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Tomoza Hungary Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. A feltételek érvényessége
1. Mindenkori szállításaink vonatkozásában – amennyiben ezt a jogszabályok megengedik – 

kizárólag jelen feltételek irányadóak. 
2. Jelen feltételektől való bármiféle eltérés kizárólag akkor érvényes, ha azt a Tomoza Hungary 

Kft  (a  továbbiakban „Társaság”)  képviseletében az  ügyvezető  vagy a  képviseleti  vezető 
írásban elfogadta.

II. Ajánlat és a szerződés létrejötte
1. Ajánlatainkat az ajánlati kötöttség kifejezett kizárásával küldjük ki. Az adásvételi szerződés 

akkor jön létre, ha a Vevőtől érkező megrendelést a Társaság írásban visszaigazolta.
2. Áraink után – a mindenkori hatályos jogszabályok feltételei szerint – általános forgalmi adó 

fizetendő.  Áraink  tartalmazzák  a  csomagolás  költségeit  és  az  áru  elszállítását  a 
visszaigazolásban megjelölt címre. 

3. A megkötött szerződésekben vállalt teljesítési határidők tájékoztató jellegűek. Alapanyag-
hiány és gyártási akadályok miatti szállítási késedelem esetén az ügyfelet ezen körülményről 
haladéktalanul tájékoztatjuk. 

III. Szállítási kötelezettség és határidők
1. Előre  nem  látható,  felelősségi-  és  hatáskörünkbe  nem  tartozó  olyan  akadályok  esetén, 

amelyek  vállalt  kötelezettségeink teljesítését  késleltetik,  vagy ellehetetlenítik,  fenntartjuk 
annak jogát, hogy az előre jelzett határidőket az akadályoztatás idejével meghosszabbítsuk, 
vagy a szerződést a még nem teljesített rész vonatkozásában megszüntessük. A szállítási 
képességünket  jelentősen  csökkentő  sztrájk  vagy  egyéb  munkabeszüntetés  esetén  a 
fentiekben leírt jogokat fenntartjuk.

2. Szállítási késedelem esetén az ebből eredő károk kizárólag a VI. 5. pontban leírt mértékig 
érvényesíthetőek. A szállítási késedelemből eredő károk maximális mértéke az áru értékének 
– minden késedelmes hét után – heti 1 %-a, de legfeljebb 10 %-a. Súlyos gondatlansággal,  
ill.  szándékosan okozott  szállítási  késedelem esetén  a  felelősség előbbi  korlátozása  nem 
alkalmazandó.

3. Amennyiben a kifejezett  jognyilatkozattal  vállalt  teljesítési  határidőket nem tartjuk be,  a 
Vevő méltányos póthatáridő szabásával köteles a Társaságot teljesítésre felszólítani. Ezen 
póthatáridő  eredménytelen  eltelte  után  a  Vevő a  szerződéstől  elállhat.  Teljesítés  helyetti 
kártérítési igénnyel a Vevő kizárólag akkor élhet, ha a szerződésszegés szándékosan, súlyos 
gondatlansággal,  vagy  jelentős  szerződéses  kötelezettségek   gondatlan  megszegésével 
következett be. Előbbi esetben a kártérítési igény kizárólag a jogviszony természetéből előre 
látható közvetlen károkra terjedhet ki.

IV. Részteljesítés
Amennyiben  ez  a  vonatkozó  szakmai  szokásoknak  megfelel,  vagy  az  áru  mennyiségi  
és/vagy  minőségi  sajátosságai  ezt  indokolttá  teszik,  a  Társaság  részteljesítések  
szolgáltatására jogosult, amelyek átvételére a Vevő köteles.
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V. Teljesítés és  a kárveszély átszállása

1. Szállításaink  kizárólag  ügyfeleink  kockázatára  történnek.  A  kárveszély  –  eltérő 
megállapodás hiányában – legkésőbb akkor száll át a Vevőre, amikor az árut a Társaság, 
vagy annak képviseletében harmadik személy a  fuvarozónak,  szállítmányozónak,  vagy a 
továbbítással  megbízott  egyéb  személynek  átadja.  Amennyiben  az  áru 
kiszállítását/továbbítását a  Társaság  átvállalta,  vagy az  áru  átvételekor  a  Vevő  bizonyos 
kötelezettségeit a Társaság teljesíti, vagy a Társaság a szállítás költségeit is magára vállalja, 
a kárveszély az áru közreműködő részére történő átadásával száll át a Vevőre. A Társaság a 
szállítmány biztosítását kizárólag a Vevő kérelmére és költségére köt.

