Az LG Aqua Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”)
1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

1.1.

Az LG Aqua Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Szállító –
továbbiakban Szállító - és a Vevő között létrejövő szerződéses
kapcsolatok alapvető feltételeit az egyedi szerződés –
továbbiakban Egyedi Szerződés - és a jelen Általános Szerződési
Feltételek – továbbiakban ÁSZF szabályozza. Az Egyedi
Szerződés a Szállító írásos árajánlata és Vevő megrendelése
alapján áruk leszállítására és/vagy szolgáltatások nyújtására
irányuló, a felek egybehangzó akaratnyilvánítását tükröző
dokumentum. Az Egyedi Szerződésben nem szabályozott
kérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az
irányadóak. A jelen ÁSZF a Vevő által a Szállítótól
megrendelendő Árukra vonatkozó valamennyi megrendelése
tekintetében irányadó.
Jelen ÁSZF rendelkezéseitől történő
bármely eltérés csak Szállító és Vevő által aláírt és jóváhagyott
írásos formában érvényes.

3.1.

Az Áru vételára a Szállító által meghatározott pénznemben
fizetendő mindenfajta levonás vagy beszámítás nélkül, a
számlában megjelölt esedékességkor vagy azt megelőzően. A
Vevő akkor teljesítette fizetési kötelezettségét, ha a
számlaösszeget a Szállító számlavezető bankja hiánytalanul
jóváírta a Szállító bankszámláján.

3.2.

Késedelmes fizetés esetén a Szállítót a Ptk.-ban rögzített éves
késedelmi kamat illeti meg.

3.3.

A hátralékos összeg beszedése érdekében a Szállító által
kezdeményezett eljárások valamennyi költsége, beleértve a
bírósági eljárás, az ügyvédi és banki költségeket is, a Vevőt
terhelik.

3.4.

A Szállító jogosult a vele szembeni fizetési kötelezettségei
teljesítésének biztosítására fizetési biztosítékot (pl. bankgarancia,
teljes vételár előre történő kiegyenlítése) kérni a Vevőtől.

3.5.

A Vevő nem jogosult az áru vételárának visszatartására vagy
csökkentésére, valamint nem jogosult a vételárat beszámítani a
Szállítóval szemben más esetlegesen fennálló követelésébe.

A jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés együtt képezik a felek
közötti, az adott Áruk megrendelésére vonatkozó teljes
megállapodást. A megrendelés elküldésével a Vevő az aktuális
ÁSZF
rendelkezéseit
annak
áttanulmányozását
követően
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A Vevő továbbá
kijelenti, hogy a Ptk. 205/B.§ (2) bekezdése alapján az ÁSZF
nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési
gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől
lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés
valamely kikötésétől eltérnek.
1.2.

A Szállító által szállított Áruk részletes felsorolását a jelen ÁSZF
alapján megkötött Egyedi Szerződések tartalmazzák.

1.3.

A Vevő árajánlatot kérhet a Szállítótól az Árukra vonatkozóan.

4.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

4.1.

A Szállító a tulajdonjogát mindaddig fenntartja az általa szállított
Áruk tekintetében ameddig a Vevő a Szállítót a vonatkozó
Egyedi Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből származó valamennyi
igény tekintetében ki nem elégítette.

4.2.

A tulajdonjog fenntartása alatt a Vevő az Árukat nem
zálogosíthatja el, illetve más módon biztosítékul nem kötheti le.
Amennyiben a Vevő a tulajdonjog fenntartás alatt álló árut
eladja, az Áru ellenértékéből a Szállító követelésének megfelelő
vételárrész a Szállítót illeti. A Vevő ilyen vételár követelését az
Egyedi Szerződés létrejöttével a Szállítóra engedményezi, aki
jogosult követelését saját nevében beszedni. Ha a Vevő vevője
átutalással fizet, a Vevő már most engedményezi a bankjával
szembeni követelését a Szállítóra.

4.3.

A Vevő köteles haladéktalanul, a tudomására jutástól számított
24 órán belül írásban tájékoztatni a Szállítót, ha az Árukat
lefoglalják,
vagy
harmadik
személy
részéről
bármely
beavatkozás történik.

4.4.

Amennyiben a Vevő a fentiekben leírt kötelezettségét megszegi,
fizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, vagy
valamely egyéb módon kötelezettségét megszegi, a Szállító
jogosulttá válik az adott Egyedi Szerződéstől elállni, vagy azt
rendkívüli felmondással felmondani, és az általa leszállított
Árukat visszaszállítani. A Vevő köteles az Árukat visszaadni.

5.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ, KÉSEDELEM

5.1.

