Általános Szerződési- és Szállítási Feltételek (ÁSZF)
Schachermayer Kft – Telepített Fa- és Fémipari Gépek üzleti részleg
Érv.: 2022.január 17-től

1.

Tárgyi hatály

1.1

Bármely általunk adott ajánlat, teljesített értékesítés, szállítás vagy nyújtott szolgáltatás– akár
szóban, akár írásban jött létre - a jelen ÁSZF kizárólagos szabályozása alatt áll, bármilyen ettől
eltérő feltétel társaságunkra nézve csakis akkor bír kötelező erővel, ha azokat írásban
kifejezetten elfogadtuk.

2.

Ajánlattétel és Szerződéskötés

2.1.

A Felek eltérő megállapodásának hiányában az általunk tett bármely ajánlat és költségkalkuláció nem kötelező erejű.

2.2.

Az ajánlat kísérő dokumentumai, különösen az illusztrációk, rajzok, a súly és méretek
részletezése hozzávetőleges adatokat tartalmaz, kivéve abban az esetben, ha a Felek kötelező
erejűnek fogadják el azokat.

2.3.

Az illusztrációk, rajzok, költség-becslések, kalkulációk és egyéb dokumentumokhoz kapcsolódó
tulajdon- és szerzői jog kizárólag minket illet, azok tartalma kizárólag előzetes írásbeli
engedélyünkkel hozható harmadik személyek tudomására.

2.4.

Szállítóink, gyártóink műszaki változtatásainak jogát fenntartjuk.

2.5.

A Vevő megrendelése az általunk történő írásbeli visszaigazolást követően vagy pedig a szállítás
teljesítésével válik érvényes szerződéssé. Az így létrejött szerződés szállítási és teljesítési
terjedelmének, valamint árainak tekintetében kizárólag a rendelés visszaigazolás tartalma,
annak hiányában a szállítólevél vagy a számla tartalma a mérvadó. Amennyiben ezek tartalma
bármely okból eltér a Vevő megrendelésének tartalmától, és a Vevő 5 munkanapon belül nem
emel írásban kifogást, az úgy tekintendő, mint a Vevő beleegyezése a megrendeléstől eltérő
szállítási vagy teljesítési terjedelembe.

3.

Vételár és Fizetés

3.1

A Felek eltérő megállapodásának hiányában, áraink „gyári árak”. A számla kibocsátásának
napján érvényes Áfa érték hozzáadandó a szerződéses árhoz.

3.2.

Gyártóműi árváltozások, árfolyamváltozások, bérköltség-változások, a szállítási költségek és
közterhek változása miatti árváltozások jogát fenntartjuk.

3.3.

Eltérő megállapodás hiányában a Vevőt terhelik az egyéb járulékos költségek, úgy mint az
összeszerelés és üzembe helyezés, valamint az egyedi és a szokásos engedélyek és egyéb
kellékek beszerzésének költségei.

3.4

Eltérő megállapodás hiányában, a fizetés egy összegben történik az alábbiak szerint:
Gépek: Szállítást megelőzően, nettó összegben.
Pótalkatrészek: Szállítást megelőzően, nettó összegben.
Egyéb: A számla kiállításától számított 14 napon belül, nettó összegben.
A bankköltségeket és árfolyam-különbözetet a Vevő viseli.
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3.5

Vevő nem jogosult beszámítással élni, valamint csökkenteni vagy visszatartani a vételárat, az
általunk nem vitatott, valamint bíróság által jogerősen megítélt követeléseket kivéve. Ugyanezen
szabályok alkalmazandók a szavatossági igényekre.

3.6

A Vevő fizetési késedelme esetén a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései
szerinti késedelmi kamatot számítjuk fel. Amennyiben a késedelmes fizetés következtében a
minket ért kár összege meghaladja a késedelmi kamat összegét, jogosulttá válunk a különbözet
megtérítésére. Ebben az esetben Vevő jogosult annak bizonyítására, hogy a késedelmes
fizetésével okozott kár összege kisebb mértékű az általunk állítottnál.