2. Vevő általi személyes, vagy megbízott útján történő átvétel esetén a kárveszély a Vevőre a 
rakodás megkezdésével száll át. Előbbi esetben a Vevő köteles a biztonságos és szakszerű 
be-  és  kirakodás  ügyében  a  szükséges  intézkedéseket  megtenni.  Amennyiben  a  be-  és 
kirakodáskor  a  Társaság  vagy  megbízottja  közreműködik,  ez  kizárólag  a  Vevő 
megbízásából,  felelősségére  és  kockázatára  történik.  Az  áru  nem  biztonságos,  vagy 
szakszerűtlen  be-  és  kirakodásából  eredő  károk  vonatkozásában  a  Társaság  felelőssége 
kizárt.  Azon  kárigények  alól,  amelyek  abból  erednek,  hogy  a  Vevő  által  megjelölt 
továbbítással megbízott személy a továbbítás (pl. áruszállítás) szabályait megszegi, a Vevő 
köteles a Társaságot maradéktalanul mentesíteni.

3. A  szállítás  (fuvarozás/szállítmányozás)  körében  bekövetkezett  károk  miatti  igények 
érvényesítésére  a  Vevő  a  szállítmányozóval,  ill.  a  fuvarozóval  szemben,  a  vonatkozó 
határidők szem előtt tartásával, közvetlenül köteles, amely esetben a bejelentés másolatát 
ezzel  egy időben  köteles  a  Társaságnak  megküldeni.  A Társaság  legjobb  tudása  szerint 
közreműködik a bekövetkezett károk enyhítésében.

4. A  Vevő  oldalán  beállt  jogosulti  késedelem  esetén  a  kárveszély  a  teljesítési  készség 
közléséről szóló szállítási értesítő kiküldésével száll át.

VI. Szavatosság / felelősség

1. A Társaság  szavatol  azért,  hogy  termékei  a  termék-adatlapokban  leírt  specifikációnak 
(tulajdonságoknak) megfelelnek. Ezen tulajdonságok a polgári törvénykönyv 288. §-ának 
megfelelő  a  forgalomban  szokásos  jó  minőségű  dolog  tulajdonságainak  minősülnek, 
amelyektől a szállított áru szín, és/vagy súly tekintetében kis mértékben eltérhet. A termék-
adatlapoktól eltérő tulajdonságú árut csak a Vevő – írásban is megerősített – kérésére adhat 
át  a  Társaság.  Bármilyen  tájékoztatás,  ill.  tanácsadás,  amely  a  termék-adatlapok  útján, 
alapján,  vagy  azokkal  összefüggésben  történik,  eddigi  tapasztalatainknak  és  legjobb 
tudásunknak felel meg. Előbbiek mindazonáltal – előzetes írásbeli megegyezés hiányában – 
minden  esetben tájékoztató  jellegűek  és  a  Társasággal  szembeni  semmilyen  igényt  nem 
alapoznak meg.

2. A  Vevő  köteles  az  árut  az  átvételt  követően  azonnal  megvizsgálni.  Amennyiben  a 
csomagolás sérült vagy a súly eltér a visszaigazolttól, azt két munkanapon belül, írásban is 
tudatni kell a Társasággal. Bármilyen egyéb szavatossági igény kizárólag az átadást követő 
8  (naptári)  napon belül,  az  észlelést  követően  haladéktalanul,  kizárólag  írásban,  a  talált 
rendellenesség  és  az  érvényesíteni  kívánt  szavatossági  igény  megnevezésével  együtt 
érvényesíthető.  Előbbiek  hiányában  az  áru  átvettnek  tekintendő.  Szavatossági  igény 
bejelentése esetén a Vevő köteles a tárgyi áruból a Társaság részére mintát biztosítani, hogy 
annak független szakértő általi vizsgálata, ill. a Társaság által őrzött, adott szállítmányból 
vett  mintával,  valamint  a  kötelmi  erővel  bíró  termék-adatlappal  történő összehasonlítása 
megtörténhessen. Amennyiben a szavatossági igény által érintett minta a Társaság által az 
adott  szállítmányból  őrzöttől  szakszerűtlen  szállításra,  kezelésre  vagy  tárolásra 
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visszavezethető  okból  eltér,  úgy   szavatossági  igény  a  Társasággal  szemben  nem 
érvényesíthető. Az áru átadását – és a kárveszély átszállását – követően a szakszerű szállítás, 
kezelés, ill. tárolás vonatkozásában a bizonyítási teher a Vevőn nyugszik.

3. Megalapozott szavatossági igény esetén a Társaság az árut kicseréli. Amennyiben a Társaság 
nem képes a Vevő számára is elfogadható határidőn belül legyártani a csereárut,  úgy a Vevő 
–  választása  szerint  –  megfelelő  árleszállítást  igényelhet,  vagy  elállhat  a  szerződéstől. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4. Bármilyen, Társasággal szembeni szavatossági igény az áru szavatosságának lejártával, de 
legkésőbb egy év alatt elévül, amely határidő az áru gyártási dátumától kezdődik. 

