Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Hatályos 2018. május 25. napjától
I.
1.)

2.)

3.)
4.)

Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) alkalmazandóak az
ÓAM Ózdi Acélművek Kft.(továbbiakban: Eladó) valamennyi adásvételre-,
szállításra
vonatkozó
ajánlatára,
egyéb
jognyilatkozatása
és
vevőivel
(továbbiakban: „Vevő”) kötött szerződésére. (továbbiakban Eladó és Vevő
együttesen: „Felek”)
Jelen ÁSZF abban az esetben is alkalmazandó, ha az Eladó és a Vevő egyedi
szerződést kötnek egymással. Amennyiben az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF
között eltérés van, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.
A Felek jogviszonyukra kifejezetten kizárják a Vevő általános szerződési
feltételeinek alkalmazását.
A jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait az Eladó honlapján
(www.oamkft.hu) teszi közzé. Kérésre az Eladó az ÁSZF-t egyéb módon is üzleti
partnerei rendelkezésre bocsátja.

II.

Megrendelés, Ajánlat, Szerződés létrejötte

1.)

Az Eladó ajánlatai kötelezettség nélküliek és indikatívan értendők.
A Felek között adásvételi szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) kizárólag akkor
jön létre, amikor a Felek minden lényeges kérdésben (pl. mennyiség, minőség,
specifikáció, ellenérték, szállítási- és fizetési feltételek- és határidő(k),
biztosítékok stb.) megegyeztek. A Szerződés egyedi szerződéssel, vagy akként
jön létre, hogy az Eladó a Vevő megrendelését írásban (levélben, faxon vagy PDFformátumú emailben) visszaigazolja. A szerződés létrejöttére egyebekben a Ptk.
vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
Az ajánlat nem teljes körű, vagy bármely kiegészítő, eltérő rendelkezéssel való
elfogadása a Felek közötti viszonyban nem hoz létre szerződést.
A Szerződés létrejöttét követően a Felek közötti, Szerződéssel kapcsolatos korábbi
értelmezés, levelezés vagy egyéb megállapodás érvényét veszti.
A Szerződés minden helyesbítése, módosítása, vagy kiegészítése kizárólag írásban
érvényes.

2.)

3.)
4.)
5.)

III.
1.)

2.)

3.)
4.)
5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

Szerződés teljesítése
Eltérő megállapodás hiányában a Szerződés teljesítésének helye az Eladó
székhelye: 3600 Ózd, Max Aicher út 1. A szerződésre a Felek a 2010. évben
kiadott, 2011. január 1. napjától hatályos INCOTERMS klauzulákat alkalmazzák
azzal, hogy az Eladó FCA paritáson teljesít. Az Eladó a 3600 Ózd, Max Aicher út
1.sz. alatti székhelyén adja át az árut a Vevő által megjelölt fuvarozónak. Az áru
felrakása az Eladó feladata. A Vevő gondoskodik a fuvareszközről, viseli a
fuvardíjat.
Az Eladó jogosult az árut részletekben vagy a megállapodásnak megfelelő
ütemezésben szállítani, feltéve, hogy a Felek a Szerződésben másképp nem
állapodnak meg. Az Eladó elő-, illetőleg részteljesítésre jogosult.
A +/- 10 %-os mennyiségi eltéréssel történő szállítás szerződésszerű teljesítésnek
minősül.
Az Eladó a Vevő által megbízott fuvarozónak történő átadással teljesít. A fuvarozó
az áru átvételét a szállítólevélen történő aláírásával igazolja.
Amennyiben a Vevő ezt igényli, az Eladó egy, a Vevő által megadott e-mail címre
küldött elektronikus levélben értesítési a Vevőt, hogy az áru elhagyta az Eladó
székhelyét.
Az Eladó jogosult a teljesítést megtagadni, amennyiben:
a) a Vevő bármely az Eladóval szemben fennálló fizetési, vagy egyéb
kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik; vagy
b) a Vevő a Szerződés szerinti biztosítékot nem bocsátja rendelkezésre; vagy
c) a biztosító a Vevőre, vagy a biztosítékot szolgáltatóra vonatkozó limitet
módosítja, vagy visszavonja; vagy
d) a Vevő adószámát felfüggesztik, vagy visszavonják; vagy
e) az Eladó előtt olyan tények, adatok válnak ismertté, amelyek szerint alappal
feltételezhető, hogy a Vevő nem képes szerződéses kötelezettsége
teljesítésére.
Amennyiben a Vevő az áru határidőben történő átvételét elmulasztja, az Eladó új
átvételi időpont (továbbiakban: „Póthatáridő”) kitűzésével írásban felszólítja a
Vevőt az áru átvételére
Amennyiben a Póthatáridő is eredménytelenül telik el és a Póthatáridő lejártától
számított átvételi késedelem a 10 napot meghaladja, úgy Eladó az áru
ellenértékéről számlát állít ki, továbbá kötbérre válik jogosulttá.
A kötbér mértéke az át nem vett áru ellenértékének 0,2%-a naponta, a
Póthatáridő lejártától számított késedelem 11. napjával kezdődően.

