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Értékesítési és szállítási feltételek
Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban: Feltételek a vállalatok, közjogi személyek vagy közszolgálati
különvagyon, (továbbiakban: Vevő) valamint a Knorr-Bremse csoport vállalatai (továbbiakban: Szállító) között fennálló összes
szerződéses jogviszonyra érvényesek.
§1

§2

§3

1.
2.

A jelen Feltételektől való eltérés kizárólag abban az esetben érvényes, ha azt a Szállító írásban megerősítette. Az ellentétes
értelmű feltételeket ezennel kifejezetten kizárjuk.

3.

Módosítások és kiegészítések csak írásos formában történhetnek.

4.

Az alábbi feltételek érvényesek abban az esetben is, ha a Szállító a szerződést fenntartás nélkül teljesíti, tudva azt, hogy ezek
a Feltételek ellentétesek a Vevő feltételeivel, illetve eltérnek tőlük.

1.

Szerződéskötés
A Szállító ajánlattétele nem keletkeztet kötelező erejű szerződést. Szerződéskötésre csak azt követően kerül sor, hogy a Vevő
megrendelése megérkezett, és a Szállító a megrendelést visszaigazoló elismervényt kiadta. Kétség esetén a Szállító
megrendelésre vonatkozó visszaigazolása az irányadó.

2.

Az ajánlat az ajánlatadás időpontjában érvényes jogszabályok és törvényi rendelkezések alapján kell, hogy készüljön. Abban
az esetben, ha a Vevő műszakilag kivitelezhető vagy a Szállító számára elfogadható mértékű módosítást kíván végrehajtatni a
formatervben vagy megmunkálásban, a Szállító egy módosított ajánlatot ad, feltüntetve az említett módosítás hatásait,
különös tekintettel a módosítás hatására csökkent vagy megnövekedett költségekre, illetve a szállítási határidőre. Am
kiegészített ajánlat elfogadását a Vevő az első (részletes vagy teljes) leszállítás elfogadásával igazolja.

3.

A Vevővel akkor köthető meg a szerződés, ha a Szállító alvállalkozói részéről korrekt módon és időben megtörtént a teljesítés,
feltéve, hogy ezzel megegyező jogügylet köttetett az érintett alvállalkozóval, amely kizárja a Szállító felelősségét a szállítás
teljesülésének meghiúsulásáért. A Vevő haladéktalanul értesítendő, amennyiben a szolgáltatások nem állnak rendelkezésre.
Ebben az esetben a Szállító köteles haladéktalanul visszafizetni az addig az időpontig megfizetett ellenértéket.

4.

A Vevő minden nyilatkozatát (rendelés-visszaigazolások, megrendelések, kifogások stb.) írásba kell foglalni, és azt a
Szállítónak írásban vagy faxon kell visszaigazolnia, ami az érvényesség feltétele.

1.

Szállítási feltételek
A Szállító köteles az árukat az írott szerződési rendelkezésekkel összhangban leszállítani, különös tekintettel a végső, nem
módosítható, „befagyasztott“ terméktervre (design freeze). Az árucikkek módosításai, változtatásai akkor minősülnek
elfogadottnak, ha azokat a Szállító kifejezetten és írásban megerősítette.

2.

Az árukkal együtt leszállított dokumentáció nem mindig felel meg teljes egészében a szállított áruknak, különösen akkor nem,
ha a Vevő kérésére a szállított áruk eltérnek a Szállító által általában leszállított termékektől.

3.

A dokumentációban található illusztrációk egyrészt nem jelentik bizonyos minőségi jellemzők szavatolását, másrészt nem
minősülnek garanciának. A termékekre vonatkozó konkrét garanciáknak és minőségi szavatosságoknak kizárólag azok
minősülnek, melyeket a Szállító ilyen megnevezéssel írásban közölt. Ilyen írásos megerősítés hiányában nem jön létre
kötelezettség, sem hirdetés, sem pedig semmilyen egyéb nyilvánosság előtt közölt állítás révén.

4.

A szerződéses specifikációkban kifejezetten nem említett szolgáltatásokról külön kell a feleknek megegyezniük. Az ilyen
szolgáltatások tekintetében a Szállító általános szolgáltatási feltételei alkalmazandók, kivéve, ha a felek másként állapodnak
meg.