3.7

Amennyiben olyan körülmények jutnak tudomásunkra, amelyek a Vevő fizetőkészségét
megkérdőjelezik, valamennyi tartozás nyomban esedékessé válik, és jogosultak vagyunk
előleget, vagy biztosíték nyújtását is kérni. Átutalásaival késedelembe eső vevőinkkel szemben
a fizetési módot jogosultak vagyunk egyoldalúan készpénzre átállítani.

4.

Szállítás

4.1.

Az adott szállítási időpontok egyedileg kerülnek meghatározásra, azok közelítők és
kötelezettség nélküliek.

4.2

A Felek által meghatározott szállítási időtartam kizárólag a Vevő együttműködési
kötelezettségének teljesítését követően kezdődhet meg, különösen a szükséges anyagok,
dokumentumok, engedélyek, hozzájárulások, tesztek Vevő általi, határidőben történő
rendelkezésre bocsátását, valamint az előleg megfizetését követően. A Vevő előzőek szerinti
együttműködési kötelezettségének késedelmével a szállítás ideje meghosszabbodik.

4.3

A szállítási határidőt a saját beszállítóiknak határidőben történő teljesítése függvényében tudjuk
teljesíteni.

4.4

A szállítás teljesítettnek tekintendő, amennyiben a szállítási időtartam vége előtt a termék
elhagyja a raktárunkat szállítás végett, vagy ha a Vevő értesítése megtörténik arról, hogy az áru
küldésre készen áll. Amennyiben a Vevő köteles fogadni a szállítmányt, az átvétel igazolt
megtagadásának esetét kivéve, az átvétel időpontja meghatározó, illetve az a nap, amelyen a
Vevő értesítése megtörtént arról, hogy az áru átvételre vár.

4.5

Bármikor jogosultak vagyunk részteljesítésre vagy részszállítás végzésére.

4.6

A szállítás és teljesítés határideje meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a mi,
vállalkozónk, vagy alvállalkozónk teljesítését vis major, vagy más, a teljesítést lehetetlenné tevő
körülmény akadályozza, különösen sztrájk, zárlat, vagy az illetékes hatóság által kiadott
rendelkezés. Ilyen esetekben jogosultak vagyunk a szállítás vagy a teljesítés elhalasztására a
rendkívüli körülmények által okozott késedelem, valamint az ezt követő ésszerű azon időtartam
idejére, amely alatt a tevékenység helyreállítása megtörténik. Az említett körülmények esetén amennyiben lehetősége van rá - haladéktalanul értesítjük a Vevőt a késedelem előrelátható
tartamáról, kezdő és befejező időpontjáról.

4.7

Esetleges késedelmünk esetén a Vevő köteles ésszerű póthatáridőt tűzni a szerződés
teljesítésére.
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4.8

Amennyiben szállítási késedelmünk kárt okoz a Vevő számára, a Vevő kötbérre jogosult,
amelynek összege 0,1% a késedelem minden teljes hete után. A kötbér teljes összege nem
haladhatja meg a késedelembe eséssel érintett rész értékének 5%-át. Vevő a késedelmi
kötbéren kívül nem jogosult egyéb követelés érvényesítésére szállítói késedelem esetén.
Amennyiben a Vevő – a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – 2 alkalommal ésszerű
póthatáridőt biztosít részünkre, ám a második póthatáridőt sem tartjuk be, a Vevő jogosult a
szerződéstől elállni a jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Kiszállítás
A 2 db Euró-raklapot és további 2 darab, egyenként max. 40 kg súlyú, és max. 6 méter hosszú
köteg árumennyiséget meg nem haladó árukat megrendelési naponként 3.150,- Ft + ÁFA
szállítási költség-hozzájárulás felszámításával szállítjuk házhoz. Az ezt meghaladó
árumennyiség esetében a számlázás alapja a ténylegesen felmerült fuvarköltség.
Az áru átadási helye kiszállítás esetében a megadott címen a tehergépkocsi lerakodási pontja.
Az áru átadásakor az átadás-átvétel tárgyát kizárólag az egyes szállítólevél-számokhoz tartozó
csomagfajták és azok mennyiségei, illetve a csomagegységek külső sértetlensége képezi.
Egyedi vagy nagy értékű megrendelések esetében előlegfizetést kérhetünk.
Az ebben a pontban meghatározott fenti költségtételeknek a www.schachermayer.hu címen
megtalálható honlapunkon közzétett formában történő módosításának jogát fenntartjuk.

