ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
Alkalmazhatóság
Jelen Általános Szerződési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSzF) valamennyi, a
Grafika Kereskedelmi Zrt. (továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termék
értékesítésére és szállítására vonatkoznak. Ettől eltérő értékesítési feltételek kizárólag
szerződő felek erre vonatkozó külön írásbeli megállapodása esetén érvényesíthetők.

Árak, Ajánlatok és Megrendelések
Jelen Feltételek Szállító által kiadott minden árajánlatra és vevői megrendelésre
irányadók, azok mellékletét képezik. A leadott megrendelés aláírásával Vevő jelen ÁSzF‐
ben foglaltakat tudomásul veszi.
Vevő megrendelését Szállító kizárólag írásos formában fogadja el. A megrendeléssel és
annak Szállító által történő írásbeli visszaigazolásával Felek között szerződés jön létre,
melyre a polgári jog kötelmi szabályai az itt meghatározott eltérésekkel irányadók.
Amennyiben a leadott megrendelés visszaigazolásával kapcsolatban 24 órán belül nem
érkezik kifogás, a megrendelés a továbbiakban nem módosítható.
Amennyiben Vevő a megrendelést annak írásbeli visszaigazolását követően visszavonja,
köteles Szállító ebből eredő kárát megtéríteni.
Az árajánlatban megadott összegek minden esetben Általános Forgalmi Adó nélkül értendők.
A számlázás az árajánlatban megjelölt vagy a megrendelésben visszaigazolt ár alapján
történik. Szállító fenntartja a jogot, hogy Vevővel kötött hosszú távú (negyedéves vagy
azt meghaladó) megállapodását a beszerzési árak, a devizaárfolyamok 2%‐ot meghaladó,
illetve egyéb járulékos költségek változása esetén módosítsa. Az esetleges árváltozásról
legkésőbb annak érvénybe lépését megelőzően 8 nappal Szállító köteles Vevőt írásban
tájékoztatni. Amennyiben Vevő a megváltozott árakat kifogásolja, azok életbe lépésének
napjára jogosult a szállítási megállapodást felmondani. Szállító ez esetben sem kötbérre,
sem kártérítésre nem tarthat igényt. Az új árak életbe lépéséről szóló értesítésig leadott
rendeléseket Szállító a régi árak szerint köteles teljesíteni.
Szállító kijelenti, hogy az EURO alapon megállapított forintosított értékesítési árak
esetében a számlázás minden esetben a számla kiállítását megelőző napon a Budapest
Bank Nyrt.‐nél érvényes deviza eladási árfolyamon történik.
Vevő és Szállító között megadott árajánlati összegek mindaddig csak tájékoztató jellegűnek
tekintendőek, amíg azt mindkét fél aláírásra jogosult képviselője nem ellenjegyzi.

Szállítás, fuvarozás, kárveszélyviselés, csomagolás
Meghatározott árukat – így különösen veszélyes anyagnak minősülő árukat – csak a vonatkozó
jogszabályok által meghatározott engedéllyel rendelkező személy részére lehet szállítani.
A szállítás időpontja minden esetben a megrendelés visszaigazolásában kerül rögzítésre.
Vis major, valamint gyártóknál bekövetkező termeléskiesés esetén Szállító mentesül a
szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól, köteles
azonban minden tőle elvárható intézkedést megtenni a szállítás lehető legrövidebb időn
belül történő folytatása érdekében.
A megrendelt áru szállítását, a felek ettől eltérő megállapodása hiányában Szállító végzi
saját fuvareszközével, vagy megbízott fuvarozó útján. A kiszállítást Vevő részére Szállító
az alábbi feltételek szerint végzi:
Térítésmentes
Budapest és környéke
nettó 50 ezer Ft áruérték
(50 km‐es körzetben)
és afölötti rendelés
Budapest és környéke
nettó 100 ezer Ft
területén kívül
áruérték és afölötti
(50‐100 km)
rendelés
Budapest és környéke
nettó 150 ezer Ft
területén kívül
áruérték és afölötti
(100‐150 km)
rendelés
Budapest és környéke
nettó 200 ezer Ft
területén kívül
áruérték és afölötti
(151 km felett)
rendelés
*a raklapon lévő áru mennyiségétől függetlenül

Kiszállításí díj
4000 Ft / raklap + ÁFA
(max. 500 kg)
5000 Ft / raklap + ÁFA*
(max. 500 kg)
6000 Ft / raklap + ÁFA*
(max. 500 kg)
7000 Ft / raklap + ÁFA*
(max. 500 kg)

A szállítási útvonal illeszkedik a mindenkori szállítási menetrendbe. Az érvényes
kiszállítási menetrend megtekinthető Szállító telephelyén (1131 Budapest, Fiastyúk u. 4‐
8.) valamint Szállító honlapján.
Vevő köteles a megrendelt árut kiszállításkor, Szállító telephelyén történő átvétel ese‐
tében pedig legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában jelzett időpontban átvenni.
Amennyiben Vevő az árut nem veszi át, azt Szállító jogosult harmadik személy számára
értékesíteni, Vevő pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 10%
meghiúsulási kötbért fizetni. Amennyiben a harmadik személy részére történő értékesí‐
tés az áru speciális jellege miatt lehetetlen, Vevő köteles viselni a kötbér összegén felül
az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is.
Amennyiben a megrendelt árut Szállító szállítja ki Vevő részére, a kárveszély‐viselés Vevő
telephelyén, vagy általa meghatározott helyen az áru átadásával száll át Vevőre. Az áru
kirakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából
a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Vevő szállítja vagy szállíttatja, a
kárveszély Szállító telephelyén, az árunak Vevő fuvareszközére történő felrakásával száll át,

amennyiben a felrakást Szállító végzi. Abban az esetben, ha Vevő, vagy annak a megbízottja
rakja fel az áru, a kárveszély az áru a Vevőnek történő átadásával száll át.
Szállító az árut minden esetben biztonságos szállításra és további tárolásra alkalmas
csomagolásban adja át Vevőnek.