5. A Társaság által  szállított  anyagok felhasználási  módja a  Társaság hatókörén kívül  esik, 
ezért a jelen szerződési feltételekben kifejezetten nem említett kártérítési igényeken túl a 
Társaság nem ismer el hibás teljesítést. A felelősség korlátozása a szándékosan, ill. súlyos 
gondatlansággal okozott károk, ill. az emberéletben, testi épségben, vagy egészségben beállt 
károsodás  vonatkozásában  nem  alkalmazandó.  Egyszerű  gondatlanság  vonatkozásában 
kártérítési  igény  kizárólag  akkor  érvényesíthető,  ha  a  szállítást  a  vonatkozó  határidő 
kifejezett  megerősítésével  vállaltuk,  ill.  amennyiben a  teljesítés  vonatkozásában jótállási 
kötelezettséget vállaltunk továbbá azon esetekben, amikor a szerződés céljának teljesítése 
szempontjából  jelentős  kötelezettség  könnyelmű  megszegéséről  van  szó.  Kártérítési 
felelősségünk a szándékos ill. súlyos gondatlanság eseteinek, valamint az emberéletben, testi 
épségben,  vagy  egészségben  okozott  károk  kivételével  kizárólag  az  előre  látható  és  a 
szerződés  természetéből  közvetlenül  következő  károk  megtérítésére  korlátozódhat, 
amelynek maximális összege legfeljebb a vonatkozó szállítás ellenértéke.

VII. Tulajdonjog-fenntartás

1. A szállított áru a Társaság Vevővel fennálló jogviszonyából eredő valamennyi követelésének 
Vevő általi kiegyenlítéséig a Társaság tulajdonában marad. 

2. A tulajdonjog fenntartás alá eső termékek Vevő általi zálogba, ill. biztosítékul adása tilos.
3. A tulajdonjog  fenntartás  alá  eső  termékek  feldolgozása  és  egyesítése  esetén  a  polgári 

törvénykönyv  vonatkozó  szabályai  szerint  a  termékek  számla  szerinti  értéke  arányában 
közös tulajdon keletkezik.

4. a Vevő köteles a tulajdonjog fenntartás alá eső termékeket megfelelő gondossággal kezelni.
5. Szerződésszegő  magatartás  –  különösen  fizetési  késedelem  –  esetén  a  Társaság  a 

szerződéstől elállhat és jogosult az árut változatlan állapotban visszakövetelni.
6. Olyan  külföldi  országba  történő  szállítás  esetén,  amely  jogrendje  a  tulajdonjog 

fenntartásával történő értékesítéshez a Magyar Köztársaság jogszabályaival legalább azonos 
szintű biztosítéki  szerepet  nem kapcsol,  a  Vevő köteles  az előbbiekhez legközelebb álló 
biztosítéki  jogok Társaság részére történő szolgáltatására.  A Vevő ezen biztosítéki  jogok 
érvényesítése során a Társasággal jóhiszeműen együttműködni köteles.

7. Vonatkozó  írásos  felszólítás  esetén  a  Vevő  a  tulajdonjog  fenntartás  alá  eső  termékek 
vonatkozásában megfelelő biztosítás kötésére és fenntartására köteles.

VIII. Fizetési határidő

1. Új Vevő esetén a Társaság előre fizetést kér.
2. A szokásos fizetési határidő az áru rendelkezésre bocsátásától számított 30 nap. Késedelmes 

fizetés esetén a Vevő a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.
3. Amennyiben adott Vevő egy fizetési kötelezettségével késedelembe esik a Társaság jogosult 

a Vevő valamennyi – addig még nem esedékes – tartozását esedékessé tenni. 
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IX. Záró rendelkezések

1. Jelen  szerződési  feltételek,  illetve  a  Társaság  és  a  Vevő  közti  teljes  jogviszony 
vonatkozásában a Magyar Köztársaság joga az irányadó.

2. A felek a jelen szerződési feltételekből, illetve a Társaság és a Vevő közti jogviszonyból 
eredő igények eldöntésére  a  hatáskörrel rendelkező Budai Központi Kerületi Bíróság  és a 
Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

3. Jelen  szerződési  feltételek  részbeni  érvénytelensége  többi  rendelkezés  alkalmazását  nem 
érinti.

Jelen Általános Szerződési Feltétel 4 gépelt oldalból áll.

Budapest, 2011. május 11.

____________________________
Tomoza Hungary Kft.

A Tomoza Hungary Kft. fenti Általános Szerződési Feltételeit elolvastam, megértettem és annak 
rendelkezéseit kötelezőnek fogadom el:

Hely, dátum

______________________________
A Vevő cégszerű aláírása

 
   
 

 