10.)

11.)

Amennyiben a Vevő az áru átvételét a Póthatáridőt követő 30 napon belül
elmulasztja, úgy az Eladó a 31. naptól saját döntése alapján jogosult:
a) a Szerződéstől elállni és az árut harmadik félnek értékesíteni. Ebben az
esetben Eladó jogosult a Szerződésben rögzített vételár és a tényleges eladási
ár közötti különbséget a Vevővel szemben kártérítésként érvényesíteni; vagy,
b) a Vevő költségére az árut megsemmisíteni (hulladékosítani). A kárenyhítési
szabályok figyelembevételével a Vevő ebben az esetben is köteles az áru
ellenértékét kiegyenlíteni; vagy
c) az árut saját raktárában a Vevő költségére és kockázatára tárolni. A tárolás
díja 7.- EUR /tonna/hó + ÁFA.
d) Az Eladó döntéséről 3 munkanapon belül értesíti a Vevőt.
A Vevő a fentiekben foglaltak esetén is köteles a 9. pont szerinti kötbér összegét
megfizetni.

IV.

Reklamáció

1.)

A Vevő az áru átvételét követően köteles azt haladéktalanul megvizsgálni.
Az áru látható hibáit (így különösen mennyiségi hiányosság, felszíni hibák, stb.) a
Vevő az áru átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
köteles közölni az Eladóval.
Minden egyéb hibáról annak felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb
az áru átvételét követő 30 napon belül – jogvesztés terhe mellett- tájékoztatni
kell az Eladót.
A hibákról vagy hiányosságokról Eladót írásban kell tájékoztatni, csatolva a
reklamációt alátámasztó minden dokumentumot.
A reklamált árut elkülönítetten kell tárolni, amíg a reklamáció nem rendeződik. A
Vevő köteles az ilyen árut úgy tárolni, hogy az Eladó számára a felülvizsgálat, az
ellenőrzés lehetősége biztosított legyen és az áru (további) károsodást ne
szenvedjen. A reklamált árut feldolgozni, felhasználni, értékesíteni, stb. csak az
Eladó kifejezett hozzájárulásával lehet. A reklamáció nem jogosítja fel a Vevőt
arra, hogy az áru vételárát visszatartsa, vagy visszautasítsa a többi áru átvételét
vagy azok vételárának kifizetését.
Amennyiben a reklamáció jogos, úgy Eladó köteles választása szerint vagy a
feltárt hibákat kellő időn belül kijavítani, vagy ugyanazon feltételekkel új árut
szállítani. A Felek kifejezett megállapodása esetén lehetőség van a reklamált áru
vételárának csökkentésére is.

2.)

3.)

4.)
5.)

6.)

V.

Árak

1.)

A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó által megadott árak FCA
értendőek.
A számla kiállítása az Eladó hiteles közúti mérlegén, a fuvarozónak történő
átadáskor mért súly (vasúti szállítás esetén a feladáskori MÁV hivatalos
mérlegelés során mért súly) alapján történik.
A Vevő a vételárat semmilyen jogcímen nem jogosult visszatartani, továbbá
tartozásába nem jogosult az Eladóval szembeni követelését beszámítani.

2.)

3.)

VI.
1.)

2.)
3.)

