ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.

Hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) a SCHOTT Hungary Gyógyszeripari
Üvegtermék Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (H-9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.,
cégjegyzékszám: Cg.18-09-101541, “SCHOTT”) által a vevői („Vevő”) részére teljesített
minden szállításra és szolgáltatásra irányadók. Az ÁSZF nem alkalmazandó a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi. IV. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1). 3. szerint fogyasztónak minősülő
partnerekkel fennálló szerződéses jogviszonyokra.
A Vevő és a SCHOTT közötti szerződéses jogviszony tartalmát az ÁSZF, a keretszerződés
(“Szerződés”) (amennyiben ilyen megkötésre kerül) és az egyedi szállításokra vonatkozó
megrendelések és visszaigazolások (együttesen „Szerződéses Dokumentáció”)
szabályozzák. A Szerződéses Dokumentáción belüli eltérések vagy ellentmondások esetén
az egyedi szállításokra vonatkozó megrendelések és visszaigazolások irányadók a
Szerződéssel szemben, és a Szerződés irányadó az ÁSZF-el szemben. Az ÁSZF a SCHOTT
honlapján (www.schott.com/hungary/terms-sale) hozzáférhető a Vevő számára, és a
szerződéses jogviszony lenti 2. pont szerinti létrejöttével a az ÁSZF automatikusan a
szerződéses jogviszony részévé válik, és alkalmazandó minden, a Szerződés hatálya alatt
teljesített egyedi szállításra.
A Vevő ÁSZF-től eltérő általános szerződési feltételei („Eltérő Feltételek”) nem
alkalmazandóak, kivéve, ha azokat a SCHOTT kifejezetten, írásban elfogadja. Az Eltérő
Feltételek csak annyiban kerülnek alkalmazásra, amennyiben egy bizonyos kérdést az
ÁSZF nem szabályoz. Eltérés vagy ellentmondás esetén az ÁSZF az irányadó az Eltérő
Feltételekkel szemben.
Amennyiben a Szerződéses Dokumentáció egyes rendelkezései érvénytelenek vagy azzá
válnak, vagy egy kérdést nem teljeskörűen rendeznek, ez nem befolyásolja a többi
rendelkezés szerinti kötelezettségeket. Az érvénytelen részeket olyan érvényes
rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek az érvénytelen rendelkezés jogi és gazdasági
céljának a lehető legjobban megfelelnek. Ugyanezen eljárás követendő, amennyiben
Szerződéses Dokumentáció egy kérdést nem rendez teljeskörűen.
2.

Ajánlat, megrendelés és a szerződés létrejötte

A SCHOTT és a Vevő közötti szerződéses jogviszony a Szerződés SCHOTT és a Vevő általi
aláírásával tekintendő létrejöttnek.
A SCHOTT által tett bármely ajánlat, illetve az árakra, minőségre, szállítási határidőre és
készletre vonatkozó bármely információ kizárólag akkor kötelező érvényű, ha kifejezetten
ilyenként kerül megtételre. A kötelező érvényűként tett ajánlatok ellenkező megállapodás
hiányában 30 napig érvényesek.
A kötelező érvényűként megtett ajánlatok kifejezett írásbeli elfogadást követően a
Szerződéses Dokumentáció részévé válnak. A SCHOTT ráutaló magatartása (például a
szállítás megkezdése) nem tekintendő Eltérő Feltételek vagy ellenajánlatok bármely formában
történő elfogadásának
Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szerződéses Dokumentációval
kapcsolatos minden értesítést cégszerű aláírásra megfelelően felhatalmazott képviselőknek
kell aláírnia.
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3.

Szállítások és szolgáltatások terjedelme, szállítás, a szerződés teljesítése

Az áruk szállításának és a szolgáltatások nyújtásának terjedelmét és teljesítését a
megrendelés és annak SCHOTT általi elfogadása szabályozza teljeskörűen. SCHOTT jogosult
a megrendelt mennyiségnél 10%-al többet vagy kevesebbet teljesíteni. A szolgáltatások vagy
áruk szerződésszerűen nyújtottnak illetve leszállítottnak tekintendők, amennyiben a maximális
eltérés a 10%-ot nem haladja meg
A teljesítésre, így különösen a kárveszély átszállására a felek az Incoterms 2010 „Ex Works”
feltételeit kötik ki. A Felek eltérő teljesítési helyben is megállapodhatnak, amely a teljesítés
egyéb feltételeit nem befolyásolja. Ellenkező megállapodás hiányában a részteljesítés
megengedett. A Vevő az átvételt követő 3 (három) napon belül köteles az árukat illetve a
szolgáltatásokat megvizsgálni. A Vevőt a csomagolás visszaküldésével vagy a SCHOTT által
szállított termékek újrafelhasználásával kapcsolatban semmilyen jogok nem illetik meg.
Kizárólag az írásban megállapodott teljesítési határidők kötelezőek. Késedelmes teljesítés
esetén a Vevő legalább 6 hetes póthatáridő eredménytelen elteltét követően jogosult
felmondani a szerződést. Késedelmes teljesítés esetére a Felek a kártérítési (akár
közvetett, akár közvetlen), kártalanítási és kötbérigényeket kizárják.
4.

