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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. AZ ÁSZF TÁRGYA, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
II. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
III. KÉSEDELEM ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS
IV. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya az :
Sz. Variáns Csomagolástechnikai Kft.
4030 Debrecen, Vikár B. u. 4/B
cégjegyzékszám: 09-09-005811
adószám: 11559443-2-09
képviseli: Szakál János ügyvezető
a továbbiakban: Vállalkozó megrendelőivel, vevőivel (továbbiakban Megrendelő) fennálló
minden üzleti kapcsolatra kiterjed. Vállalkozó az ÁSZF szerinti feltételek alapján nyújt
szolgáltatást és teljesít szállítást. Amennyiben Megrendelő elfogadja a Vállalkozó ajánlatát,
jelen ÁSZF elfogadottnak tekinthető.
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I.
AZ ÁSZF TÁRGYA, A FELEKJOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI
1.

Vállalkozó a jelen ÁSZF szerinti feltételek alapján készíti el a Megrendelő által egyedi
írásbeli megrendelés alapján megrendelt papíralapú csomagoló- vagy reklámeszközöket (a továbbiakban: Termék), vállalja a Termék nyomtatási és konfekcionálási
munkálatainak elvégzését az egyedi megrendelésben meghatározott példányban és
a vonatkozó Magyar Szabványban meghatározott minőségi paraméterekkel.

2.

Nyomtatott Termék esetén a nyomat elkészítéséhez szükséges anyagokat a Megrendelő feldolgozásra alkalmas állapotban, imprimatúraként köteles a Vállalkozónak
kompozit PDF formátumban átadni. Imprimatúra teljesítésnek az a komplett anyag
számít, amely tartalmazza a nyomtatáshoz szükséges összes adatot (szín, méret,
alapanyag stb.), Megrendelő által írásban jóváhagyott változatban. Vállalkozó a PDF
állományban előforduló esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

3.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő képviselője a nyomdai gépindulást köteles ellenőrizni és az etalon példányt kilövés, színhelyesség stb. szempontjából aláírásával
jóváhagyni. Etalon hiányában vagy ha a Megrendelő nem tud részt venni a gépindulásnál, a Vállalkozó által készített proof vagy a Vállalkozó utasítása az irányadó. Felek
megállapodnak, hogy a Vállalkozó a megrendelt Terméket a nyomdai proof és az
etalon szerinti minőségben köteles előállítani. A proof és az etalon közötti jelentős
eltérés esetén, ellenőrzésre a Vállalkozó proofot küld a Megrendelőnek, a minták
alapján a Megrendelő összevet, és ha eltérést tapasztal, a Felek egyeztetni kötelesek
egymással. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa gyártott termékek gyártása során az
egyes részműveletek elkészítéséhez külső alvállalkozó bevonását is igénybe veheti.
A Vállalkozó egyben kijelenti, hogy ezen alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna el.
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4.

Szállítási határidők: A Megrendelő írásbeli megrendelése, a nyomtatási PDF látványterv és proof jóváhagyása után a Vállalkozó által írásban visszaigazolt határidő.
A Vállalkozó nem esik késedelembe, ha a Megrendelő vagy az általa igénybe vett közreműködő hibájából nem valósul meg határidőben a teljesítés.
Amennyiben a gyártás során a Megrendelő által átadott anyagokban (grafikai anyag,
stancrajz, műszaki leírás) hibára derül fény, Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. Vállalkozó jogosult a szállítási határidőnek a felek közötti egyeztetés időtartamával megegyező mértékű meghosszabbítására.
Amennyiben a megrendeléskor még nem áll rendelkezésre minden anyag (grafika,
proof stb.), a Vállalkozó meghatározza a hiányzó anyagok átadási határidejét.
Amennyiben Megrendelő ezen átadási határidő lejártát követően biztosítja az anyagokat, Vállalkozó jogosult a szállítási határidőt ennek megfelelően módosítani.
Gyártástechnikai okokból kifolyólag a Vállalkozó a szállítási határidőt meghosszabbíthatja. Ebben az esetben Vállalkozó azonnal értesíti a Megrendelőt.

5.

A Vállalkozó egy évig archiválja a gyártáshoz szükséges segédanyagokat (film, klisé,
szerszám), melyek a Vállalkozó tulajdonában maradnak, Megrendelő kérésére azonban ezen időtartamon belül a szállítási költség ellenértékének megfizetése mellett
külön írásos kérésre a Megrendelő részére eljuttatja azokat. Egy év eltelte után a
Vállalkozó jogosult a segédanyagokat külön értesítés nélkül megsemmisíteni.
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6.

