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I.B
 evezetőrendelkezések
I.1 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az alábbi
általános szerződési feltételek (a továbbiakban a
“Feltételek”) alkalmazandók az Italinox Hungária Kft.
(a továbbiakban az “Eladó”) és harmadik személyek (a
továbbiakban a “Vevő”) között, az Eladó minden
árajánlatára és szerződésére (a továbbiakban a
“Szerződés”).
I.2 A Feltételek vonatkoznak a Szerződés megkötését
megelőzően tett minden szóbeli vagy írásbeli
nyilatkozatra, illetleg a Vevő által közölt bármely
kikötésre; az Eladó semmilyen magatartása nem
értelmezhető
a
Vevő
által
közölt
kikötés
elfogadásaként.
II.Á
 rajánlat
II.1 Az Eladó bármely árajánlatot minden kötelezettség
nélkül tesz, és kizárólag a Vevő általi vételi ajánlat
megtételére vonatkozó felhívásnak minősül. Az Eladó
árajánlata a kiállítás napjától számított 5 naptári napig
érvényes, kivéve, ha az árajánlat kifejezetten más
időtartamot tartalmaz. Eladó az árajánlatot a Vevő
megrendelésének írásbeli visszaigazolását megelőzően
bármikor visszavonhatja. A Vevő által az árajánlat
alapján vagy annak hiányában, illetve attól függetlenül
adott megrendelés önmagában nem keletkeztet szállítási
kötelezettségetazE
 ladórészére.
II.2 Az Eladónak a brosúrákban, katalógusokban,
kézikönyvekben,
szórólapokon
vagy internetes
oldalakon továbbá az Eladó és a Vevő közötti szóbeli
vagy írásbeli kommunikációban tett nyilatkozata nem
minősülszerződésesjognyilatkozatnak.
III.S
 zerződés
III.1 A Szerződés akkor tekinthető megkötöttnek,
amikor a Vevő megrendelését az Eladó írásban
megfelelően elfogadta a „Megrendelés Visszaigazolása”
fejléc
alatti
nyilatkozatával.
A
Megrendelés
Visszaigazolás tartalmával kapcsolatos bármely
kifogást a Vevő haladéktalanul, de legfeljebb annak
keltétől számított 3 (három) napon belül, minden
esetbenazáruátvételeelőttkötelesazE
 ladóvalközölni.
III.2 A Vevőnek a megrendelésben vagy más módon
közölt bármely kikötése kizárólag akkor teljesülhet, ha
azt a Megrendelés Visszaigazolásában az Eladó
kifejezettenelfogadta.
IV.A
 nyagválasztás
Amennyiben az Eladó az anyagválasztás kapcsán
bármilyen tanácsot ad vagy egyéb hasonló segítséget
nyújt,
azt
ingyenesen
nyújtja,
ellenérték,
kötelezettségvállalás, és bármiféle szavatosság vállalása
nélkül; Eladó az ilyen tanácsadás és segítségnyújtás
kapcsánm
 indenfelelősségétkizárja.
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V.A
 termékm
 inősége,alkalmassága
Eladó a terméket a Szerződéses minőségi kikötésben
(specifikáció) foglaltaknak megfelelő minőségben
szállítja. Amennyiben minőségi kikötésről nem született
megállapodás, úgy a terméknek az Eladónál a
szállítás/átvétel időpontjában érvényben lévő általános
minőségi kikötésben meghatározott minőségnek kell
megfelelnie.
V.2 A másodlagos minőségűként értékesítésre kerülő
termék a valóságnak megfelelő állapotban, jótállás
nélkül és a termék minden hibájával és hiányosságával
együtt kerül értékesítésre. Az Eladó az ilyen termék
vonatkozásában bármely nyilatkozatot jóhiszeműen
tesz, és az ilyen nyilatkozat vagy egyéb információ
valódiságáért a felelősségét kizárja. Az ilyen termék
minőségéért vagy állapotáért az Eladó a felelősségét
kizárjaaV
 evővagyharmadikszemélyekfelé.
