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Az alábbi Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) hatálya a
Prospektus Kft. (a továbbiakban Nyomda) megrendelőivel/
vevőivel (továbbiakban: Megrendelő) fennálló minden üzleti
kapcsolatra kiterjed. Kizárólag az alábbi általános üzleti feltételek
alapján teljesítünk szállítást, vagy nyújtunk szolgáltatást.
Amennyiben a Megrendelő ajánlatunkat elfogadja, jelen ÁSZF
elfogadottnak tekintendő.
A Megrendelő eltérő, ellentétes illetve kiegészítő szerződéses
feltételei csak kifejezett írásbeli hozzájárulásunkkal válnak a
szerződés részévé.
I. Nyilatkozatok és Felmentések
1. Minden ajánlatot, megrendelést, elfogadást, megerősítést,
jóváhagyást, módosítást, észrevételt és más jogi nyilatkozatot
írásban kell megtenni és ajánlott levél, telefax vagy
internetkapcsolat útján kell továbbítani. A szóbeli közlések és
ráutaló magatartások nem bírnak jogérvénnyel.
2. Valamely jog gyakorlásának elmulasztása, vagy az azzal való
késlekedés nem lesz e jogról való lemondásként értelmezhető.
3. A Megrendelő beszerzési feltételei nem kötelezik a Nyomdát
abban az esetben sem, ha a Nyomda annak kifejezetten nem
mond ellent.
4. A Nyomda nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést
a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta-e alá.
II. Információk a termékről
1. A megrendelésnek tartalmaznia kell minden előírást,
specifikációt, dokumentumot és adatot a termékre vonatkozóan,
beleértve (de nem kizárólagosan) az alapanyag fajtáját (minőség,
grammsúly, stb.), a termék méretét, mintáit, színeit, mennyiségét,
csomagolását (kiszerelését), a szállítási és számlázási címet,
amelyek teljeskörűen és minden kétséget kizáróan meghatározzák
a Megrendelőnek a termékkel szembeni valamennyi elvárását és
igazolják annak legyárthatóságát.
2. Színmintának kizárolagosan a FOGRA39 es standard alapján
elkészített kalibrált, színhelyes proof fogadható el, melyet
elkészíthet a Megrendelő is – ellenkező esetben a Nyomda
biztosít. A Megrendelő által a Nyomdának átadott egyéb fizikális
minták NEM tekinthetők színmintának!
III. Felelősség a szerzői és ipari jogokért
1. A Megrendelő egyedül felelős a megrendelt termék
tekintetében harmadik személyek szerzői, illetve iparjogvédelmi
jogainak sértetlenségéért, beleértve (de nem kizárólagosan)
mindazon személyhez és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat,
szabadalmakat, ipari és használati mintákat, védjegyeket,
márkajelzéseket, minden olyan termék tekintetében, amelynek
gyártására a Nyomdának megrendelést ad, továbbá minden
olyan vázlat, rajz, kép, konstrukció, kompozíció és egyéb munka
tekintetében, melynek felhasználására a Nyomdát utasította,
és teljes mértékben mentesíteni fogja a Nyomdát mindazon
eljárások, károk, költségek és kiadások tekintetében, amelyek
harmadik személy ezekkel kapcsolatos igényeiből származnak.
2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a nyomda, a termék
gyártása során, a gyártástechnológia betartásából eredően
keletkezett, jelen feltételek VII. fejezet 5. pontjában meghatározott
mennyiségű többlet termékek felett, – az értékesítés kizárása
mellett –, szabadon jogosult rendelkezni, ezen többlet
termékek terhére tesz eleget a jogszabályi előírásokból eredő
kötelezettségének.

IV. Szállítási határidők
1. A szállítási határidők csak abban az esetben érvényesek, ha
azok a Nyomda által írásos formában visszigazolásra kerültek.
2. A visszaigazolt határidők csak abban az esetben érvényesek,
amennyiben a Megrendelő a gyártásindítási engedélyt vagy az
egyéb, gyártáshoz szükséges dokumentációt a megállapodott
ütemben megadja.
Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolást követően
módosításokat eszközöl a megrendelésben – amelyek befolyásolják
a szállítási határidőket –, új szállítási határidő kerül megállapításra.
3. Gyártástechnikai okokból kifolyólag a szállítási határidőt
meghosszabbíthatjuk. Ebben az esetben Megrendelőt azonnal
értesíteni kell.