Fizetési Feltételek
Vevő a kiszállított áru átvételével visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal az áru
ellenértékének fizetési határidőn belül történő megfizetésére.
Az áru ellenértékének kiegyenlítése – számla ellenében – az áru átvételekor
készpénzfizetéssel azonnal, vagy a kibocsátott számla alapján átutalással a számlán
feltüntetett fizetési határidőn belül történik.
Vevő fizetési késedelem esetén, az esedékességtől számítva a Ptk. 301.§ (1)
bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni Szállító részére.
Amennyiben Vevő gazdálkodó szervezet, a késedelmi kamat mértékére és a
kamatfizetési kötelezettségre a Ptk. 301/A.§ (2)‐(3) bekezdésen foglaltak irányadók.
Szállító jogosult valamennyi, a vételár fizetési határidőn túli behajtásával kapcsolatban
felmerült valamennyi költségét áthárítani Vevőre. A fizetési feltételek be nem tartása
esetén – így különösen késedelmes fizetés esetén – Szállító jogosult a további
áruszállítást leállítani, vagy azt a továbbiakban kizárólag azonnali készpénzfizetés
ellenében teljesíteni. Vevőt terhelő fizetési kötelezettségekbe csak Szállító által elismert,
vagy jogerős bírósági határozatban megállapított ellenkövetelés számítható be.
Abban az esetben, ha Vevő ellen a megrendelés visszaigazolását követően csőd, vagy
felszámolási eljárás indul, Szállító jogosult a további szállításokat csak azonnali
készpénzfizetés ellenében teljesíteni, egyidejűleg Vevővel szemben fennálló egyéb
követelését érvényesíteni, illetve ennek hiányában minden kártérítési kötelezettség
nélkül elállni a szállítási szerződéstől.

Szavatosság és felelősség
Szállító az általa forgalmazott áruk minőségéért a mindenkor hatályos jogszabályok
szerinti, a gyártó által meghatározott ideig (figyelemmel az egyes anyagok sajátosságaira
is) szavatosságot vállal, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás
hiányában Szállító nem szavatolja, hogy az áru bármely a vevő által elérni kívánt,
rendeltetéstől eltérő célra alkalmas.
Vevő a leadott megrendeléssel kijelenti, hogy a megrendelt áruk műszaki és technikai
tulajdonságait ismeri, azok alkalmazhatóságával tisztában van. Az ehhez, valamint a
termékek cél‐ és szakszerű felhasználásához szükséges műszaki szaktanácsadást Szállító
külön megállapodás szerint biztosítja.
Vevő az áru mennyiségét annak átvételekor, minőségét pedig haladéktalanul, de legkésőbb
az átvételt követő 8 napon belül köteles ellenőrizni. Hibás teljesítés esetén köteles kifogását
Szállítóval az észlelést követő 3 napon belül írásban közölni és egyúttal lehetőséget
biztosítani Szállítónak arra, hogy szakembere, az általa szállított áru képviselője, vagy a felek
által erre a feladatra közösen felkért szakértői szerv a kifogást megvizsgálhassa. A
vizsgálatról jegyzőkönyv készül. A kifogás elfogadása vagy elutasítása tekintetében az így
elvégzett vizsgálat eredménye, valamint készített jegyzőkönyv tartalma az irányadó.
Jogos reklamáció esetén Vevő a kifogásolt termék árának jóváírására tarthat igényt, ezen
felül Szállító semmilyen további követelést nem ismer el, neki fel nem róható kárért
minden további kártérítési felelősséget kizár.
A használat, a viszonteladás, a feldolgozás és az áru újracsomagolása úgy tekintendő,
mint az áru feltétel nélküli átvétele és elfogadása.
Szakszerűtlen kezelésből, vagy más, Vevőnek felróható okból, valamint vis major esetén
bekövetkezett, harmadik személynek okozott kárért Szállító nem vállal felelősséget,
kártérítési felelősségét kizárja.
Fuvarozó közbejöttével történő szállítás alatt bekövetkező káresemény vagy hibás
teljesítés esetén Vevő köteles ‐ szállító érdekében is ‐ a fuvarozóval szembeni igény
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni, és erről a szállítót
értesíteni. Ennek elmulasztásából eredő kár viselése Vevőt terheli. Amennyiben a
szállítást Vevő megbízott fuvarozója végezte, a fuvarozás során bekövetkező károk miatti
igényét Vevő közvetlenül a fuvarozóval szemben köteles érvényesíteni.

Egyebek
A szerződésből eredő minden jogvita eldöntését Szállító békés úton kívánja rendezni.
Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, a jogvita
eldöntésére szerződő felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.
Jelen Általános Szerződési és Szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen
nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat irányadó. A fentiekben nem
szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2008. augusztus