§4
1.

§5

Szerződési feltételek
Kizárólag az alább szereplő értékesítési és szállítási feltételek érvényesek.

A Vevő együttműködési kötelezettsége
A Vevő kapcsolattartót nevez meg, akihez a Szállító fordulni tud.

2.

A szerződést előkészítő egyeztetések során a Szállítót haladéktalanul, amint az adott körülmények a Vevő környezetében
felmerülnek, értesíteni kell az olyan eseményekről, amelyek a szerződéskötést közvetlenül megelőző kapcsolat
megszakadásához vezethetnek (pl. költségkeret megvonása, a projekt rövid időn belül bekövetkezett változása vagy
felfüggesztése).

3.

A Vevő figyelembe veszi a Szállító konkrét helyzetét a döntéshozatala során.

1.

2.
3.

4.

Szállítás/Teljesítés, szállítási idő és szolgáltatási idő
Minden magyar nyelvű dokumentáció érthetőnek minősül. Ha a dokumentációt nem szállítják le az áruval együtt, vagy nem
vele egy időben szállítják le, a szállítás fennmaradó része továbbra is teljes körű és időben történt szállításnak minősül.
Következésképpen a Vevő igénye a dokumentáció utólagos leszállítására ebből a szempontból közömbösnek tekintendő.
A felek írásban egyeznek meg a szállítási időpontról és szállítási határidőkről. A szállítás időpontja a termék tervezésének
befagyasztásának (design freeze) pillanatában vagy pedig a szerződéskötéssel kezdődik. Amennyiben a korábbi szállítási
határidő törlődik, a Szállító és a Vevő új szállítási időpontban állapodik meg
A megállapodás szerinti határidő tartása feltételezi, hogy a Szállító időben megkapja a megrendeléseket valamint a vonatkozó
szállítási felhívásokat, továbbá az összes dokumentumot, a szükséges engedélyeket és engedélyezéseket, melyeket a Vevő
köteles átadni.
Ha a Szállító a Vevő együttműködésére vagy tájékoztatására vár, vagy ha máskülönben, azaz nem a saját gondatlanságából,
illetve szándékából akadályoztatva van a teljesítésben, a szállítási határidő vagy a szolgáltatási határidő az akadályoztatás

végső dátumán túl az akadályoztatás időtartamával megegyező időtartammal meghosszabbodottnak minősül. Ezt megelőzően
azonban a Szállító köteles értesíteni a meghatalmazott képviselőt (4. §, 1. pont) a bekövetkezett akadályoztatásról.
5.

A szállítási határidő akkor minősül teljesítettnek, ha a szállítandó tétel még a fent említett határidő lejárta előtt elhagyta a
Szállító üzemét, illetve a Szállító ez időpont előtt értesítette a Vevőt a szállítmány szállításra kész állapotáról. Ez
természetesen nem alkalmazandó abban az esetben, ha a szerződés értelmében a szállítást a Szállító költségén kell teljesíteni.

6.

A részszállítás/részteljesítés megengedett, amennyiben a Vevő számára elfogadható.

7.

Abban az esetben, ha a kiszállítás a Vevő kérésére vagy kezdeményezésére teljes mértékben vagy részben késlekedést
szenved, a következő szabályok alkalmazandók: attól kezdődően, hogy egy hét eltelt attól az időponttól, hogy a Vevő vagy a
fuvarozó értesítést kapott arról, hogy a szállítmány szállításra kész, a Vevő köteles viselni a késedelem miatt felmerült összes
költséget, különösen pedig a tárolási költségeket, mely kötelezettség nem lehet kevesebb, mint a szállított áruk
számlaértékének 0,5%-a havonta, kivéve, ha a Vevő igazolni tudja, hogy a veszteség ennél az összegnél kevesebb volt. Ez
akkor is alkalmazandó, ha a Vevő vagy az általa megbízott fuvarozó visszautasítja az áruknak olyan módon történő
elszállítását, amely eltér a tőle elvárttól és a megállapodástól. Mindazonáltal a Szállító jogosult a szállítandó árukról más
módon rendelkezni, és a Vevő részére egy megfelelő mértékben meghosszabbított határidőre teljesíteni, ha eredménytelenül
járt le a szállítás befogadására megszabott megfelelő türelmi idő.