4. A megállapodás szerinti szállítási határidő betartásra került,
amennyiben a határidő lejártáig a szállítás tárgya az üzemet
elhagyta vagy a szállításra való készen állást közöltük.
5. Vis Maior esetén (beleértve, de nem kizárolagosan, a tűzvészt,
természeti katasztrófákat, a sztrájkot, elháríthatatlan nemzetközi
vagy belföldi állami intézkedéseket) a Nyomda a szerződéstől
elállhat, vagy a vállalt szállítási határidőt meghosszabbíthatja.
V. A teljesítés helye és árak
1. A Felek eltérő megállapodása hiányában a terméket a gyártás
helyén kell mennyiségileg a Megrendelőnek vagy a fuvarozónak
átadni, és az árak EXW Veszprém (INCOTERMS 2010) értendők.
Ha a Felek másként nem állapodnak meg, az árut a Nyomda vagy
megbízottja fuvarozza a Megrendelő által kért szállítási címre,
és a fuvarköltségek felszámításra kerülnek. A szállítási cím és a
teljesítés helye kizárólag abban az esetben egyezik meg, ha felek
ebben – írásban - így állapodtak meg.
2. A kárveszélyviselés minden esetben átszáll a Megrendelőre,
amint az áru elhagyja a Nyomda raktárát.
VI. Fizetés
1. A Felek eltérő megállapodásának hiányában a Nyomda számlái
a kézhezvételtől számított 10 napon belül fizetendők.
2. A fizetési késedelem a Nyomda által egyedileg biztosított összes
árkedvezmény, forgalmi és szállítási díjazás, jóváírás, halasztás
elvesztésével jár. A Megrendelő fizetési késedelme esetén ezen
felül a Nyomda jogosult bármely még nyitva álló szerződéses
kapcsolatból eredő minden, vagy egyes, a Megrendelővel
szemben fennálló követelését esedékessé és lejárttá tenni és a
fizetést követelni.
3. Ha szerződés megkötése után indokolt kétségek merülnek fel
a Megrendelő fizetőképességét vagy hitelképességét illetően,
vagy ha ilyen, a szerződés megkötésekor fennálló körülmények
csak később válnak ismertté, a Nyomda jogosult a szállítás előtt
készpénzfizetést vagy biztosíték szolgáltatását kérni, vagy elállni
a szerződéstől, és a Megrendelőtől a ráfordításai megtérítését
kérni, valamint az engedélyezett fizetési célokat visszavonni és az
összes meghitelezett követelést azonnal esedékessé tenni.
4. Ha a Felek eltérően nem állapodnak meg, a késedelmi
kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +10%. Ha
a Megrendelő csődöt jelent, felszámolási vagy végelszámolási
eljárást kezdeményez, az alá kerül, vagy hozzájárul bármely, a
Nyomda által legyártott, de a Megrendelő által még ki nem fizetett
termék lefoglalásához, Nyomda a további szállításokat pénzügyi
biztosíték adásához kötheti, illetve a megkötött szerződést
felmondhatja, mentesülve minden, ezen szerződésből eredő őt
terhelő további kötelezettségek alól.

VII. Szavatosság, elévülési határidők
1. A nyilvánvaló és rendes vizsgálattal felismerhető hibákat
(szállítási sérülés, mennyiségi hiány stb.) a Megrendelő köteles az
áru átvétele után 24 órán belül írásban megkifogásolni.
A Megrendelő vállalja, hogy az átvett terméket minden esetben
10 napon belül a minőség szempontjából bevizsgálja, és a minőségi
kifogásokat bejelenti írásban a Nyomdánál. A kifogásolási határidő
elmulasztási esetén kizárt a szavatossági igényérvényesítés.
2. A reklamációnak legalább a következő adatokat kell
tartalmaznia: a kifogásolt termék megnevezése, a megrendelés
száma, a kifogásolt mennyiség, az átvétel időpontja, a kifogásolt
termék feltalálási helye és a minőségi hiba technikai leírása.
3. A szavatossági felelősség megszűnik, amennyiben a leszállított
terméket megváltoztatják, feldolgozzák vagy szakszerűtlenül
kezelik, tárolják.
4. A leszállított termékek minőségi eltérésének tekintetében a
Nyomda csak az adott megrendelés értékéig felel.
