetve az áru lerakodását
befejezni azt követő 3 (három) órán belül. Ezen felül minden megkezdett órát állásidőként Szállító jogosult a Megrendelő
felé továbbszámlázni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az általa megrendelt áru lerakodása közben - a
Szállító tulajdonában levő, szerződés tárgyát nem képező egyéb árut is – a Megrendelő kénytelen gyűjtőfuvaros szállítása
miatt megmozgatni, úgy az ezen árukban a rakodás közben keletkezett károkért a Megrendelő teljes kártérítési felelősséggel
tartozik.
7.
Mennyiségi és minőségi átvétel
7.1. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye.
7.2. A Megrendelő köteles az átvett áru mennyiségét teljesítéskor ellenőrizni, és az esetleges hiányról feljegyzést készíteni,
(pl.: széljegyzetet a fuvarlevélen vagy a Szállítólevélen) és azt az áruátadóval, mint tanúval aláíratni.
7.3. Ha a Megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi/minőségi kifogásait és fenntartásait a Szállítóval azonnal
közölte volna, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a Szállító szerződésszerűen teljesített.
7.4. Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a Megrendelő a tényeket bizonyító okmányokkal együtt
a hiba felfedezésekor azonnal a Szállítónál írásban köteles bejelenteni. A Szállító azonban semmi esetre sem felel, ha a
minőségi kifogást a Megrendelő 8 napon belül nem jelentette be írásban a Szállítónak.
Minőségi kifogással a Megrendelő a fenti határidőn belül sem élhet abban az esetben, ha a leszállított áru beépítését
megkezdte.
7.5. A 7.4. alatt meghatározott határidőkön túli mennyiségi és minőségi kifogásokat a Szállító nem kezeli reklamációként és a
megadott határidőkön belül nem közölt hiányosságokért, valamint azok következményeiért felelősséget nem vállal.
7.6. Amennyiben Megrendelő telephelyi átvételkor az árut határidőben nem veszi át, akkor Szállító a Megrendelő felé tárolási
költséget számíthat fel, mely az áru értékének 5%-a havonta.
8.
Szavatosság
A Szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és a törvényes előírások szerint szavatoltak a
termékek műszaki jellemzői és minőségi követelményei.
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Ha a Szállító a szerződésben felhívja a Megrendelő figyelmét az áru csökkent minőségére, az ilyen áruk tekintetében
minőségi kifogás nem támasztható.
9. Jótállás
A Szállító jótállást vállal az általa és a JORIS IDE Csoport által gyártott termékekre vonatkozóan arra, hogy az értékesítés
napjától számított 10 év alatt nem jelentkezik olyan anyaghiba, amely az acéltermékek átrozsdásodását okozza. A jótállás
érvényesítésének feltételeiről a Garancialevél rendelkezik.
10. Felelősség
10.1. Amennyiben a felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Szállító nem felel olyan károkért, amelyek nem
közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért, vagy a Megrendelőt esetlegesen ért nem
vagyoni károkért.
10.2. A Szállító prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek,
azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek. Azok tartalmáért a Szállító csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azt a
felek külön egyeztették és erről külön írásos dokumentum készült.
10.3. A Szállító külön felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a termékek felhasználhatósága tekintetében forduljon
szakemberhez, mivel a cég prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő felhasználási módok és
beépítési lehetőségek csak tájékoztató jellegűek, azokért sem a gyártó, sem a Szállító felelősséget nem vállal.
10.4. A Szállító csak abban az esetben vállal felelősséget azért, hogy a termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e, ha
a Megrendelő az alkalmazás feltételeit teljes körűen ismertette a Szállítóval és ezen feltételeknek való megfelelést a Szállító
írásban vállalta. A Szállító csakis azon feltételek teljesítésére vállalkozik, amelyekről a Megrendelő őt előzetesen írásban
értesítette és azt, mint Szállító jóváhagyta. Ennek hiányában Megrendelő köteles vizsgálni azt, hogy a termék a saját
felhasználási céljainak megfelel-e.
11. Vis Maior
11.1. A Szállító nem sújtható kártérítéssel, vagy a szerződéstől való elállással, ha késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
11.2. Jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan rendkívüli esetekre vonatkozik, melyek a Szállító érdekkörén
kívüli, elháríthatatlan okok következményei és melyek a Szállítónak nem felróhatóak. Ilyen esetek lehetnek például, de nem
kizárólagosan: sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén, korlátozások és szállítási embargó. A vis
maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
11.3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior
tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, kivéve, ha vis maior természete olyan jellegű, amely miatt a Szállítótól ezen
kötelezettség teljesítése nem várható el. A Szállítónak meg kell keresni minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet
a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha Megrendelővel ettől eltérő feltétekben állapodtak meg. A Megrendelő elfogad ebben
az esetben minden olyan alternatív megoldást, amely számára súlyos hátránnyal nem jár, egyben kötelezettséget vállal arra,
hogy biztosítja az eltérő teljesítéshez szükséges Megrendelői oldalon felmerülő feltételeket.
11.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior tartalmával meghosszabbodnak.
12. Fizetés
12.1. Szállító a vételár megfizetését akkor tekinti teljesítettnek, ha a Visszaigazolásban, illetve a szerződésben meghatározott
határidőre (mely határidő megegyezik a Szállító által kiállított számlán szereplő fizetési határidővel) az a számlájára