V.3Az Eladó a fent V. pontban foglaltakon túl nem
vállal felelősséget a termék minősége vagy valamely
kifejezett célra való alkalmassága tekintetében, a termék
minőségére vagy bizonyos célra való alkalmasságára
vonatkozó minden a Szerződésben kifejezetten nem
szereplő
jogszabályi
vagy
egyéb
kikötés
alkalmazhatóságátazE
 ladóezennelkizárja.
VI.S
 zállítás
VI.1A
 szállításihatáridő
A Szerződéses szállítási határnap azt a dátumot jelöli,
amikor a termék az Eladó telephelyén fuvarozásra
készen átvehető. Az Eladó jogosult a teljesítés során a
terméket árutételekre felosztani és részletekben
szállítani. Amennyiben a teljesítési határnap nincs
kikötve, úgy Eladó jogosult a saját kapacitás-tervének
megfelelőidőpontbanteljesíteni.
VI.2 Szállítási feltételekA szállítási feltételeket a
Megrendelés Visszaigazolása tartalmazza. Amennyiben
eltérő írásbeli megállapodás nem született, a szállítás Ex
Works(Incoterms2010)azE
 ladószékhelye,történik.
VI.3 A raktárról történő értékesítés kivételével, az
Eladó 1 (egy) nappal korábban értesíti a Vevőt, arról,
hogy a termék átvehető, a Vevő pedig tartozik a
terméket a szállítási határnapon átvenni. Amennyiben a
Vevő a termék átvételét elmulasztja, a termék az Eladó
felelős őrzésébe kerül, azzal, hogy az Eladó átadási
kötelezettsége ezen a napon teljesítettnek minősül és a
Vevő vételár-fizetési kötelezettsége esedékessé válik.
Az átvétel elmulasztása estén a Vevőt kötbérfizetési
kötelezettség terheli, amelynek napi mértéke a termék
ellenértékének1%-a.
VI.4 Amennyiben a termék fuvarozása a Megrendelés
Visszaigazolás alapján az Eladó kötelezettsége, az
Eladó jogosult, a Vevő legalább 3 (három) nappal
korábbi értesítését követően, a terméket részletekben

vagy egészben legfeljebb 3 (három) héttel a szállítási
határidőt megelőzően a Vevő részére átadni. Az
előszállítás során átadott árutételekkel kapcsolatban
bejelentett igény nem mentesíti a Vevőt a később
teljesítettárutételekátvételealól.
VI.5 A Vevő a Szerződéstől az Eladó késedelmes
teljesítése esetén csak akkor állhat el, ha az Eladó a
Vevő által biztosított, megfelelő póthatáridő alatt sem
adjaátaterméket.
VI.6. Amennyiben Eladó az átadással több, mint 8 hét
késedelembe esik, úgy Vevő jogosult a az Eladóhoz
intézettírásbelinyilatkozattalaS
 zerződéstőlelállni.
VI.7 Eladó kizárja az átadás késedelméből fakadó
közvetlen
vagy
közvetett
károkért,
illetve
következményekért való felelősségét, kivéve, ha
bizonyítják, hogy a késedelem elhárítása érdekében nem
úgyjártel,ahogyanazáltalábanelvárható.
VI.8 Mennyiség: Amennyiben a termék mennyisége
bruttó súlyban került meghatározásra, az átadott teljes
mennyiség termék típusonként legfeljebb (+/-) 10%-os
tűréshatár közötti mértékben eltérhet a Szerződéses
mennyiségtől és a vételár is ennek megfelelően kerül
kiigazításra. A csőhossz és a csőszerelvények
darabszáma az Eladó által ugyancsak az előzőeknek
megfelelően módosítható. A termék az Eladó által
közzétett súlytáblázat alapján, elméleti súly szerint
kerülszámlázásra.
VI.9 Átvétel, mennyiségi ellenőrzés és minőségi
vizsgálat. A Vevő a termék mennyiségi ellenőrzését –
hacsak a termék rendkívüli mennyisége ezt ki nem zárja
-- az átvételkor köteles elvégezni. A Vevő a termék
minőségi vizsgálatát az átvételt követően 8 (nyolc)
napon belül köteles megkezdeni és folyamatosan
elvégezni. A termék tanúsítványában, a szállítólevélben
és a terméken nyomtatva vagy egyéb módon
feltüntetett,
szabványos
minőség-megjelölés
egyezőségéről a Vevő – kárenyhítési kötelezettsége
keretében -- a termék átvételekor köteles meggyőződni.