5. A rendelt mennyiségtől legfeljebb 5%-kal történő túl- illetve
alulszállítás megengedett. Ha a szállítmány több különböző
tételből áll, a tolerancia tételenként külön-külön értendő.
Amennyiben a szállítás erre a célja megrendelt, speciális
alapanyagok felhasználásával történik, ez a tolerancia 10% ra nő.
A Nyomda a Megrendelőtől, vagy annak megbízottjától kapott
állományt minden esetben gondosan leellenőrzi, és a talált
ibákról, hiányosságokról hibalistát készít és küld a Megrendelőnek.
A Nyomda által esetlegesen nem észlelt, de a Megrendelő rosszul
elkészített állományából eredő hibákért a Nyomda felelősséget
nem vállal.
VIII. Tulajdonjog fenntartás
1. A Nyomda az üzleti kapcsolat alapján leszállított áru tulajdonjogát
a Megrendelővel és a vele kapcsolódó vállalkozásokkal szemben az
üzleti kapcsolatból eredő összes kifizetés beérkezéséig fenntertja.
2. A Megrendelő jogosult a Nyomda termékét a szokásos
üzleti forgalomban elidegeníteni. A Megrendelőnek ezen
elidegenítésből származó követelései az összes járulékos joggal
együtt a követelés erejéig a Nyomdára engedményeződnek. A
Nyomda ezennel elfogadja az engedményezést.
3. Amennyiben a Nyomda tulajdonjog fenntertással érintett árúja
más szállítók termékeivel szétválaszthatatlanul feldolgozásra vagy
egyesítésre került, a Nyomda megszerzi a feldolgozás által létrejött
új dolog tulajdonjogát, a tulajdonjog fenntartással átadott árú
értéke (a végszámlán szereplő összeg ÁFÁ-val növelt összege) és a
más feldolgozott termék feldolgozáskori értéke arányában.
IX. Felesősség korlátozása
1. Kártérítési vagy többletköltségmegtérítési igény a Nyomdával
szemben jogcímtől függetlenül kizárt, kivéve
– egyszerű gondatlanság esetén az életben, a testi épségben és az
egészségben okozott kár,
– szándékosan vagy vagy súlyos gondatlanságból okozott károk.
2. Szerződésben rögzített kötelezettség súlyos megszegése,
valamint súlyos gondatlanság esetén a Nyomda a szerződés
megkötésének időpontjában előre látható tipikusan bekövetkező
károkért felel csak.

X. Periodikus, visszatérő munkák
1. Periodikus, visszatérő munkákről kötött megállapodások,
– amennyiben azok a szerződésben nem lettek egyéb módon
szabályozva, - háromhónapos felmondási idővel mondhatóak fel,
adott hónap utolsó munkanapján.
2. A Megrendelő nemfizetése esetén a szerződés a Nyomda
részéről azonnali hatállyal folmondható.
XI. Alkalmazandó jog, bírósági hatáskör
1. Minden szerződéses és szerződésen kívüli jogvita eldöntése
tekintetében a magyar anyagi jog előírásai az irányadóak. az EU
egységes adásvételi joga (CISG) és a magyar nemzetközi magánjog
előírásai nem alkalmazhatók.
2. A szerződéses jogviszonyra, valamint annak keletkezésére és
hatályosságára vonatkozó jogvitákban a Nyomda székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult kizárólagosan
eljárni.
XII. Egyéb rendelkezések
1. Ha ezen feltételek egyes előírásai hatálytalanok lennének
vagy azzá válnának, ez az egyéb rendelkezések érvényességét
nem érinti. A szerződő felek kötelesek olyan új feltételekben
megállapodni, a melyek a hatálytalan rendelkezések alapján
megjelölt szerződési célnak legjobban megfelelnek, és kizárják a
szerődési célok megkerülését.
2. Az ÁSZF itt szabályozott fetételeinek módosítása vagy eltérés
azoktól kizárólag írásban megengedett. Ez vonatkozik az
írásbeliséget előíró rendelkezésre is.
3. Az ÁSZF és a megkötött egyedi szerződés kétséges tartalmi
eltérése esetén az egyediszállítási szerződés előírásai a
mervadóak.
4. Ezen Általános Szállítási Feltételek magyar, német és angol
nyelven kerültek megfogalmazásra. Eltérés esetén a magyar
nyelvű változat a mérvadó.

