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1. A szerződési feltételek hatálya 

Az alábbiakban szereplő feltételek az üzleti kapcsolat időtartamára szólnak, 
így a jövőben kiadott megbízásokra is érvényesek. A tárgyi feltételekkel 
ellentétes kikötéseket, amelyeket a Vevő  a saját általános szerződési 
feltételeire hivatkozással támaszt, elutasítjuk. A feltételektől eltérő kikötések 
csak akkor lépnek hatályba, ha azokat az eladó írásban jóváhagyja. 

Ha valamely feltétel netán hatályát vesztené, vagy nem lenne teljesíthető,  
attól a többi feltétel még továbbra is hatályban marad. A hatályát vesztett, 
vagy nem teljesíthető feltételt olyan szabályozással kell felváltani, amely a 
lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy nem teljesíthető feltétel 
által elérni szándékozott célnak. 

2. Szállítás 

A szállítás a vevő költségére és kockázatára történik. Ellenkező 
megállapodás hiányában a kiszállítási és csomagolási költségek a vevőt 
terhelik; de a megadottól eltérő elküldési mód esetén is a vevő viseli a 
kockázatot. 

Amennyire csak lehetséges, a megállapodás szerinti szállítási időket 
betartjuk. A megadott idő túllépése esetén a Vásárló számára - az 
alábbiakban ismertetett szabályozás fenntartásával - csak az ésszerű 
türelmi idő letelte után nyílik meg az elállás joga. A szállítási határidők 
túllépésével összefüggésben támasztott kártérítési igények kielégítését 
kizárjuk, hacsak a szállítási határidőt nem szándékosság vagy súlyos 
gondatlanság következtében léptük túl. Az eladónál, vagy a beszállítóinál 
bekövetkezett vis maior események - ésszerű felfutási idő mellett - 
fennállásuk időtartamával meghosszabbítják a szállítási időt. Vis maior 
eseménynek tekintendők a gyártóüzem hatósági beavatkozások, energia- és 
nyersanyag ellátási nehézségek, teljes gyártósorok vagy egyes 
gépegységek kiesése, sztrájkok, kizárások, balesetek, az informatikai 
rendszerek kiesése, előre nem látható gyártási nehézségek és egyéb olyan 
történések miatt bekövetkező leállása, amelyek jelentős mértékben 
megnehezítik a szállítást. Amennyiben vis maior esemény bekövetkezése a 
szállítási idő 30 napon túli meghosszabbodásához vezet, mindkét szerződő 
fél elállhat a szerződés teljesítésétől. 

A hatósági rendelkezésre visszavezethető késedelmes szállításért nem 
vállalunk felelősséget, hacsak a késedelmes szállítás nem a jármű 
üzembentartójának vagy vezetőjének szándékos vagy súlyosan gondatlan 
viselkedésén nyugodott. 

3. Jótállás 

Az áruk beérkezését követően a vevő köteles haladéktalanul átvizsgálni, 
hogy nincsenek-e rajtuk hiányosságok, és különösen, hogy egyeznek-e a 
rendelésben előírt adatokkal; továbbá, a nyomtatás elkezdése előtt a 
Vevőnek kellő módon meg kell győződnie arról, hogy az áru alkalmas a 
rendeltetésszerű használat céljára, pl. megfelelő-e a színárnyalat, 
kopásállóság, elégségesek-e a tapadási és felületi tulajdonságok, kötési 
tulajdonságok, maradék oldószer tartalmak és a szagok semleges hatása. 
Továbbá, élelmiszeripari csomagolások tervezésekor a Vevőnek tekintetbe 
kell vennie az „Összetevők adatai“ alatt a migrációs potenciálokkal 
kapcsolatban a készítés időpontjában érvényes termékinformációk, ill. 
műszaki adatlapok alapján közölt információkat. 