8.

A Szállító csak akkor van késedelemben, ha már figyelmeztetésben részesült a szállításra vonatkozóan. Minden figyelmeztetést
és határidőt írásba kell foglalni ahhoz, hogy jogilag hatályos legyen. A megszabott póthatáridőnek legalább tizenkét
munkanaposnak kell lennie.

9.

Amennyiben a kötelező időtartamok vagy határidők be nem tartásáért a Szállító a felelős, a késedelmi díj heti 0,5%-ra
korlátozódik, ugyanakkor nem haladhatja meg összességében az összes késedelemmel érintett teljesítés és szállítás
számlaértékének 5%-át. Ezek a korlátok nem alkalmazandók abban az esetben, amikor a késedelmet szándékos tett vagy
súlyos gondatlanság okozta. Ebben az esetben a késedelmi pótlék az adott szerződésfajta esetében szokásos, előre látható
kárra korlátozódik.

10. Amennyiben a Vevő el kíván állni a szerződéstől a szerződött teljesítmény nemteljesítése okán, és/vagy kárpótlást kér a
szolgáltatás helyett, először köteles ésszerű határidőt szabni a szerződés visszavonására, és ezzel egyidejűleg írásos
figyelmeztetésben közölni a szerződéstől való elállási szándékát.
11. A Vevő nem utasíthatja vissza a szállítás átvételét azzal az indokkal, hogy a termékekben kisebb hibák találhatók.
12. Amennyiben a szállítási határidő nemteljesítésének oka vis maior esemény vagy egyéb a Szállító hatáskörén kívül eső
probléma (pl. háború, terroristatámadás, kiviteli-behozatali korlátozások, munkaügyi küzdelmek, ideértve az alvállalkozókat
érintő problémákat is), a megállapodás szerinti szállítási határidőt ennek megfelelően meg kell hosszabbítani.
§6

§7

§8

1.

Kockázat átszállása és átadás-átvétel
A kockázat abban az időpontban száll át a Vevőre, amint az árut elszállították vagy átvették. A Vevő kérésére és költségére a
Szállító biztosítja a szállítmányt a szokásos szállítási kockázatokra.

2.

Amennyiben a teljesítés késedelme a Vevő felelősségi körében felmerült okból következik be, vagy ha a teljesítés/szállítás
amiatt késlekedik, hogy a Vevő más okból nem vette át az árut, a kockázat ennek ellenére átszáll a Vevőre.

3.

A Vevő köteles elszállítani a szállítandó tételt nyomban azt követően, hogy a meghatalmazott képviselő (4. §, 1. pont)
értesítést kapott arról, hogy a szállítandó tételek készen állnak a szállításra.

1.

Árak és fizetés
A felek megállapodása szerinti árak rögzített árak, amelyeket ex works szállítási paritáson (üzemből…), csomagolás és
biztosítás nélkül kell érteni, és az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2.

Ha a Szállító vállalta az áruk összeszerelését, a rögzített árak nem foglalják magukba a járulékos költségeket, mint amilyenek
a fuvarköltség, szállítási és utazási költségek és kiadások.

3.

Minden egyes teljesítést vagy teljesített szolgáltatást külön ki kell számlázni. Az árból pénztári kedvezmény nem adható.

4.

Amennyiben a felek írásban másként nem állapodnak meg, a számlát a keltétől számított 30 napon belül kell kifizetni,
levonások nélkül. Mindazonáltal a Szállító a szállítást/teljesítést egyidejű pénzbeli kiegyenlítéshez (például utánvét vagy
beszedési megbízás), illetve előlegfizetéshez is kötheti, különösen akkor, ha a Vevő és a Szállító között korábban nem állt fenn
üzleti jogviszony, ha a szállítást egy idegen országba kell teljesíteni, vagy fennáll a késedelmes fizetés veszélye.

5.

Késedelmes fizetés esetén a Szállítónak jogában áll késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke az alapkamat plusz 8%.
A további igényérvényesítés jogát a felek nem zárják ki.

6.