Amennyiben a terméken nyomtatva vagy egyéb módon
feltüntetett szabványos minőség-megjelölés található, a
szemrevételezéssel megállapítható minőségi eltérést
(téves termék) az átvételkor tartozik a Vevő az Eladóval
közölni.
VI.10 Az ellenőrzéssel megállapított mennyiségi
eltérést, illetve a vizsgálattal megállapított minőségi
hibát a Vevő köteles írásban haladéktalanul az Eladóval
közölni, megjelölve a szavatossági igényt is. A Vevő
köteles az Eladó részére lehetővé tenni a kifogás
megalapozottságának ellenőrzését. A Vevő ezen
kötelezettsége alól nem mentesül kizárólag azon az
alapon, hogy az terméket átalakították és/vagy harmadik
személy termékével egyesítették vagy harmadik
személy birtokában valamely más helyszínen található.
A szavatossági igények tekintetében az elévülési idő 3
(három) hónap, azzal, hogy, ha a hiba természeténél
fogva nem volt felismerhető, a szavatossági jogok
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érvényesítésének határideje az átadástól számított 1
(egy)év.
VI.11 A fent VI.9-10 pontokban foglaltak Vevő általi
megszegése,azE
 ladókártérítésikötelezettségétkizárja.
VII.V
 ételárm
 egfizetése
A Szerződéses nettó – forgalmi adóval, termékdíjjal stb.
nem növelt -- vételárat és a fizetési feltételeket a
Megrendelés Visszaigazolása tartalmazza. Amennyiben
eltérő írásbeli megállapodás nem születik, a Vevő
köteles a vételárat, a termék átadásának előfeltételeként,
egy összegben, a számla kiállításával egyidejűleg
készpénzben, az Eladó pénztárában megfizetni. Átutalás
esetén a fizetés akkor tekinthető érvényesen
teljesítettnek, amikor az Eladó számláján a teljes összeg
visszavonhatatlanul jóváírásra kerül a számla szerint
meghatározott
valutában.
VII.1 A Vevő nem jogosult bármilyen összeg vagy
bármely részösszeg visszatartására beszámítás útján,
kivéve, ha az Eladóval erről kifejezetten megállapodott,
vagy jogerős bírósági döntés alapján az összeg a Vevőt
illeti.
VII.2 Fizetési késedelem esetén a Vevő tartozik évi 9%os mértékű késedelmi kamatot az Eladónak megfizetni,
valamint tartozik a vételár behajtása kapcsán az
Eladónál keletkezett valamennyi (ideértve az ügyvédi
díjakat is) költséget megtéríteni. A Vevő fizetési
késedelme esetén behajtási költségátalányt tartozik az
Eladónak megfizetni (Ptk. 6:155. § (2) bekezdés). A
behajtási költségátalány mértéke, 100.000,- (százezer)
Ft-ot meg nem haladó összegű számla esetén 40
(negyven) €, e fölötti összegű számla esetén 130
(százharminc) €. A Vevő fizetési késedelmének
beálltával valamennyi az Eladó felé fennálló fizetési
kötelezettsége lejár és esedékessé válik. A Vevő által az
Eladó részére fizetett összeget az Eladó elsősorban a
költségek, majd valamennyi lejárt számla utáni kamatok
és végül az egyes számlák lejárata szerinti időrendben a
tőketartozás
tekintetében
jogosult
elszámolni.
VII.3 Az Eladó jogosult a Szerződéses kötelezettségei
teljesítését felfüggeszteni, ha a Szerződés megkötését
követően egyértelművé válik, például, de nem
kizárólagosan, hogy (i) a Vevő teljesítő- és/vagy
fizetőképességének súlyos hiányossága azzal fenyeget,
vagy (ii) a Szerződés teljesítésére történő felkészülése
és/vagy a Szerződés teljesítése során tanúsított
magatartásából arra lehet következtetni, hogy Vevő a
kötelezettségei lényeges részét nem fogja teljesíteni,.