Számlázási feltételek
Amennyiben az Eladó a szerződés létrejöttével egyidejűleg előlegbekérőt állít ki,
akkor annak pénzügyi teljesítését követően az Eladó előlegszámlát állít ki a Vevő
részére.
Az Eladó a teljesítést követő munkanapon jogosult a számlát/ előleg fizetés esetén
végszámlát/ a Vevő részére kiállítani.
A Vevő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos
bármilyen kifogását (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a
számla kiállításától számított 15 napon belül (a továbbiakban: „Számlakifogási
Határidő”) a számlakifogás okának megjelölésével bejelenti az Eladó részére. A
Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt méltányosnak, és a számla
tüzetes megvizsgálására valamint az esetleges számlakifogási ok közlésére
elegendőnek tartja. A Vevő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt követően
sem peres-, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem
hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan
befogadottnak kell tekinteni. Az Eladó a számlakifogást haladéktalanul
megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla
helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti,
feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát az Eladó az
esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Vevőnek. Amennyiben a
helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a
Vevőhöz, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított
8. nap.

VII.

A vételár megfizetése

1.)

Amennyiben a Felek ettől eltérően nem rendelkeznek, a számla a teljesítést
követő 30. napon, banki átutalással esedékes.
A Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerint köteles az Eladónak behajtási
költségátalányt, valamint késedelmi kamatot fizetni.

2.)

3.)
4.)

5.)

A számla azon a napon számít teljesítettnek, amely napon annak összege az Eladó
bankszámláján jóváírásra került.
A Vételár nem szerződésszerű fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely
alapján az Eladó a Felek között érvényben lévő valamennyi Szerződéstől jogosult
elállni, illetve megfelelő fizetési biztosítékot követelni.
Bármely fizetési késedelem esetén az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevővel
szemben fennálló egyéb kötelezettségének teljesítését felfüggessze mindaddig,
amíg a tartozást részére a Vevő maradéktalanul ki nem fizette, illetve megfelelő
biztosítékot nyújtott. Amennyiben a fizetési késedelem a 21 napot meghaladja, az
Eladó jogosult a Szerződéstől elállni. Ebben az esetben az ÁSZF III.10.
alkalmazandó.

VIII. Az áru kiadásának feltételei
Az Eladó az árut - a felek közötti érvényes szerződés alapján - az alábbi feltételek
együttes teljesülése esetén adja ki a Vevőnek:
1.)
Szerződés megléte
2.)
a Vevő megfelelő fedezetet nyújtott az Eladónak (pl.: előrefizetés, bankgarancia,
megfelelő biztosítási limittel rendelkezik stb.)
3.)
a Vevő az áru kiadásának pillanatában érvényes adószámmal rendelkezik
4.)
A Vevő minden olyan információt átadott az Eladó részére, amely a termék eladás
magyarországi EKAER rendszerben történő rögzítéséhez szükséges; (szállító
eszköz megnevezése, forgalmi rendszáma, termék átvételének, kirakodásának
címe, a kirakodás hely használatának jogcíme)
IX.

Tulajdonjog fenntartás, kárveszély

1.)

Az Eladó az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Vevőnek az Eladóval
szemben bármely jogcímen tartozása áll fenn.
Amennyiben az áru feldolgozásra, átalakításra vagy felhasználásra került, úgy
Eladó olyan mértékben szerez tulajdonjogot az új termék (dolog) fölött, ahogyan
az áru ellenértéke aránylik az új termék értékéhez.
Az áruval kapcsolatos kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy
képviselője az árut az Eladó telephelyén átvette. Vasúti fuvarozás esetén a
kárveszély az árunak a fuvarozó részére történő átadással (feladással) száll át a
Vevőre.

2.)

3.)

X.

Vis Maior

1.)

Vis Maior alatt olyan rendkívüli és elkerülhetetlen esemény értendő, amely
független a Felek akaratától, és megakadályozza, vagy jelentősen késlelteti a
Szerződés teljesülését, és amely eseménynek a bekövetkezte a szerződéskötéskor
előre nem látható és elkerülhetetlen. Vis Maior-nak minősül különösen a
természeti katasztrófa, háborús esemény, járvány, általános alapanyaghiány,
energiahiány, sztrájk, a 24 órát meghaladó üzemzavar, közüzemi szolgáltatás
szünetelése stb.
Vis Maior esetén az érintett fél köteles a másikat haladéktalanul írásban értesíteni.
Amennyiben a Vis Maior az Eladó teljesítését akadályozza, az Eladó jogosult a
szállítási határidőt egyoldalúan meghosszabbítani, vagy a Szerződéstől elállni. Az
ilyen okból történő elállás esetén Eladót semmilyen nemű kötelezettség nem
terheli.
Amennyiben az Eladó megfelelő időben sem tudja az árut leszállítani, úgy Vevő
jogosult a Szerződéstől elállni. Megfelelő idő alatt – ebben a pontban - a Vis Maior
elteltétől számított 3 hónapot kell érteni.