A Vevő kizárólag akkor jogosult arra, hogy visszatartson kifizetéseket, illetve beszámítson összegeket az ellenigényei
kielégítésére, ha a Vevő ellenigény nem vitatott, illetve az ellenigényről jogerős bírói ítéletet hoztak. A Vevő a követelését nem
engedményezheti harmadik személyekre.

1.

Vizsgálati és panasztételi kötelezettség a vétel tárgyát képező árukkal kapcsolatos vita esetén
A Vevő köteles megvizsgáltatni a Szállító minden áruját vagy szolgáltatását, és tájékoztatást adni minden hibáról. Ez
vonatkozik a dokumentációra is (pl. használati utasítás, összeszerelési utasítás).

2.

A Vevő hibabejelentését írásban kell közölni, és annak részleteznie kell a szerződéses követelményektől való eltéréseket.
Kizárólag a meghatalmazott képviselő (4. §, 1. pont) jogosult hibabejelentést kiadni.

3.

Szóban közölt bejelentés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a Szállító írásban erre engedélyt adott a Vevőnek.

4.

§9

Nem tekinthető érvényesnek a hibabejelentés, ha a Vevő a meghatalmazott képviselője (4. §, 1. pont) elmulasztja az
indokolatlan késlekedés nélküli írásos értesítést a látható hibákról, viszont bemutatja a hibás árukat. Ugyanez vonatkozik az
olyan hibákra is, amelyek gondos vizsgálattal nem deríthetők fel.

1.

Hibák és javításuk
A Szállító a vásárlói jog szabályai alapján szavatolja a leszállított áruk (v.ö. 3. §) szerződésszerű állapotát, kivéve, ha a felek
ettől eltérő feltételekben állapodtak meg.

2.

Az anyaghibákkal kapcsolatos igények elévülési ideje 12 hónap.

3.

A jótállás időtartama a szállítás pillanatától számítódik.

4.

A megállapodás szerinti összetételtől való jelentéktelen eltérés vagy a termék használhatóságának jelentéktelen csorbulása
esetén hibára való hivatkozással nem kezdeményezhető követelés.

5.

A Szállító segítséget nyújthat a Vevőnek a hibák keresésében. Amennyiben a hiba nem tulajdonítható egyértelműen és
közvetlenül a Szállítónak, a Szállító az ilyen szolgáltatást kiszámlázza a Vevőnek.

6.

Abban az esetben, ha a Vevő vagy egy harmadik személy nem megfelelő módon hajt végre módosításokat vagy javításokat, a
Szállító nem felel az ebből eredő következményekért.

7.

7. Elsősorban, és választása szerint, a Szállítónak lehetősége van pótlólagosan teljesíteni a szerződést a anyaghibák
kijavításával. Feltéve, hogy a szerződés utólagos teljesítése csak aránytalanul nagy költséggel valósítható meg, a Szállító
jogosult megtagadni a szerződés utólagos teljesítését. Ebben az esetben a Vevő jogosult a vételár csökkentését kérni. A Vevő
részéről csak akkor áll fenn a szerződéstől való elállás lehetősége, ha jelentős hiba következett be. A szerződéstől való elállást
megelőzően a Vevő írásban, a a meghatalmazott képviselőn (4. §, 1. pont) keresztül egy értesítést küld, amely egy jogvesztő
határidőt közöl és a leszállított áruk elutasítását helyezi kilátásba.

8.

A Szállító nem köteles olyan további költségeket viselni, melyek abból erednek, hogy a leszállított árukat nem az eredeti
szállítási helyszínre, hanem egy másik helyszínre szállították le, kivéve, ha tudatában volt annak, hogy a szállításnak
összhangban kell lennie az áruk rendeltetésével.

9.

A szerződés utólagos teljesítése nem eredményez új elévülési időt. A Vevő elállási joga vagy vételár-csökkentési joga továbbra
is fennáll, ha (többszöri kísérletet követően) az anyaghibák helyrehozatala egyértelműen sikertelen, amennyiben a
meghatalmazott képviselő (4. §, 1. pont) egy megfelelő jogvesztő határidőt (melyhez a határidő lejártához kapcsolt elállási
figyelmeztetés társult) kötött ki.