6.

Kárveszélyviselés, szállítás és kézbesítés elfogadása

6.1

A kárveszély az áru átvételre alkalmasságáról való jelentéssel száll át a Vevőre, ideértve a
részleges szállítást és egyéb, általunk vállalt további járulékos szolgáltatást - mint pl. kézbesítés
és üzembe helyezés. Amennyiben a Vevő köteles a szállítmány átvételére, a kárveszély az áru
átvételével száll át a Vevőre. A Vevő nem jogosult visszautasítani az átvételt kisebb hiba esetén.
Amennyiben a Vevő - hiba hiányában vagy kisebb hiba esetén - nem igazolja az áru átvételét,
az áru átvétele igazoltnak tekintendő az áru átvételének lehetőségéről való értesítéstől számított
30 nap elteltével.

6.2

Amennyiben a szállítás, vagy az átvétel késedelmessé, vagy rajtunk kívül álló okból lehetetlenné
válik, a kárveszély azon a napon száll át a vevőre, amelyen értesítést kapott arról, hogy az áru
feladásra, vagy átvételre vár.

6.3

Eltérő megállapodás hiányában az áru szállítása a Vevő költségére és kockázatviselése mellett
történik.

6.4

A Vevő kérésére a szállítmányt biztosítjuk a szállítás által okozott károk ellen, a Vevő költségére.

6.5

Amennyiben a Vevő késlekedik az átvétellel, vagy nem tesz eleget egyéb együttműködési
kötelezettségének, jogosulttá válunk a késedelem, vagy az együttműködési kötelezettség
megszegése következtében felmerült káraink, – a többlet kiadásokat is ideértve, - különösen az
átvétel késedelméből eredő kiadások megtérítésére.

6.6

Fuvarparitás, mint pl.: FOB, CFR, CIF alkalmazása esetén ezen paritások a mindenkor hatályos
ICC Incoterms szabályokkal összhangban értelmezendők.
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7.

Tulajdonjog fenntartás és egyéb biztosítékok

7.1

Fenntartjuk a leszállított áru tulajdonjogát mindaddig, amíg a Vevő a leszállított termékhez
kapcsolódó fizetési, illetve egyéb, velünk szemben fennálló kötelezettségének maradéktalanul
eleget nem tett. Ha a vevő csekkel vagy váltóval fizet, a kötelezettség csak ezen értékpapírok
beváltásával számít teljesítettnek.

7.2

Fenti tulajdoni jog fenntartásának biztosítása végett a vevő köteles biztosítani a neki leszállított
tárgyakat lopás, törés-, elemi kár, szállítási kár, nem megfelelő használatból eredő és baleseti
károk, valamint minden egyéb, általában biztosítható kár ellen helyettesítési értéken, a járulékos
költségeket is beleértve. biztosítani. A teljes kifizetésig az áruk nem adhatók tovább, nem
adhatók zálogba, ill. biztosítékként nem vehetők figyelembe, és más módon sem terhelhetőek
meg. Az előző mondatban foglalt kötelezettség megszegése feljogosít minket az üzleti kapcsolat
azonnali hatállyal történő megszakítására a Vevővel.

7.3

A Vevő szerződésszegése, különösen fizetési késedelme esetén a fizetés kikényszerítése
érdekében jogosultak vagyunk a leszállított termékek visszavételére, s ezzel egyidejűleg a
szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben a Vevő köteles visszaszolgáltatni a leszállított
árut.