A jelen ÁSZF értelmében „üzleti titok” a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból
készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása,
másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
A Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendeléssel
összefüggésben a birtokukba jutó üzleti titkot megőrzik, és harmadik fél részére hozzáférhetővé nem teszik. Az üzleti titok megsértése esetén a sérelmet szenvedett fél a
polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet.

7.

A Vállalkozó amennyiben az egyedi megállapodás nem rendelkezik másképp, saját
honlapcímét, illetve emblémáját szerepeltetheti a Terméken. Vállalkozó a jóváhagyásra küldött PDF. látványterven köteles azt feltüntetni.

8.

Vállalkozó a megrendelés alapján leszállított áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja,
amíg a Megrendelő a leszállított termékek ellenértékét maradéktalanul meg nem
fizeti részére.

II.
VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.

A Megrendelő a vállalkozói díjat számla ellenében, átutalás útján köteles megfizetni.
A fizetési határidő:az árajánlat szerinti megállapodás szerint.
1.a,

A Vállalkozói díj minden esetben az előzőleg adott (akár többszörösen módosított) árajánlat, illetve az egyedi megrendelésben szereplő adatok alapján kerül
kiszámlázásra.
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2.

Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó az alábbi jogkövetkezmények érvényesítésére
jogosult:
évi 20% mértékű késedelmi kamat felszámítására,
2.b, az esedékessé vált tartozások megfizetéséig jogosult a további teljesítés felfüggesztésére.
2.a,

3.

Amennyiben a Megrendelő visszavonja vagy módosítja a megrendelését (leállíttatja vagy módosítja a gyártást), úgy köteles a Vállalkozó ezzel kapcsolatban felmerült
kárát a Vállalkozó részére megfizetni.

4.

Vállalkozó a környezetvédelmi termékdíj összegét az általa elkészített Termék csomagolására (gyűjtődoboz, zsugorfólia, raklappánt, raklap) vonatkozóan megfizeti.
A Termék után járó környezetvédelmi termékdíj megfizetésére a Megrendelő kötelezett. A Vállalkozó befizeti a környezetvédelmi termékdíjat és továbbszámlázza a
Megrendelőnek. Vállalkozó köteles a számlára feltüntetni a Termék nettó súlyát és a
megfizetett termékdíj összegét. A Megrendelő és a Vállalkozó megállapodhat ettől
eltérő termékdíj fizetésben, amennyiben Termékdíj átvállalási szerződést kötnek.

5.

Felek a jelen szerződésből fakadó, Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettségek tekintetében a Ptk. 6:25. §-ában foglaltak annyiban térnek el, hogy az elévülést megszakítja a követelés érvényesítéséreirányuló írásbeli felszólítás is.

III. KÉSEDELEM ÉS HIBÁS TELJESÍTÉS
1.

Felek megállapodnak, hogy legfeljebb +/-3%-os mennyiségi eltérés esetén a teljesítést szerződésszerűnek tekintik. A Megrendelő ebben az esetben a ténylegesen
szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni Vállalkozó részére.
Ha a megrendelt termék több különböző tételből áll, a mennyiségi eltérés mértéke
tételenként külön-külön értendő.
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2.

Felek rögzítik, hogy a teljesítés hibásnak minősül, ha a Vállalkozó által leszállított
Termékek tételenként történő vizsgálatánál a hibás példányok száma az adott tételnél meghaladja a 3%-ot. Hibásnak minősül minden olyan példány, amelynek a rendeltetésszerű használatát a Vállalkozónak felróható nyomtatási, vagy kötészeti hibák
korlátozzák, vagy ellehetetlenítik.

3.

A Megrendelő a fuvarozó/vállalkozó által leszállított Termék mennyiségi ellenőrzését
köteles az átvételt követően haladéktalanul megkezdeni, és azt a megvizsgáláshoz
szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni, s mennyiségi kifogásait haladéktalanul
írásban a Vállalkozóval közölni. A Megrendelő az átvétel tényét a szállítólevél példányán (cégszerű) aláírásával igazolni köteles. Megrendelő köteles az átvétel során
észlelt mennyiségi kifogásait jelezni és a hiányról a fuvarozó/vállalkozó képviselőjével
közös, mindkét fél által (cégszerűen) aláírt jegyzőkönyvet felvenni.
Amennyiben a Terméket a Megrendelő által kijelölt harmadik személy veszi át, a
Megrendelést ezen harmadik személy által történt átvétel időpontjában kell teljesítettnek tekinteni.
Az átvevőt az átvétellel kapcsolatban a Megrendelővel azonos kötelezettségek terhelik.
3.a,

Amennyiben a Megrendelő a megrendelt mennyiségen felül a Termékből műszaki példányt igényel, jeleznie kell az árajánlatkérésben. A megrendelés felvétele (gyártás indítása) utáni igénylés esetén Vállalkozó nem köteles további
műszaki példányt biztosítani.
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4.