10. A Vevő a 4. § 3. pontja szerint segíti a Szállítót.
11. A kártérítési igényekkel és a rendkívüli és addicionális kiadásokkal kapcsolatos költségtérítési igényekkel összefüggésben a 11.
§ rendelkezései alkalmazandók.
12. 12. A jelen 9. § rendelkezése mutatis mutandi vonatkozik olyan hibákra és azok javítására is, amelyek nem harmadik
személyek által elkövetett ipari tulajdonjog-sértésekből erednek.
§10

1.

A tulajdonjog fenntartása
A Szállító visszatartja a leszállított termékek tulajdonjogát az összes szállítói követelés maradéktalan teljesítéséig, melyekre a
jelenlegi és jövőbeni üzleti jogviszonyai alapján jogosult.

2.

A Vevő jogosult a Szállító áruit feldolgozni vagy összekapcsolni más termékekkel a Vevő szokásos üzleti tevékenységének
keratein belül. A Szállító a 10. §, 1. pontban rögzített követeléseinek biztosítása érdekében közös tulajdonrészt szerez az ilyen
feldolgozás vagy összekapcsolás révén létrehozott termékekben. A Vevő ezennel átruházza a Szállítóra az említett közös
tulajdont. Járulékos szerződési kötelezettségként a Vevő köteles az árukat, amelyek tulajdonjogát a Szállító megtartotta,
térítésmentesen tárolni. A Szállítót a közös tulajdonból megillető részének összegét a Szállító által leszállított áruk értékének
és a feldolgozás vagy összekapcsolás révén és a feldolgozás vagy összekapcsolás időtartama alatt létrehozott termék
értékének az
arányában kell meghatározni.

3.

A Vevő jogosult a termékeket szokásos üzleti ügymenete során készpénzért vagy a tulajdonjog megtartása mellett
értékesíteni. A Vevő már most a Szállítóra engedményez maradéktalanul minden követelést minden kiegészítő joggal együtt,
amelyre a Vevő az áruk továbbértékesítése alapján jogosult, függetlenül attól, hogy a terméket feldolgozta-e vagy sem. Az
engedményezett követelések a Szállító a 10. §, 1. pontban említett követelés-biztosítékaként szolgálnak. A Vevőnek jogában
áll összegyűjteni az engedményezett követeléseket. A Vevőnek a jelen 10. §, 3. pontban említett jogait a Szállító
megvonhatja, ha a Vevő nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit a Szállító felé, különösen pedig akkor, ha a Vevő fizetési
késedelemben van. Ezek a jogok akkor is kifejezett megvonás nélkül megszűnnek, ha a Vevő a kifizetéseit nem csupán
ideiglenes időtartamra felfüggeszti.

4.

A Szállító kérésére a Vevő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Szállítót azon személyekről, akiknek értékesítették
azokat az árukat, melyek tulajdonjogát vagy résztulajdonjogát a Szállító fenntartotta, illetve azon igényekről, követelésekről,
melyekre a Vevő jogosult az adásvétel alapján, és köteles átadni saját költségén a Szállítónak mindazon hatóságilag
hitelesített okiratokat, amelyek az igények engedményezésére vonatkoznak.

5.

A Vevő nem jogosult rendelkezni azon áruk felett, amelyek tekintetében a Szállító tulajdonjogot vagy részesedést tartott
vissza, sem pedig a Szállítónak más módon engedményezett követelések felett. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a
Szállítót az árukhoz vagy igényekhez fűződő minden jogának részleges vagy egészben történő zárolásáról vagy más jellegű
korlátozásáról. A Vevő köteles teljes egészben mindazon költségeket viselni, amelyek annak érdekében merülnek fel, hogy
megszüntessék a Szállító visszatartott vagyonának vagy biztosítékának harmadik személyek általi zárolását, és hogy
amennyire lehetséges, újra előállítsák ezeket az árukat, amennyiben lehetetlen visszaszerezni őket az említett harmadik
személyektől.

§11

6.

Fizetési késedelem vagy a szerződéses kötelezettségek bármilyen egyéb vétkes és lényeges megszegése esetén a Szállítónak
jogában áll visszakövetelni azokat az árukat, melyek tulajdonjogát a Szállító visszatartotta, vagy amelyek tekintetében a
Szállítónak jogos jelzálogigénye áll fenn. Amennyiben él ezzel a jogával, ez a szerződéstől való elállásnak minősül, feltéve,
hogy a Szállító kifejezetten kinyilvánítja ebbéli szándékát a Vevő felé.