Szállítási határidőkre az Egyedi Szerződésben foglaltak az
irányadóak. A Szállító időbeli teljesítésének az a feltétele, hogy a
Vevő minden dokumentumot, a szükséges engedélyeket és
jóváhagyásokat, különösen a kapcsolódó terveket időben a
Szállítónak átadja, továbbá a Vevő a megállapodott fizetési és
egyéb kötelezettségeit teljesítse. Ha ezek a feltételek nem
teljesülnek időben, a szállítási határidők a Vevő késedelmével
automatikusan meghosszabbodnak. A Vevő késedelme kizárja a
Szállító egyidejű késedelmét.

5.2.

A határidő teljesítettnek tekintendő:

A Vevő a részére megküldött árajánlatot írásbeli megrendeléssel,
és cégszerűen aláírva jogosult elfogadni a tételes árajánlatban
Szállító által meghatározott ajánlati kötöttség lejártáig.
Amennyiben Vevő az ajánlati kötöttség lejártát követően juttatja
el
a
jelen
bekezdésben
meghatározott
módon
aláírt
megrendelését Szállítónak, akkor Szállító mentesül az ajánlati
kötöttsége alól, és a megrendelés kizárólag Szállító külön, írásbeli
elfogadása (visszaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé.
Szállító ajánlati kötöttségét az adott tételes árajánlat
tartalmazza. Amennyiben a tételes árajánlat nem rendelkezik az
ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az
ajánlati kötöttség időtartama a tételes árajánlat kézhezvételét
követő harminc (30) naptári nap.
Vevő és Szállító között kizárólag abban az esetben jön létre
Egyedi Szerződés, amennyiben Vevő a fenti bekezdésben
meghatározott ajánlati kötöttség lejártát megelőzően juttatja el
Szállítóhoz a Szállító tételes árajánlatában foglaltakkal tartalmilag
mindenben megegyező megrendelését, illetve, ha a Szállító
tételes árajánlatában foglaltakkal minden tekintetben megegyező
megrendelést Szállító az ajánlati kötöttség lejártát követően
kapja kézhez, és Szállító írásban nyilatkozik annak elfogadásáról.
Ha a Vevő az árajánlat tartalma szerint rendeli meg az Árukat a
Szállítótól, akkor az írásbeli megrendelés Szállító által történő
kézhezvételével a felek között létrejön az Egyedi Szerződés.
Amennyiben a Vevő nem az árajánlatban meghatározott
tartalommal küldi meg a megrendelést, úgy erre külön felhívja a
Szállító figyelmét. Ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül,
ilyen esetben a Szállító az értesítés alapján új árajánlatot készít,
amelyet eljuttat a Vevő részére.
A Vevő az új árajánlat
kézhezvételét követően az Árukat az ÁSZF fentiekben
meghatározott rendelkezései szerint jogosult megrendelni.
1.4.

Elő- és részszállítások és részszámlázások megengedettek,
kivéve, ha a felek az Egyedi Szerződésben ettől eltérően
állapodnak meg.

2.

ÁRAK

2.1.

A Szállító által megadott árak nettó árak, az általános forgalmi
adót nem tartalmazzák és az Árunak a Szállító telephelyén való
átvétellel való szállítására vonatkoznak.

2.2.

Az árak kiszámítási alapjául a munkaerő-, energia-, nyersanyagés egyéb anyagköltségek, továbbá a szerződés teljesítéséhez
szükséges külföldi fizetőeszköz igénybevételével kapcsolatosan
felmerülő költségek szolgálnak. Amennyiben az Egyedi
Szerződés létrejötte és a szállítási határidő között bármelyik
említett ártényező változik, abban az esetben a Szállító jogosult
az árakat és a feltételeket a megváltozott körülményekhez
igazítani. Az árváltozásról a Szállító köteles tájékoztatni a Vevőt.
Ha a Vevő az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül
nem nyilatkozik, az árváltozás elfogadottnak tekintendő.
Amennyiben a Vevő írásban közli, hogy nem fogadja el az
árváltozást, a Szállító jogosult a szerződés még nem teljesített
része tekintetében a szerződést felmondani.
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a)

b)

összeszerelés és üzembe helyezés nélküli szállítás esetén
akkor, amikor az Árut a Szállító az Egyedi Szerződésben
kikötött időpontban és megadott teljesítési helyen a
Vevőnek átadta. A határidő teljesítettnek tekintendő akkor
is, ha az Áru határidőn belüli készre jelentése esetén a
Vevő az átvétellel késedelembe esik.
összeszereléssel és üzembe helyezéssel egybekötött
szállítás esetén abban az időpontban, amikor az
összeszerelés és az üzembe helyezés az Egyedi
Szerződésben kikötött időpontban megtörtént.

5.3.