2.)
3.)

4.)

XI.

Titoktartási kötelezettség

1.)

A Felek kötelesek minden, a Szerződés megkötésével, annak teljesítésével
összefüggésben tudomásukra jutott kereskedelmi, műszaki és egyéb információt –
különösen az árakat, szerződéses feltételeket – bizalmasan, üzleti titokként
kezelni és azt különösen egymás versenytársaival szemben megőrizni. A Felek
kötelesek
gondoskodni
arról,
hogy
jelen
titoktartási
kötelezettséget
munkavállalóik és megbízottjaik is betartsák.

XII.

Adatvédelem és adatbiztonság

1.)

A társaság a szerződéses jogviszonyban
a kapcsolattartóként megjelölt
természetes személyek
személyes adatait (név, telefonszám, e-mail),
kizárólagosan a szerződéses kapcsolat fenntartása céljából, a személyes adatok
védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően jogosult
kezelni.
A meghatározott személyes adatok őrzési ideje legfeljebb a felek által kötött
szerződés (irányadó dokumentum) őrzési idejéig tart.

2.)

XIII. Egyéb feltételek
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

A Vevő az Eladóval kötött Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit kizárólag
az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni. Ugyanez vonatkozik
a teljes Szerződés átruházására is.
Az Eladó az általa szállított áruval kapcsolatba hozható károkért a felelősségét
korlátozza, az Eladó csak az áru eladási árának erejéig vállal kártérítési
felelősséget. Az Eladó kizárja a felelősségét a Vevő esetleges elmaradt
nyereségéért, a közvetett károkért és egyéb járulékos károkért.
A Vevő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy az
Eladó vezető tisztségviselőjével szemben a Szerződéssel összefüggésben
bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. Az Eladó vezető
tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.
Amennyiben a Vevő külföldi adóalany és az árut külföldre szállítja, köteles a
vonatkozó jogszabályok által előírt igazolásokat (különösen CMR, CIM) az áru
átvételét követő 5 napon belül az Eladónak átadni. Amennyiben a Vevő a
szükséges igazolásokat az előírt határidőben nem adja át, akkor köteles az adott
szállításra vonatkozóan a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti ÁFÁ-t
megfizetni, az Eladó pedig jogosult a további teljesítést megtagadni. A magyar
adóalany Vevő a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizeti az ÁFÁ-t.
Vevő köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni amennyiben:
a) cégadataiban változás következik be (különösen: név, székhely, adószám,
stb.), és/vagy
b) ellene
csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás megindítására
vonatkozó kérelmet terjesztettek elő;
c) amennyiben olyan gazdasági esemény következik be, amely az áru átvételét
vagy a vételár megfizetését veszélyezteti.
Az Eladó kérésére Vevő köteles Eladó részére a legutolsó (Egyszerűsített) Éves
beszámolóját rendelkezésre bocsátani. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az
ily módon szerzett adatokat kizárólag a Vevő bonitásának vizsgálatához használja.
Jelen ÁSZF-re, valamint az Eladó és a Vevő jogviszonyára a magyar anyagi – ide
nem értve a kollíziós normákat – és eljárásjogi szabályok az irányadóak. Minden
írásos anyag esetében a magyar nyelvű változat az irányadó. A Felek a Bécsi
Vételi Egyezmény alkalmazását kifejezetten kizárják.
A Felek az üzleti kapcsolatukban felmerült esetleges vitás kérdéseket
megpróbálják békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek eredménytelensége
esetére alávetik magukat az Eladó székhelye szerint illetékes, hatáskörrel
rendelkező bíróságnak.

Ózd, 2018. május 25.

ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK KFT.