megérkezik, vagy az készpénzben kifizetésre kerül a Szállító részére.
Amennyiben a Megrendelő a vételár átutalása során a Szállító által megadott, forintban (HUF) vezetett bankszámlája helyett
a Szállító euróban (EUR) vezetett bankszámlájára utal, vagy a Szállító által megadott, euróban (EUR) vezetett bankszámlája
helyett a Szállító forintban (HUF) vezetett bankszámlájára utal, úgy az ebből a téves átutalásból adódó vételár- különbözetet
a Megrendelő pótlólagosan haladéktalanul köteles megfizetni a Szállító részére.
12.2. A vételár részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szállító külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
12.3. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget:
12.3.1. A Szállító jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§ -ában foglalt
késedelmi kamatot a Megrendelőtől követelni.
12.3.2. Fizetési késedelem esetén – amennyiben a felek a szerződésben árengedményben állapodtak meg – a
Megrendelő elveszti az árengedmény kedvezményét és a Szállító jogosult a Megrendelőnek az árengedményt utólag
kiszámlázni.
12.3.3. Részletfizetéses megállapodás esetén, ha a Megrendelő részletfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz
eleget, elveszti részletfizetési kedvezményét és a teljes hátralékos összeg azonnal, egy összegben válik esedékessé.
12.3.4. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelővel fennálló egyéb üzleti kapcsolatából eredő
bármilyen egyéb követelése esetén a követelés értékét a Szállító által szállítandó áru ellenértékébe a Ptk-ban
foglaltak szerint beszámítsa és egyúttal az árut visszatartsa.
12.3.5. Késedelmes fizetés miatt a vételár teljesítésével kapcsolatban a Szállítónál felmerült többletköltségeket a
Megrendelő köteles a Szállító részére megtéríteni.
12.4.6. Mindaddig, amíg a Megrendelő az ÁFA-val növelt teljes vételárat nem egyenlítette ki, nem szerez
tulajdonjogot a leszállított áru felett. A vételár teljes megfizetéséig a Megrendelő azt semmilyen módon nem
terhelheti meg, nem idegenítheti el. Amennyiben a termék az állag sérelme nélkül nem lenne visszaállítható eredeti
állapotába, úgy felette rendelkezési jogokat a Megrendelő nem gyakorolhat, tekintve különösen, hogy az ügylet
tárgyát képező áruk a tulajdonába még nem kerültek, következésképp általa is tudottan és elismerten idegen
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tulajdonú tárgyat tart jogosulatlanul birtokában és használja azt. A termék esetleges kiszerelésének és
visszaszállításának költségei a Megrendelőt terhelik.
12.3.7. A leszállított áru a vételár teljes megfizetéséig felszámolás, csődeljárás, illetve a Megrendelő jogutód nélkül
történő megszűnése során harmadik személy kielégítésére nem szolgálhat.
12.3.8. Amennyiben a Szállító tulajdonát képező terméket a Megrendelő, vagy a Megrendelő utasítására bármely
harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti, vagy összekeveri, úgy a MEGAPROFIL
Magyarország Kft. Szállító az így létrejött dolgokon tulajdonjogot szerez minden külön rendelkezés nélkül olyan
arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.
12.3.9. A leszállított árunak a Szállító részére történő visszaszállítására kizárólag a Szállító jogosult.
12.3.10. Amennyiben a felek a szerződésben gyártásindítási előleg megfizetésében állapodtak meg, úgy annak
késedelmes megfizetése esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Visszaigazoláson szereplő szállítási időpontot
a Szállító módosíthatja. Amennyiben felek a szerződésben a vételár előre utalásában állapodtak meg, úgy annak
késedelmes megfizetése esetén a Szállító a megrendelt áru leszállítását legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő
ötödik munkanapra vállalja.
12.4. A fenti 12.3. pontban foglaltakon túl, 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén:
12.4.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a késedelem alapján a Szállító jogosult a szerződés azonnali hatályú
felmondására, mely alapján a Szállító jogosult a szerződés tárgyának visszaszállítására a Megrendelő költségére,
illetve annak visszakövetelésére, amit a Megrendelő sem megakadályozni, sem kifogásolni nem jogosult. Ennek
megfelelően a Szállító jogosult a Megrendelő telephelyén vagy a szerződés tárgyát képező termékek
fellelhetőségének helyszínén előzetes értesítés alapján megjelenni, a Megrendelő pedig köteles a szerződés tárgyát
képező termékeket a Szállító részére minden külön végrehajtható okirat nélkül haladéktalanul átadni. A Megrendelő
ezennel kifejezetten kijelenti, hogy ilyen esetben a Szállítónak vagy megbízottjának a szerződés tárgya
tulajdonjogának érvényesítésére irányuló tevékenységét sem saját telephelyén, sem a szerződés tárgyát képező
termékek fellelhetőségének helyszínén nem tekinti sem birtokháborításnak, sem önbíráskodásnak.
12.4.2. A visszaszármaztatott árura jogosult a Szállító a Megrendelőnek történt átadástól a visszaadásig terjedő
időre kötbért felszámítani. A kötbér mértéke: a Megrendelőnek történt átadástól a Szállító részére történő
visszaadásig történő időre a vételár 10%-a / nap.
12.4.3. A késedelmes fizetés miatt a vételár teljesítésével kapcsolatban a Szállítónál felmerült többletköltségeket a
Megrendelő köteles megtéríteni. A Megrendelőt – tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező árukat birtokba
vette – visszatérítési jog ebben az esetben sem illeti meg. A korábban kifizetett előleget, részleteket Szerződő felek
a Szállító részére megfizetett kárenyhítésnek tekintik
12.4.4. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartások nélküli elfogadása a Szállító részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a Szállítót a szerződésszegés
következményeként megilletik.
13.