7.4

Amennyiben a Vevő a leszállított árut a fenti tilalom ellenére mégis továbbadja, akkor tulajdoni
jogfenntartásunk kiterjed a vevőnek a továbbadásból származó követeléseire. Ilyen esetben a
vevő harmadik féllel szembeni követelései keletkezésükkor azonnal ránk visszavonhatatlanul
átruházottaknak (engedményezettnek) tekintendők, és a vevő kérésünkre köteles az ő
vevőjének kilétét, a tulajdonjog fenntartása mellett, velünk közölni.

7.5

Amennyiben a szerződés megkötését követően a vevő vagyoni helyzetéről vagy
fizetőképességéről negatív információk birtokába jutunk, saját belátásunk szerint jogosultak
vagyunk szállításkori készpénzfizetést kérni, a szerződéses összegre banki biztosítékot előírni,
vagy a szerződéstől elállni.

8.

Áru visszavétele

8.1.

Amennyiben az áru visszavételére nem a mi oldalunkon bekövetkezett mulasztás miatt kerül sor,
minden esetben szükséges a visszavétel feltételeiről velünk esetileg és előre megállapodni. Az
áru visszaküldésére csak e megállapodás megkötését követően a vevő költségére kerülhet sor.
Címünkre utánvéttel feladott árut nem veszünk át. Ugyancsak nem veszünk át a címünkre
előzetes megállapodás nélkül feladott visszárut, bármi legyen is a visszaküldés indoka.

9.

Szavatosság

9.1

A 9.6. pont szerinti szavatossági időn belül felmerült minőségi hiba esetén, amennyiben a hiba
oka már a kárveszély átszállásakor megvolt, választásunk szerint jogosultak vagyunk orvosolni
a hibát, vagy hibátlan terméket leszállítani. A Felek eltérő megállapodásnak hiányában a hiba
orvoslása magában foglalja mind a hibás termék helyettesítését, mind a hiba kijavítását általunk.
A helyettesítő részek a tulajdonunkba kerülnek.

9.2

A szavatossági igény érvényesítése során, a Vevő a szállítást követő 5 munkanapon belül
köteles megvizsgálni az adott terméket, és hiba észlelése esetén azt haladéktalanul írásban
jelezni felénk. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős azzal, hogy határidőt követően
mennyiségi- valamint szállítási sérülésre vonatkozó reklamációnak helye nincs.
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9.3.

Amennyiben a hiba határidőben nem kerül orvoslásra, a Vevő ésszerű határidőt tűz, amely alatt
kötelesek vagyunk a további javításokat, vagy a cserét elvégezni. Ha ismét elmulasztjuk a hiba
orvoslását, a Vevő választása szerint jogosult a hiba mértékének megfelelően a vételárat
csökkenteni, vagy a szerződéstől elállni. Nem jelentős hiba esetén a Vevő csak ár-csökkentésre
jogosult.

9.4.

Előzetes egyeztetés alapján a Vevőnek megfelelő időt és lehetőséget kell biztosítania
számunkra vagy az általunk megbízott harmadik személy számára valamennyi, szerintünk
szükséges javítás, vagy csere elvégzésére. A Vevő jogosult az általunk vállalt szavatosság
körébe eső hibát költségünkre saját maga, vagy harmadik személy által orvosolni, amennyiben
az a biztonságos működést veszélyeztető komoly meghibásodás elhárítása, vagy az
aránytalanul súlyos károsodás megelőzése érdekében szükséges. A Vevő haladéktalanul
köteles értesíteni minket az ilyen esemény bekövetkezéséről.

9.5

Nem minősülnek minőségi hibának az alábbiak:
- természetes elhasználódás és kopás;
- helytelen, vagy nem megfelelő használat;
- hibás összeszerelés, vagy a Vevő, ill. harmadik fél általi üzembe helyezés;
- hibás, helytelen, vagy hanyag kezelés;
- helytelen tárolás, elhelyezés vagy rossz építési terület;
- a vonatkozó felhasználói kézikönyvben foglaltak figyelmen kívül hagyása;
- téves területen történő alkalmazás;
- alkalmatlan helyettesítő anyagok, alkatrészek használata;
- kémiai, elektro-kémiai, elektromágneses, elektromos vagy hasonló hatások;
- a leszállított termék Vevő (vagy megbízásából harmadik személy) általi megváltoztatása, kivéve, ha nincs okozati összefüggés a módosítás és a minőségi hiba között;
- nem a gyártótól származó (után gyártott) alkotórészek, pót alkatrészek, zsírozó- és
kenőanyagok használata az üzembe helyezés során, kivéve, ha nincs okozati
összefüggés a minőségi hiba és az üzembe helyezett rész között;
- a Vevő vagy harmadik személyek általi nem megfelelő karbantartás, amennyiben a
gyártó nem hatalmazza fel őket a karbantartásra.

