
 
 

Általános szállítási feltételek (08/2012) 
 
A CONTAINEX vállalatot a továbbiakban „Eladó“ kifejezéssel jelöljük. 
 
1. Tervek és dokumentumok 
Az ajánlathoz tartozó tervek, vázrajzok, árajánlatok, más műszaki dokumentumok, továbbá 
termékminták, termék-katalógusok, ábrák és az ezekhez hasonló más dokumentumok az 
Eladó szellemi tulajdonát képezik. Kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával kerülhet sor a 
hasznosításukra, sokszorosításukra, terjeszthetők harmadik személyek között, illetve 
adhatók át harmadik személynek. 
 
Az általunk küldött ábrák, rajzok és vázlatok kizárólag csak illusztrációként szolgálnak. 
Semmiképpen sem szabad műszaki tervekhez alapul venni. 
 
2. Szállítási határidő 
2.1 Eladó rész- és előteljesítési jogosultsággal rendelkezik. 
2.2. Amennyiben a vevő a szerződésben meghatározott helyen és időben nem veszi át a 
szerződés rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésére bocsátott árut, akkor vevő 
követelheti a szerződés teljesítését, vagy póthatáridő kitűzésével elállhat a szerződéstől. 
Eladó a vevő költségére és veszélyére beraktározhatja az esetlegesen már kiselejtezett árut. 
A fentieken túlmenően Eladó követelheti a szerződés teljesítése érdekében általa már 
teljesített, azonban számára meg nem fizetett indokolt kiadásai megtérítését is. 
 

3. Díjak 
Eltérő rendelkezés hiányában a díjak az Eladó telephelyén történő átvételre vonatkoznak, 
felrakodás nélkül. 
 
4. Fizetés 
4.1 Szavatossági igényére, illetve az Eladó által el nem ismert más ellenkövetelésére 
hivatkozva a Vevő nem tarthatja vissza az általa megfizetendő összeget. 
4.2 Amennyiben Vevő késedelembe esik a szerződésben vállalt fizetési vagy más jellegű 
kötelezettsége teljesítésével, akkor az Eladó követelheti a szerződés teljesítését és 
a) a hátralék kiegyenlítéséig, vagy az elmaradt szolgáltatások teljesítéséig elhalaszthatja 
saját hátralevő kifizetései vagy más szolgáltatásai teljesítését, 
b) megfelelően meghosszabbíthatja a szállítási határidőt, 
c) azonnal esedékessé teheti a vételár még ki nem fizetett részét, 
d) a Vevő késedelmét mentő körülmény hiányában a teljesítés esedékességét követő 
időszakra havi 1,5 % kamatot számíthat fel, 
vagy megfelelő póthatáridő kitűzésével elállhat a szerződéstől. 
 
4.3 Késedelmes teljesítés miatti kárként a Vevő köteles megtéríteni az Eladó felszólítási és 
behajtási költségeit is. 
4.4 Eladó írásbeli nyilatkozatával elállhat a szerződéstől abban az esetben, ha a Vevő még a 
4.2 szerinti póthatáridő alatt sem teljesíti fizetési vagy más jellegű kötelezettségét. Az Eladó 
követelheti a Vevőnek már leszállított áru visszaszolgáltatását, továbbá az áru 
értékcsökkenésének, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges más kiadásainak 
megtérítését. Eladó a Vevő rendelkezésére bocsáthatja a legyártott vagy gyártás alatt álló, 
azonban még le nem szállított termékeket, és követelheti az eladási ár arányos részének 
megtérítését. 
 
5. Tulajdonjog fenntartása 
Vevő fizetési kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig az Eladó fenntartja magának az 
áru tulajdonjogát. Fennálló tulajdonjogát az Eladó láthatóan jelezheti a terméken is. Vevő 
köteles teljesíteni a tulajdonjog-fenntartás teljesítéséhez szükséges formai követelményeket. 
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Végrehajtásnál illetve a termék más jellegű igénybevételénél Eladó haladéktalan értesítése 
mellett a Vevő köteles érvényt szerezni Eladó tulajdonjogának. 
 
6. Szavatosság: 
6.1 Eladó az alábbi rendelkezéseknek megfelelően köteles maradéktalanul kijavítani a 
termék használatát befolyásoló konstrukciós, kiviteli és anyaghibákat. Eladót jótállási 
kötelezettség terheli az árucikkszerződésben kifejezetten kikötött tulajdonságai tekintetében 
is. 
6.2 Ez a kötelezettség kizárólag a kárveszély átszállásától, ill. szerelést is magában foglaló 
szállítás esetén az összeszerelés befejezésétől számított egy éven belül, egyműszakos 
üzemeltetés mellett jelentkező hibákra terjed ki. 
6.3 Vevő csak abban az esetben hivatkozhat erre a szakaszra, ha a meghibásodás 
felismerését követően írásos formában haladéktalanul jelezte Eladónak a termék hibáját. 
 A Vevő köteles bizonyítani az általa felismert hiba 6.2 pont szerinti időpontot megelőző 
fennállását. A már leírt módon értesített Eladó az alábbi lehetőségek közül választhat abban 
az esetben, ha jelen szakaszban foglaltaknak megfelelően maga a Vevő is el tudja végezni a 
szükséges hibaelhárítást: 
a) helyben kijavíthatja a meghibásodott terméket; 
b) a javítás elvégzése érdekében visszaküldetheti a hibás termék, illetve alkatrészt; 
c) kicserélheti a hibás alkatrészeket; 
d) kicserélheti a hibás terméket. 
 