Rajzok, műszaki dokumentáció

A SCHOTT által szolgáltatott rajzok, fényképek, méretek és súlyok csak közelítő értékeket
jelentenek, kivéve ha ezeket a SCHOTT kifejezetten kötelezőként adja meg és fogadja el. A
SCHOTT kifejezetten fenntartja minden, az áruival és szolgáltatásaival kapcsolatos szellemi
alkotásokhoz fűződő jogát. Ellenkező megálapodás hiányában a Vevő semmilyen
felhasználási jogot nem szerez a SCHOTT szellemi alkotási tekintetében. A Vevő
kizárólagosan felelős, és szavatol azért, hogy az általa átadott rajzok és egyéb anyagok
harmadik személyek szabadalmait és egyéb jogait nem sértik.
5.

Árak, fizetési feltételek

Az árak az Incoterms 2010 „Ex Works” feltételeivel érvényesek, az ÁFA-t és egyéb más adókat
nem tartalmazzák. Ellenkező megállapodás hiányában a vételár leszállítástól számított 30
napon belül fizetendő banki átutalással, mindennnemű kedvezmény nélkül.
Amennyiben a Vevő a fizetési határidőt nem tartja be, külön felszólítás nélkül automatikusan
fizetési késedelembe esik, és a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles.
6.

Szavatosság, felelősségkorlátozás

A SCHOTT szavatolja, hogy az áruk minden lényeges tekintetben megfelelnek a Vevővel az
egyedi megrendelések vonatkozásában írásban megállapodott specifikációknak (a Ptk. 6:159.
§ szerinti kellékszavatosság). A SCHOTT semmilyen további szavatosságot vagy jótálllást
nem vállal, sem kifejezetten, sem ráutaló magatartással.
A szavatossági időszak a szállítástól számított 6 (hat) hónap.
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Szavatosság megsértése esetén a Vevő elsődlegesen a hibás termék vagy szolgálatás
kicserélését követelheti (a Ptk. 6:159. § szerinti kicserélés). Szavatosság megsértése esetén
a Vevő a Ptk. 6:213. § szerinti elállásra nem jogosult.
A fentiek figyelembevételével, és szándékos magatartás illetve a Ptk. 6:550. § szerinti
termékfelelősség eseteit kivéve, a SCHOTT szerződésszegésért való felelőssége az
alábbiak szerint korlátozott:
A SCHOTT semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget közvetett,
következményi vagy esetleges károkért, illetve elmaradt haszonért és termeléskiesésért
az általa szállított termékek eladásával vagy használatával kapcsolatban.
SCHOTT szerződésszegése esetén a SCHOTT teljes kártérítési felelősségének (akár
szerződéses, akár szerződésen kívüli) maximális összege a károkozással érintett
szállításért kiszámlázott vételár összege.
A SCHOTT nem felel, és a Vevő kártalanitja a SCHOTT-ot harmadik személyek minden olyan
igényével szemben, amelyek a SCHOTT által szállított termékek jogszabályoknak való meg
nem felelésén alapszanak, amennyiben a termékek nem megfelelő volta a Vevő által adott
specifikációk SCHOTT általi követésének következménye.
7.

Tulajdonjogfenntartás

A vételár teljes megfizetéséig a SCHOTT tulajdonjogát a Ptk. 6:216. § értelmében fenntartja.
A SCHOTT jogosult a tulajdonjogfenntartást a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. A
SCHOTT kérésére a Vevő köteles támogatni a SCHOTT-ot minden olyan lépés megtételében,
amely a tulajdonjogának védelméhez szükséges (például hitelbiztosítéki nyilvántartásba
történő bejegyzés).
A Vevő köteles minden, a tulajdonjogfenntartással érintett árut elkülönítetten és megfelelően
megjelölve tárolni. A Vevő köteles ezen árukra megfelelő vagyonbiztosítást kötni, amelynek
kedvezményezettje a SCHOTT.
Zár alá vétel vagy harmadik személy általi bármely lefoglalás esetén a Vevő köteles a
SCHOTT-ot haladéktalanul értesíteni.
8.

Szerződésszegés, felmondás

A fenti 5. pont szerinti késedelmi kamaton túlmenően szerződésszegés esetén a SCHOTT
jogosult a Ptk. 6:123. § értelmében elállni az egyedi megrendeléstől és/vagy a Szerződéstől
és a Ptk. 6:143. § szerinti kártérítési és a Szerződésben meghatározott összegű, a Ptk. 6:186.
§ szerinti kötbér iránti igényt érvényesíteni.
A SCHOTT számára a Szerződéses Dokumentációban és a jogszabályok alapján biztosított
jogorvoslatok egymással párhuzamosan érvényesíthetők és egy jogorvoslat választása nem
korlátozza a SCHOTT jogát, hogy igényét más jogorvoslat útján is érvényesítse.
A Vevőt nem illeti meg a Ptk. 6:123. § szerinti elállási jog és a Ptk. 6:231. § (3) szerinti
felmondási jog.
9.

Alkalmazandó jog/illetékesség
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A Szerződéses Dokumentációra a magyar jog alkalmazandó, a kollíziós normák és az áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény kizárása mellett. A magyar polgári
eljárásjogi szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar
bíróságok jogosultak a jogviták eldöntésére.
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