7.

Amennyiben a Vevő fizetésképtelenségi eljárást kér maga ellen, a Szállító jogosult elállni a szerződéstől, és a leszállított árukat
azonnali hatállyal visszakövetelni. Ha a Szállító javára nyújtott biztosíték értéke összességében több mint 10%-kal meghaladja
a Szállító követeléseinek összegét, a Szállító a Vevő kérésére választása szerint a szükséges mértékig felszabadíthatja a
biztosítékot.

1.

További felelősség
Kivéve, ha a 9. § vagy más rendelkezés kifejezetten másként rendelkezik, a felek a felelősségen alapuló, bármilyen indok
alapján támasztott követeléseket kifejezetten kizárják. A felelősség kizárása kifejezetten vonatkozik azon károkra, amelyek
nem magukból a leszállított árukból következnek. A Szállító kárfelelőssége és a további kiadások megtérítésére vonatkozó
felelőssége a német Polgári törvénykönyv 284. §-a alapján áll fenn, feltéve, hogy a kár vagy a fölösleges további kiadások
súlyos gondatlanság vagy szándékos tett következményeként álltak elő, és azokat a Szállítónak a termékekkel kapcsolatos
valamely utasítását végrehajtó egyik törvényes képviselője vagy helyettese okozta.

2.

Nem vonatkozik a 11.§ 1. pontban említett felelősségkizárás azokra a károkra, amelyek bizonyos garanciák vagy beszerzési
kockázatok átvételéből, továbbá halálos sérülésekből, a testi épségben bekövetkezett kárból vagy más
egészségkárosodásokból erednek. Nem vonatkozik továbbá a 11.§ 1. pontban említett felelősségkizárás a magyar
termékfelelősségről szóló törvényben kötelezően előírt kárfelelősségre, illetve semmilyen egyéb kikényszerített felelősségre,
továbbá a lényeges szerződéses kötelezettségek megsértésének esetére. A lényeges szerződéses kötelezettségek
megszegéséből eredő kártérítés mindazonáltal az adott szerződéstípus esetében szokásos, előre látható kárra korlátozódik,
kivéve a szándékos cselekvéssel vagy súlyos gondatlanságból okozott kár esetét.

3.

A fenti rendelkezések (11. §, 1. és 2. pont) nem eredményezhetik a bizonyítási teher módosulását.

4.

A kártérítési igényeket időben legföljebb tizenkét hónapra korlátozzák a felek, az anyaghibákra vonatkozó törvényes elévülés
kezdetétől számítva (9. §, 2. pont).

5.

A Vevő nem jogosult kárigényre a német Polgári törvénykönyv 478. §-a szerinti kereskedői visszkereset alapján.

§ 12
1.

2.

§ 13
1.

Jogok
A szerződés tárgya, az adatok, ajánlatok, dokumentáció stb. a Szállító szellemi tulajdonát képezik (v.ö. 3.§), és ezért nem
másolhatók, illetve nem bocsáthatók harmadik személy rendelkezésére. Amennyiben egy szerződést nem kötnek meg a felek,
vagy egy szerződés lejár, minden szellemi tulajdonjog visszaszármazik a Szállítóra, illetve megszűnik, és a továbbiakban már
nem használható.
A szerződéskötést megelőző időszak jogviszonya alatt vagy a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve a Vevő
vonatkozásában az árukat érintő minden jog, különösen pedig a kiterjesztett szerzői jog, ideértve minden tárgyi eszközt,
adatot és a Vevőnek átadott minden információt is, kizárólag a Szállítót illeti meg, még akkor is, ha a jogok a Vevő
közreműködésével vagy a Vevő utasításai szerint jöttek létre. Ez a szabály kifejezetten alkalmazandó a szerződéses vagy a
szerződéskötést megelőző jogviszony alatt a Szállító tevékenységi körében keletkező szabadalmaztatandó találmányokra. Az
árukkal együtt leszállított dokumentációra a szerzői jog ugyanúgy vonatkozik.
Harmadik személyek joga
A Szállító szavatolja, hogy az áruk a harmadik személyeket megillető egyetlen jogot sem sértenek.