6.4  Eltérő megállapodás hiányában az Eladó által javításra vagy cserére visszaküldetett 
termékek illetve alkatrészek szállítási költségeit a Vevő viseli, és őt terheli a szállítással 
kapcsolatos kárveszély is.  Eltérő megállapodás hiányában az Eladó viseli a kijavított vagy 
kicserélt termék vagy alkatrész visszaszállításával kapcsolatos költségeket. 
6.5 Eladó szabadon rendelkezhet a jelen szakaszban foglaltak szerint kicserélt hibás 
termékekkel vagy alkatrészekkel. 
6.6 Az Eladó csak abban az esetben köteles megtéríteni a Vevő által elvégzett hibaelhárítás 
költségeit, ha előzetesen írásban hozzájárult hibaelhárítás saját hatáskörben történő 
elvégzéséhez. 
6.7 Eladó szavatossági kötelezettsége kizárólag az engedélyezett üzemi körülmények és 
normál használat melletti hibákra terjed ki. A szavatosság nem terjed ki különösen az alábbi 
hibákra: vevő vagy megbízottja által elvégzett helytelen felállításra, a nem megfelelő 
karbantartásra, a nem megfelelő vagy eladó írásbeli hozzájárulása nélkül végzett javításra, 
az eladón vagy megbízottján kívüli más személy által elvégzett javításokra vagy 
módosításokra, továbbá a rendes elhasználódásra visszavezethető hibákra. 
6.8 A Vevő által kötelezően előírt alvállalkozótól beszerzett termék-alkatrészek tekintetében 
az Eladó kizárólag az adott alvállalkozóval szemben őt megillető szavatosság keretében 
tartozik felelősséggel. 
Amennyiben az adott terméket Eladó a Vevő konstrukciós utasításai, rajzai vagy modelljei 
alapján készíti el, akkor az Eladó felelőssége a konstrukció megfelelősége helyett csupán a 
Vevő által megadott információknak megfelelő kivitelezésre terjed ki. Ilyen esetekben a Vevő 
köteles mentesíteni Eladót az oltalmi jogok esetleges megsértése miatti kártérítési vagy 
kártalanítási kötelezettség alól. 
Eladó szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a régi vagy idegen árucikkek javítására, 
módosítására vagy átépítésére irányuló javítási megbízásokra, illetve a leszállított használt 
árucikkekre. 
 
6.9 Eladót a szavatossági idő alatt nem terheli a jelen szakaszban foglaltakon túlmutató 
felelősség. 
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7. Felelősség 
7.1 Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eladó nem köteles Vevőnek kártérítést 
fizetni a szerződés tárgykörébe nem tartozó személyek sérülése, anyagi javak károsodása, 
továbbá más jellegű károk keletkezése és hasznok elmaradása miatt, feltéve, hogy az 
egyedi eset körülményei Eladó súlyos gondatlanságát nem támasztják alá. Vevő köteles 
igazolni az általa bejelentett károkat. Kizárt a bizonyítási teher megfordulása. 
7.2 Az adásvétel tárgya kizárólag az engedélyezési előírások, az üzemeltetési útmutató 
rendelkezései, az adásvétel tárgyára vonatkozó eladói előírások – különös tekintettel az 
előírt felülvizsgálatokra - és más jellegű utasítások alapján elvárható biztonsági szintet 
nyújtja. 
7.3 Eladó hanyag gondtalansága miatt fizetendő kártérítés összege – a 7.1 esetét kivéve - 
nem haladhatja meg a szerződés szerinti vállalkozói díj 5%-át, legfeljebb azonban 100.000 
eurót. 
7.4 A hibás szállítások és/vagy szolgáltatások miatti kártérítési igényeket – amennyiben 
Eladó kifejezetten nem ismeri el a hibát- - legkésőbb a szerződésben meghatározott 
szavatossági idő végétől számított egy éven lehet bírósági úton érvényesíteni, ezt követően 
érvényesíthetősége kizárt. 
 
8. Joghatóság/bírósági illetékesség: 
A szerződéses igényekkel kapcsolatban a bécsi bíróságok rendelkeznek illetékességgel. 
Eladó a Vevő székhelye szerint illetékes bíróságon is benyújthatja keresetét. 
A szerződés tekintetében az ENSZ vételi jogának kizárása mellett a bírósági illetékesség 
szerinti jogot kell alkalmazni. 
 
9. Általános rendelkezések: 
Az érvénytelen feltételek nem érintik a fennmaradó feltételek érvényességét. Ilyen esetben 
az érvénytelen szerződési feltételek helyébe a szerződő felek szándékolt céljához 
legközelebb álló érvényes feltételek lépnek. 
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