Megrendelő az átvett termékek minőségi vizsgálatát köteles az átadás-átvételt követően haladéktalanul megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt
folyamatosan elvégezni. Megrendelő köteles az észlelt minőségi hibát haladéktalanul
írásban közölni a Vállalkozóval, és egyben szavatossági igényét megjelölni. Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles az átvett Terméket teljes mennyiségben a
teljesítés helyén a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni részére.
A reklamációnak a következőket kell tartalmaznia: a termék megnevezése, az átvétel
időpontja, a minőségi hiba leírása, a kifogásolt mennyiség, a kifogásolt termék feltalálási helye.
Mentesül a felelősség alól a Vállalkozó, amennyiben a hiba a Megrendelő által adott
anyag alkalmatlanságára vagy hibájára, adat hiányosságára vagy hibájára; vagy utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza, feltéve, hogy
Vállalkozó e körülményekre a Megrendelőt figyelmeztette.
A termék átdolgozása, felhasználása esetén a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a
hiba a teljesítés időpontjában már megvolt.

5.

Vállalkozó köteles a kifogásolt Termékeket az értesítés kézhezvételétől számított két
munkanapon belül megvizsgálni, és az észrevételeit haladéktalanul írásban megtenni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel.

6.

Felek megállapodnak, hogy vita esetén a hiba mibenlétének és okainak, valamint a
Termékek használhatóságának vizsgálatára közösen felkérik a Nyomdaipari Egyesülés
valamely közösen kiválasztott nyomdaipari műszaki szakértőjét, akinek a kifogásolt
Termékekkel kapcsolatos szakvéleményét magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A
szakértői vizsgálat költségeit az a fél köteles viselni, akinek az álláspontját a szakértői
vizsgálat eredménye nem igazolja.

7.

Ha a Termékek továbbadására, vagy más okra visszavezethetően a kifogásolt Termékeket a Vállalkozó, vagy a szakértő nem tudja megvizsgálni, a Vállalkozó mentesül a
szavatossági felelősség alól.
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8.

Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Vállalkozó köteles nyilatkozni,
hogy az eredeti gyártási időnek megfelelő idő alatt eleget tud-e tenni a Megrendelő
által jogszerűen választott szavatossági igénynek. Amennyiben a Megrendelő a kicserélést vagy kijavítást választja, és ezt a Vállalkozó visszaigazolja, akkor a Vállalkozó
a szavatossági igénynek az eredeti gyártási időnek megfelelő határidőn belül köteles
maradéktalanul eleget tenni. Eredeti gyártási idő az eredeti megrendelés után a nyomat színminta (proof) és a nyomat látványterv elfogadása, valamint a termék teljes
mennyiségének leszállítása között eltelt munkanapok száma. Amennyiben a Termék
gyártásához egyedi szállítási határidővel beszerezhető, vagy egyedi gyártási ütemezésű alapanyag szükséges, akkor a Vállalkozó eltérhet az eredeti gyártási határidőtől,
és ennek figyelembe vételével határozza meg a gyártási időt.

9.

Ha a Megrendelő árleszállítást kér, az árleszállítási igénynek arányosnak kell lennie.
Az árleszállítási igény akkor arányos, ha a mértéke nem tér el a hibás példányoknak
a leszállított Termékek teljes mennyiségéhez viszonyított arányától, és arányban áll a
hibának a termék rendeltetésszerű használatát akadályozó voltával.

10. Szerződő felek a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: A késedelmi kötbér mértéke a teljes ÁFA nélküli nettó vállalkozói díj napi 1%-a azzal, hogy a kötbér maximális mértéke nem haladhatja meg
vállalkozói díj 10%-át.
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IV.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

A jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyett a mindenkor hatályos magyar
jogszabályok előírásait kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a megrendelés időpontjában hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2.

Felek a jelen ÁSZF-ből származó jogvitáik eldöntésére a Pp. 27. §-a alapján kikötik a
Debreceni Járásbíróság, illetve - pertárgyértéktől függően - a Debreceni Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

3.

Megrendelő a Vállalkozó ajánlatának elfogadásával a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és kijelenti, hogy azokat a megrendelést megelőzően megismerte,
elfogadta. Megrendelő kijelenti továbbá, hogy külön tájékoztatást kapott az ÁSZF
alábbi rendelkezéseiről, és azokat e külön tájékoztatást követően fogadta el: I/4. pont
utolsó bekezdése; II/1.; II/2a); II/5. pontok
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