Amennyiben az Eladó a terméket azt megelőzően
elfuvaroztatta, hogy ilyen előrelátható szerződésszegés
nyilvánvalóvá vált volna, az Eladó megtagadhatja az
áru átadását a Vevő részére abban az esetben is, ha a
Vevő az áru átvételére feljogosító dokumentummal
rendelkezik. Az Eladónak a teljesítés felfüggesztésére
vonatkozó joga megszűnik, amennyiben a Vevő a
termék vételárát maradéktalanul megfizeti.
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A termék az Eladó tulajdonában marad mindaddig,
amíg a Vevő a vételárat hiánytalanul meg nem fizette.
A Vevő ezt megelőzően a terméket köteles olyan
módon tárolni, hogy az Eladó tulajdonjoga felismerhető
legyen.
A Vevő az Eladó tulajdonában álló termék értékesítése
esetén köteles a vevő harmadik személyt az Eladó
tulajdonjogánakfennállásárólkifejezettentájékoztatni.
VII.6 Ha a Vevő a fizetési kötelezettségével részben
vagy egészben késedelembe esik, vagy a Vevő bármely
vagyontárgyára illetve eszközeire végrehajtási eljárás
indul, továbbá, ha a Vevő ellen csőd- vagy felszámolási
eljárást kezdeményeznek, vagy a Vevő lejárt
kötelezettségei
teljesítésére
az
esedékességkor
képtelenné válik, a Vevő már most kijelenti, hogy az
Eladó jogosult a Vevő telkére, épületébe, telephelyére
belépni, a Vevő birtokában lévő, az Eladó tulajdonát
képező terméket birtokba venni és azt részben vagy
egészbenonnanelfuvarozni.
VII.7 Amennyiben a Vevő vételárral, költséggel és
kamattal is tartozik, a vételár megfizetésekor, az
Eladónak, választása szerint, kézi- vagy jelzálogjoga
keletkezik azon a terméken, amely termék vételárának
késedelmes megfizetéséből fakadóan a költségek és a
kamatok
keletkeztek.
Vevő
együttműködési
kötelezettséggel tartozik a zálogtárgy Eladó általi
birtokbavétele vagy jelzálogjogának a zálogjogi
nyilvántartásba történő bejegyzése során. Az Eladó
zálogjogával terhelt termék értékesítése esetén a Vevő
köteles az Eladó zálogjogának fennállásáról a vevő
harmadikszemélytkifejezettentájékoztatni.
VII.8 Ha a Vevő az Eladó tulajdonában álló terméket
feldolgozza, átalakítja vagy más dologgal egyesíti, az
így létrejövő új dolgon közös tulajdon keletkezik, ahol
az Eladó tulajdoni hányada megegyezik a termék meg
nem fizetett vételárának és az új dolog értékének
arányával. A közös tulajdon mindaddig fennáll, amíg a
Vevő a termék vételárát hiánytalanul meg nem fizeti az
Eladónak.
VII.9 Ha a Vevő az Eladó tulajdonában álló terméket
vagy az Eladó résztulajdonában álló új dolgot értékesíti,
köteles az ügyletről az Eladót teljes körűen
haladéktalanul értesíteni, továbbá, az ilyen értékesítés
estére a Vevő a termék meg nem fizetett vételára erejéig
ezennel kifejezetten az Eladóra engedményezi a vevő
harmadik személlyel szemben az értékesítés kapcsán
keletkezőkövetelését.
VII.10. A fenti VII.1-9 pontokban foglaltak külön-külön
önálló rendelkezésekként érvényesek, amennyiben
bármelyik végrehajthatatlannak bizonyul, a többi
rendelkezésérvényeséshatályos.