Elállás a szerződéstől
13.1. Amennyiben a Megrendelő a szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura vagy
szolgáltatásra, illetve a szerződéstől eláll, akkor a Szállítónál felmerült összes költségen túlmenően 30 %
stornírozási díjat is köteles kifizetni. Ez a díj egyedi gyártású termék esetén a teljes termékár. Elállásnak minősül, ha
a Megrendelő:
–a megrendelést kifejezetten lemondja, vagy
– az árut igazoltan nem veszi át.
13.2. Szállító jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő hitel-, illetve
fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Megrendelő ellen fizetésképtelenségi eljárás
megindítására vagy a Megrendelő jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárásra kerül sor.

14.

Záró rendelkezések
14.1. Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
14.2. Megrendelő köteles az általa megismert, a Szállító gazdasági tevékenységéhez kapcsolódóan tudomására jutott
üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljes körűen, időkorlát nélkül mindenkor megőrizni, és
megőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket köteles megtenni valamennyi érintett munkavállalója, valamint a
feladat elvégzésébe bevont egyéb harmadik személy (megbízott, alvállalkozó, stb.) irányába.
14.3. Ebből a szerződésből eredő minden esetleges jogvitára a felek minden más bíróság illetékességének
kizárásával a per tárgyának értékétől függően a Kiskunfélegyházi Járásbíróság illetve a Kecskeméti Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
14.4. A Megrendelő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy a jelen Általános értékesítési és szállítási
feltételek (ÁSZF) rendelkezésit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó
figyelmeztetés valamennyi Ajánlatban olvasható.
14.5. A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag a Szállító hozzájárulásával ruházhatóak át.

Kiskunfélegyháza, 2016. április 20.
…………………………………….
László Tibor
kereskedelmi igazgató

…………………………………….
Turi-Kiss Kálmán
pénzügyi igazgató
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