Ha az Egyedi Szerződésben foglalt határidőket a felek előre nem
látható elháríthatatlan külső ok (vis maior), úgymint mozgósítás,
háború, felkelés vagy egyéb hasonló esemény, például sztrájk
vagy vesztegzár, rendkívüli természeti körülmények (árvíz,
tűzvész, stb.) bekövetkezése miatt nem tartják be, akkor a
határidők megfelelően meghosszabbodnak.

5.4.

Ha a Szállító neki felróható okból késve teljesít, a Vevő kötbért
követelhet a késedelem minden befejezett hete után, melynek
összege megegyezik a Szállítmányok késedelemmel érintett és
ezért használatba nem vehető része nettó árának 0,5%-val,
azonban a kötbér maximális összege a késedelemben lévő
Szállítmányok nettó árának 5%-t nem haladhatja meg.

5.5.

Amennyiben a Szállító a szállítási kötelezettségének teljesítésével
neki felróhatóan több mint 60 napos késedelembe esik, a Vevő
jogosult a szerződéstől a nem teljesített rész tekintetében elállni,
feltéve, hogy a teljesítés már nem áll érdekében és a Szállító a
Vevő által megállapított ésszerű póthatáridőben sem teljesített.

5.6.

Amennyiben a Vevő kérésére az Áruk átadása több mint 1
hónappal azok készre jelentését követően történik, a Vevőnek
raktározási díjat számolhat fel a Szállító minden további
megkezdett hónapra, mely a Szállítmány érintett része bruttó
árának 0,5%-a. A raktározási díj nem haladhatja meg a
Szállítmány érintett része bruttó árának 5%-át.

6.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, KÁRVESZÉLYVISELÉS

6.1.

Egyéb megállapodás hiányában az Áru átadás-átvételére a Szállító
telephelyén kerül sor.

6.2.

A kárveszély az Áru átvételekor száll át a Szállító telephelyén.

6.3.

A kárveszély a Vevőre száll, ha az Áru átvétele a Vevőnek felróható
okból késedelmesen történik, vagy ha a Vevő alapos ok nélkül,
minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg az Áruk átvételét.

alapján
fentiekben
megállapított
kártérítési
felelősséget
korlátozták, mivel az Áru árai ezen kikötésre tekintettel kerültek
megállapításra.
8.

A
TELJESÍTÉS
MÓDOSÍTÁSA

8.1.

A szállítás lehetetlenülése esetén Vevő jogosult az ebből eredő
kárának megtérítését követelni, kivéve, ha a lehetetlenülésért
nem a Szállító a felelős. Minden esetben kizárt a Szállító
felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt
haszonért, termeléskieséséért, adatvesztésért. A Vevő kártérítési
igénye ugyanakkor a Szállítmány, amely a lehetetlenülés miatt
az eredeti használatra alkalmatlan, értékének 10%-ában
korlátozott. Ez a korlátozás nem alkalmazható a Szállító által
szándékos
illetve
súlyos
gondatlanságból
vagy
bűncselekménnyel okozott károkért, illetve életben, testi
épségben vagy egészségben okozott károkra. A felek rögzítik,
hogy a Ptk. 314.§-nak (2) bekezdése alapján fentiekben
megállapított kártérítési felelősséget korlátozták, mivel az árak
ezen kikötésre tekintettel kerültek megállapításra.

8.2.

Amennyiben Az 5.3 pont tekintetében olyan előre nem látható
esemény következik be, amely lényegében megváltoztatja a
Szállítmány értékét vagy tartalmát, vagy amely jelentős hatással
van a Szállító üzleti tevékenységére, akkor a vonatkozó Egyedi
Szerződést az ésszerűség és a jóhiszeműség szabályai
figyelembevételével módosítani kell. Amennyiben ez gazdasági
okok miatt nem várható el a Szállítótól, akkor a Szállító jogosult
az adott Egyedi Szerződéstől elállni. Amennyiben a Szállító
gyakorolni kívánja elállási jogát, akkor köteles erről
haladéktalanul értesíteni a Vevőt az eset utóhatásairól történő
tudomást szerzést követően. Ezt abban az esetben is alkalmazni
kell,
ha
korábban
a
Vevővel
a
szállítási
határidő
meghosszabbításáról döntés született.

9.

RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

Az Áru átadás-átvételekor Szállító az árut mennyiségileg adja át
Vevő, Vevő megbízottja, illetve a gépkocsivezető részére. Az Áru
mennyiségére vonatkozó adatokra az átadás-átvételkor felvett
mennyiségi adatok az irányadóak. Amennyiben az átadás-átvétel
során
az
Áru
mennyiségével,
darabszámával,
valamint
csomagolásával kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az
esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem
támasztható igény Szállítóval szemben.
7.