VIII.V
 isM
 aior
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Amennyiben a termék vagy bármely részének gyártása,
feldolgozása vagy szállítása közvetlenül vagy
közvetetten akadályoztatva vagy késleltetve van az
Eladó ellenőrzésén kívüli körülmények folytán, többek
közt, de nem kizárólagosan: háború (nyílt vagy rejtett),
háború veszélye, lázadás, zavargás, szabotázs, tűz,
vihar, a hajózás akadályoztatása jégáramlás vagy
kikötői akadály miatt, robbanás, természeti katasztrófa;
törvény, rendelet vagy kormányrendelet; az Európai
Únió Bizottságának döntése vagy irányelve; sztrájk,
kizárás vagy dolgozók egyéb összehangolt cselekedete;
nyersanyaghiány, üzemanyaghiány, közlekedés leállása
vagy áramszünet; gyártóüzem vagy gépezet részleges
vagy teljes leállása; export- és/vagy importtilalom; vagy
bármely más, az Eladó vagy a termék gyártási
folyamatában
vagy
szállításában
közreműködő
vállalkozás ellenőrzésén kívüli ok esetén a szállítási
határidő a vis maior-t előidéző ok fennállásának
időtartama alatt nyugszik. Amennyiben a vis maior
helyzet több, mint 3 (három) hónapig fennáll, bármelyik
fél jogosult a Szerződés nem teljesített részétől elállni,
azzal, hogy a felek a káraikat maguk viselik, azonban az
ellenszolgáltatás nélkül megfizetett előleg visszajár és
az úton lévő, még át nem adott terméket vissza kell
adni.
IX.É
 rtesítések
A Szerződés alapján a felek nyilatkozataikat
bérmentesített tértivevényes postai küldemény, futár,
telefax, vagy e-mail útján tehetik meg. A nyilatkozat
akkor számít kézbesítettnek, ha az értesítés kézbesítését
tértivevény, átvételi elismervény, sikeres küldési
igazolás vagy elektronikus kézbesítési igazolás igazolja.
Bármely más módon közölt értesítés hatálytalannak
minősül, kivéve, ha annak tartalmát a fenti módon
visszaigazolták.
X. A Szerződés, a Megrendelés Visszaigazolása és
mellékletei, az Eladó és a Vevő teljes megállapodását
tartalmazzák, amelyek felülírnak a Szerződésben foglalt
termék kapcsán minden korábbi vagy egyidejű szóbeli
vagy írásbeli tárgyalást és/vagy kötelezettségvállalást
és/vagym
 egállapodást.
XI.Jogrólvalólemondás
Az Eladó bármikor elmulasztott azon követelése, hogy
a Vevő a Szerződéses kötelezettségeit teljesítse, nem
érinti az Eladó jogát ahhoz, hogy az ilyen teljesítést a
későbbiek során bármikor követelje. Továbbá az Eladó
bármikor
elmulasztott
ilyen
követelése nem
értelmezhető a kötelezettség későbbi megszegése esetén
keletkező igényről, vagy magáról a kötelezettségről
valólemondáskéntsem.

XII.E
 lkülönítés
Abban az esetben, ha a Szerződés egy vagy több
rendelkezése vagy kikötése, vagy ezek bármely része
érvénytelenné, végrehajthatatlanná vagy más módon
hatálytalanná válik, a Szerződés ilyen rendelkezésével
vagy kikötésével nem érintett része továbbra is kötelező
érvényű marad, bármely részlegesen érvényes
rendelkezéssel vagy kikötéssel együtt. A felek vállalják,
hogy az érvénytelen kikötést vagy rendelkezést olyan
kikötéssel vagy rendelkezéssel helyettesítik, amely
gazdasági hatásaiban az érvénytelen kikötéssel vagy
rendelkezésselaleginkábbm
 egegyezik.
XIII.M
 ódosítások
A Szerződésben foglalt Feltételek módosítása kizárólag
írásban, a felek által kölcsönösen aláírt formában
érvényes.
XIII.Jogviták
A Szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben
keletkező jogviták kapcsán, amelyet kölcsönös
tárgyalások útján nem sikerül rendezni, a felek alávetik
magukat a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság
illetékességének.
XIV.A
 lkalmazandójog
A Szerződésre a magyar jog az irányadó, különös
tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V.
törvény
és a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezéseire.
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