9.6.

A Felek eltérő megállapodásának hiányában a jog- és kellékszavatossági igények a kárveszély
átszállásától számított 12 hónap alatt évülnek el azzal, hogy a terméknek a kicseréléssel vagy
kijavítással érintett része tekintetében a szavatossági igény elévülése újból kezdődik.

10.

Felelősség a Szállító által okozott károkért, harmadik személyek jogai

10.1

A leszállított áruk által okozott és egyéb jogcímen okozott károkért kizárólag az alábbi esetekben
felelünk:
- szándékos károkozása;
- a leszállított termékek által az életben, testi épségben és egészségben történő
károkozás,
azzal, hogy a személyes használatra szolgáló termékek által okozott személyi, vagy
tárgyi károsodásokért való felelősségre a termékfelelősség szabályai alkalmazandók.
Egyéb igények (pl: következményi károk – elmaradt haszon) nem érvényesíthetők velünk
szemben.

5

10.2

Társaságunk kizárólag akkor felelős a terméke/szolgáltatása által harmadik személyeknek
okozott károkért, ha azokat a szerződés előírásainak megfelelően, a szerződés szerinti
felhasználási helyen (rendeltetési hely) alkalmazzák. A termék/szolgáltatás - szerződésben
előírtaktól történő – jelentéktelen mennyiségi eltérése esetén jogszavatossági igény nem
érvényesíthető.

10.3

Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít jogainak a termékünk/szolgáltatásunk által
okozott megsértése miatt, Vevő köteles erről haladéktalanul értesíteni minket. Ez esetben
jogosultak – de nem köteles – vagyunk eljárni a harmadik személyekkel szemben saját
költségünkre. Vevő azonban nem jogosult elismerni harmadik személyek jogait mindaddig, amíg
számunkra ésszerű lehetőséget nem biztosított a követelés más módon történő rendezésére.

10.4

A termék/szolgáltatás által harmadik személyeknek okozott károkért a 9.1. pont szerint tartozunk
felelősséggel.

11.

Alkalmazandó jog, eljáró fórum, semmisségi klauzula

11.1

Felek szerződéses viszonyára a magyar jogszabályok előírásai irányadók.

11.2.

A jelen szerződéből fakadó vitás kérdések eldöntését székhelyünk szerinti bíróság kizárólagos
illetékességi körébe utalják.

11.3.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely, egy, vagy több rendelkezése bármely okból érvénytelenné
válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Felek megállapodnak, hogy az
érvénytelenné váló rendelkezés(eke)t a jelen ÁSZF céljával összhangban álló rendelkezésekkel
helyettesítik. Ugyanez irányadó a jelen ÁSZF által nem szabályozott lényeges kérdések
esetében.

12.

Adatvédelem

12.1

Vevőink, partnereink adatvédelme számunkra is kiemelten fontos. Az adatvédelemmel
kapcsolatos jogi információkat Adatvédelmi Irányelveink tartalmazzák, ez a dokumentum
letölthető honlapunkról: www.schachermayer.hu/adatvedelem

12.2

Elektronikus Hírlevelünket csak vevőink, partnereink előzetes hozzájárulását követően küldjük
el, ez a hozzájárulás az interneten, honlapunkon keresztül is megadható a megfelelő négyzet
bepipálásával. E hozzájárulás bármikor azonnali hatállyal visszavonható email-en, telefaxon, online formanyomtatványon vagy postai levél útján.
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