2.

Amennyiben a Vevővel szemben harmadik felek a 12. §-ban említett szellemi vagy ipari tulajdonjog, illetve szerzői jog
megsértése (továbbiakban: „szellemi tulajdonjogok“) alapján követelést támasztanak, arra hivatkozva, hogy a szerződés
rendelkezése szerint használt áruk leszállításával ezen jogok sérültek, a Szállító köteles az alábbiak szerint helytállni a Vevő
felé.
a. A Szállító saját választása szerint és saját költségére használati jogot köteles szerezni az említett áruk felett, köteles
oly módon változtatni a terméken, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértése megszűnjön, illetve köteles kicserélni az
adott termékeket. Ha az adott körülmények között a Szállító erre nem képes, köteles visszavenni a termékeket és
visszafizetni a vételárat.
b. A Szállító fent említett kötelezettségei csak abban az esetben érvényesek, ha a Vevő azonnal értesítette a Szállítót a
harmadik személyek által támasztott követelésekről, nem ismeri el a szellemi tulajdonjogok megsértésének tényét a
harmadik személyekkel szemben, és fenntart minden védekezési eszközt és egyeztetési lehetőséget. A Szállítónak
címzett fenti értesítést írásba kell foglalni. Ha a Vevő, annak érdekében, hogy csökkentse a kárt, vagy bármilyen más
lényeges okból, a termékek használatát megszünteti, köteles jelezni a harmadik személynek, hogy a használat
megszüntetése nem jelenti a Szellemi tulajdonjogok
megsértésének elismerését. Mindaddig, amíg a Vevő felelősséget visel a Szellemi tulajdonjogok megsértéséért, a
Vevő igényérvényesítése kizárt.

3.

Ha a szellemi tulajdonjogok megsértése a Vevő által készített specifikációk miatt következik be, a Vevő igényérvényesítése ki
van zárva. Az igények kizárása vonatkozik arra az esetre is, amikor a jogsértést a Vevőnek a Szállító által előre nem látható
termékhasználata okozza. Emellett a Vevő nem támaszthat igényeket akkor, ha megbontotta a termékek egységét vagy a
leszállított árukat más termékekkel együttesen használja.

4.

A felek kizárnak a Szállítóval szemben támasztott minden egyéb igényt. A 11. § (További felelősség) azonban változatlanul
érvényben marad, csakúgy, mint a Vevő azon joga, hogy elálljon a szerződéstől.

5.

A szerződő felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást minden szerződésszegési veszélyről, amely a felek számára
ismertté válik, továbbá az állítólagos szerződésszegésre történő hivatkozásokról is. Kötelesek továbbá egymás számára
lehetőséget biztosítani a jogos igények kölcsönös megegyezéssel történő elkerülésére.

§ 14
1.

Vegyes rendelkezések
Jogaik érvényesítése során a Szállító és a Vevő a közös megoldás keresése során köteles tiszteletben tartani a másik fél
helyzetét. Ezáltal figyelembe veszik minden egyes szerződő fél konkrét helyzetét.

2.

Amennyiben a jelen Feltételek és az annak nyomán kötött szerződések egyik rendelkezése érvénytelenné válik, ez nem érinti a
Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek az érvényét. A szerződő felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést egy olyan másik
szabállyal felváltani, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelenné vált rendelkezés szándékolt gazdasági céljához.

3.

A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő jogviták rendezésének helyszíne Budapest, vagy a Szállító döntése
értelmében a megrendelés teljesítése szerinti vállalati székhely, feltéve, hogy a Vevő nyilvántartásba vett nagykereskedő, jogi
személy vagy közszolgálati különvagyon. Ez a szabály alkalmazandó akkor is, ha a Vevő a székhelyét az államhatárokon
kívülre helyezi azt követően, hogy a szerződést megkötötték a felek.

4.

Jelen Feltételekre kizárólag a magyar jog az irányadó. A jogok ütközésére vonatkozó elvek valamint az Áruk nemzetközi
adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) nem alkalmazandók.

5.

E feltételek magyar nyelvű változata kizárólag kényelmi szempontokat szolgál. Eltérés esetén az angol változat az irányadó.