A színárnyalatokra vonatkozó előírások csak akkor tekintendők kötelezőnek, 
ha kiválogatás céljából rendelkezésre bocsátjuk az alkalmazásra kerülő 
nyomathordozókat. A Vevőnek legkésőbb az áru beérkezését követő tíz nap 
elteltével írásban közölnie kell az Eladóval a megállapított hiányosságokat; 
az olyan hiányosságokat, amelyeket a megadott határidőn belül még a 
leggondosabb vizsgálattal sem lehetett feltárni, feltárásuk után 
haladéktalanul közölni kell az Eladóval. A hiányosságok közlése után a 
Vevőnek lehetőséget kell biztosítania az Eladó számára, hogy átvizsgálja a 
kifogásolt árukat, ill. a kifogásolt hiányosságokat. 

Az Eladó köteles visszavenni a hiányos árut, és saját belátása szerint a 
vételárat a Vevő javára jóváírni, vagy helyette pótlást szállítani. Azt ezt 
meghaladó jótállási igények kielégítése ki van zárva. Ez arra az esetre is 
vonatkozik, ha a vásárolt dolognak valamely tulajdonsága nem biztosítható. 
Az Eladóval szemben csak a Vevő jogosult jótállási igényeket támasztani, 
amelyeket nem lehet másra átruházni. 

4. Felelősség 

A Vevő által az Eladóval és/vagy annak teljesítési-, ill. ügyleti segédjével 
szemben, tetszőleges jogalapra való hivatkozással támasztott esetleges 
kártérítési igények kielégítése ki van zárva, hacsak szándékos vagy 
súlyosan gondatlan cselekvés esete nem forog fenn. Mindenesetre az ilyen 
kártérítési igények az ésszerűen előrelátható kár megtérítésére 
korlátozódnak; az ésszerűség megítélésénél minden körülményt, de első 
sorban a szállítmány tárgyának értéket kell mérlegelni. Termékeink 
alkalmasságát és alkalmazását illető tanácsadó és felvilágosító 
szolgáltatásunkat legjobb tudásunk szerint, a fejlesztőmunka és a gyakorlat 
során szerzett tapasztalatunkra támaszkodva kínáljuk. Ez azonban nem 
mentesíti a Vevőt a saját eszközökkel végzendő ellenőrző munka 
szükségessége alól. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kis fényállósággal rendelkező festékpigmentek 
(pl. Fanal pigmentek) többkomponensű receptúrákban még rövid tárolási idő 
esetén és külön fényhatás nélkül is kisebb-nagyobb mértékben 
módosíthatják színárnyalatukat. Erre a - nem a mi felelősségi körünkbe 
tartozó, részben természetes, műszakilag elkerülhetetlen - jelenségre 
garanciát nem tudunk vállalni. 
 
Az áruink alkalmazására vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások 
betartásáért és a festékeink szakszerű alkalmazásáért a Vevő felel. A 
festékeink nyomathordozójaként használt felület minőségéért és kielégítő 
alkalmasságáért nem vállalunk felelősséget. 
 
5. Árak, fizetés 

Eltérő megállapodás hiányában az elfogadott árak alatt mindig nettó (ÁFA 
nélküli) árat kell érteni. A számlák ellenértéke levonás nélkül, a számla 
keltétől számított harminc napon belül esedékes. 

A fizetési határidő túllépése esetén késedelmi kamatokat számítunk fel, 
amelynek nagysága megegyezik a luxemburgi törvényekben szabályozott 
kereskedelmi ügyleti kamatlábbal. Váltókat és előredátumozott csekkeket 
csak külön megállapodás alapján, és akkor is csak fizetésképpen, a 
felmerülő összes költség beszámítása mellett fogadunk el. 

A Vevő csak akkor jogosult felszámítani vagy visszatartani az összeget, ha 
ehhez az Eladó írásban kifejezetten hozzájárult, vagy ha jogerősen 
megállapították az ellenigények jogos voltát. 