JÓTÁLLÁS/MINŐSÉGI HIBA

7.1.

A felek eltérő megállapodása, vagy kötelező jótállásra vonatkozó
jogszabályi előírás hiányában a Szállító az általa forgalmazott
termékekre az alábbi jótállást vállalja:
- az átadás-átvétel időpontjától számított 12 hónap, de maximum a
gyártás időpontjától számított 18 hónap

7.2.

A jótállás kiterjed az Áru anyagára, ill. az áru összetételével vagy
előállításával kapcsolatos minden hibára.

7.3.

Jótállás alá eső hiba esetén a Szállító saját választása szerint
köteles a hibás Árut ingyenesen a helyszínen, illetve saját üzemében
megjavítani vagy kicserélni, nem köteles azonban árleszállítást vagy
egyéb engedményt tenni. Nem helyszíni javítás esetén az Áru
visszaszállításáról a Szállító saját költségén köteles gondoskodni. A
leszerelés, szétszedés, valamint a felszerelés költségei a Vevőt
terhelik.

7.4.

Amennyiben a Szállító jótállási kötelezettségének csere útján tesz
eleget, a Vevő köteles a kicserélt árut ill. alkatrészeket minden az
Áruhoz közvetlenül nem tartalmazó egyéb alkatrésztől mentesen
a Szállító rendelkezésére bocsátani. A cserére visszaszállított Áru
a Szállító tulajdonát képezi. Amennyiben a Szállító a helyszínen
javítást végez, a Vevő köteles saját költségen kisegítő
munkaerőt, a technológiában jártas és beavatkozásra jogosult
szakembert, valamint energiát rendelkezésére bocsátani.

7.5.

A Vevő bármilyen minőségi kifogását köteles haladéktalanul - a
tudomására jutástól számított 24 órán belül - írásban közölni a
Szállítóval.

7.6.

A Szállító köteles a hibás Árukat ésszerű időn belül kijavítani
vagy kicserélni.

7.7.

A jótállás nem vonatkozik az Áru természetes elhasználódása, az
Árun harmadik személy által a Szállító hozzájárulása nélkül
végrehajtott bármilyen beavatkozás, javítás vagy átalakítás, ill.
az Áru szakszerűtlen vagy gondatlan kezelése vagy használata,
túlzott terhelése miatt keletkezett hibákra.

7.8.

A jótállás nem terjed ki azokra az anyag- vagy gyártási hibákra
sem, amelyek nem a Szállító saját, hanem valamely beszállító
hibájából keletkeztek, a tartalék alkatrészekre, a gyorsan kopó
részekre (pl. tömítés, csapágy), illetve az olyan részekre,
amelyek
rendeltetése
nagyobb
értékű
meghibásodások
megelőzése (pl. biztosítékok).

7.9.

A Szállító felelősséggel tartozik a Vevőnek a Szállító késedelmes
vagy hibás teljesítése miatt a Vevőnek okozott kárért. Minden
esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így
különösen
az
elmaradt
haszonért,
termeléskieséséért,
adatvesztésért. A felelősség az Egyedi Szerződéssel érintett
valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett
Egyedi Szerződés összegére korlátozódik. A kártérítés
mértékének korlátozása nem vonatkozik a rosszhiszeműen
eltitkolt hibákra, továbbá arra, ha a Szállító által szándékos vagy
súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott károkra,
illetve életben, testi épségben vagy egészségben okozott
károkra. A jelen 7. fejezetben meghatározott igényeken kívül
minden egyéb hiba esetén fennálló Vevői igény, vagy az Egyedi
Szerződés, ill. jelen ÁSZF megszegéséből eredő igény ki van
zárva. A felek rögzítik, hogy a Ptk. 314.§-nak (2) bekezdése
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LEHETETLENÜLÉSE;

A

SZERZŐDÉS

A jelen ÁSZF-ben illetve Egyedi Szerződésben meghatározott
megszüntetéshez való egyéb jogokon túl bármely fél az adott
Egyedi Szerződést felmondhatja, ha a másik fél az Egyedi
Szerződést súlyosan megszegte, és nem tesz meg minden ésszerű
lépést a szerződésszegés orvoslása érdekében az erre vonatkozó
értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.
10.

VITARENDEZÉS HELYE ÉS ALKALMAZANDÓ JOG

10.1.

Felek a jelen ÁSZF-el kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés
úton rendezni.

10.2.

A jelen ÁSZF-re, illetve az annak alapján kötött Egyedi
Szerződésekre a magyar jog az irányadó azzal, hogy az áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben 1980-ban
elfogadott egyezmény, a CISG szabályai nem alkalmazandóak.