6. Tulajdonfenntartás 

A Vevőnek leszállított valamennyi áru mindaddig a tulajdonunk marad, 
ameddig a Vevő a vele létesített üzleti kapcsolatokból származó valamennyi 
követelésünket maradéktalanul ki nem egyenlítette. Folyószámla esetén a 
tulajdonfenntartás a folyószámla-követelésünk biztosítékaként szolgál. 
Amennyiben fizetésképpen váltókat vagy csekkeket adnak, a kiegyenlítés 
azok beváltásával valósul meg; ugyanez vonatkozik a fizetés 
refinanszírozási módokon történő lebonyolítására is. Követeléseink 
mindaddig létezőnek tekintendők, ameddig a váltóból vagy a kezességből 
kifolyólag ezzel összefüggésben általunk vállalt, ill. minket érintő felelősségi 
pontok közül akár csak egy is még továbbra is fennáll. 

Az általunk szállított áru feldolgozása révén a Vevő, aki az árut részünkre 
feldolgozza, nem szerez tulajdonjogot az újonnan előálló áru felett. Az áru  
feldolgozásakor, vagy nem az Eladó tulajdonába tartozó anyaggal történő 
összekapcsolásakor vagy összekeverésekor az Eladó mindig csak abban a 
részhányadban szerez tulajdonjogot az így létrehozott új termék felett, 
amely az Eladó által szállított, és a tulajdonában volt áru értékének és a 
feldolgozás, összekapcsolás vagy összekeverés révén létrejött termékek 
értékének arányából adódik. Ezekben az esetekben a Vevő az Eladó 
letétkezelőjének számít. 

A Vevőnek jogában áll az általunk szállított árut, ill. az új termékeket, 
amelyek felett mi teljes vagy részleges tulajdonjogot szereztünk, a normál 
ügymenetében értékesíteni. A továbbértékesítésből származó követeléseket 
az Eladó már most átengedi nekünk a részünkről fennálló követelés 
biztosítékaként, az általunk tulajdonban tartott áru tulajdoni hányadával, 
vagy harmadik féllel kötött adásvételi szerződés részét képező tárgy felett 
fenntartott résztulajdonosi hányaddal arányos értékében. A részünkről 
tulajdonfenntartással terhelt termékek feletti rendelkezési jog, így például, a 
nekünk átengedett követelések behajtásának joga csak addig illeti meg az 
Eladót, ameddig eleget nem tesz a felénk fennálló kötelezettségeinek, és 
ameddig nem válik fizetésképtelenné. Ha ezek az előfeltételek nem 
teljesülnek, jogunkban áll a visszatartási jog lehetőségének határidő 
hosszabbítás nélküli kizárása, vagy a visszalépési jog gyakorlásának 
mellőzése mellett az általunk tulajdonfenntartással terhelt teljes árukészlet 
azonnali átadását követelni. 

Amennyiben a tulajdonjog fenntartással terhelt biztosítékok 25 %-al 
meghaladják a biztosítandó követelések nagyságát, az azt meghaladó 
biztosítékok összegét szabaddá tesszük. 

Az Eladó köteles azonnal értesíteni minket minden olyan eseményről, amely 
befolyással lehetnek az áruk felett gyakorolt tulajdonosi jogainkra, vagy a 
nekünk átengedett követelésekkel kapcsolatos jogokra (pl. a lefoglalásokról, 
csőd bejelentésekről). Valamennyi, ebből származó beavatkozási költség a 
Vevőt terheli. 

7. Alkalmazandó jog, teljesítési hely és joghatóság 

Az üzleti kapcsolatokból kifolyólag keletkezett mindennemű igény teljesítési 
helyének és kizárólagos joghatóságának megállapodás szerint Luxemburg 
város (Luxemburgi Nagyhercegség) bíróságait kell tekinteni. Eltérő 
megállapodás hiányában a szerződések az Egyesült Nemzetek mozgatható 
áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980 április 11-én kelt 
Egyezményének  (convention des Nations Unis sur les contrats de vente 
internationaux de marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980), 
valamint a luxemburgi jog hatálya alá tartoznak. 

 


