Általános Szerződési Feltételek
1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
A jelen általános szerződési feltételek valamennyi a KeimFarben Ges.m.b.H. által az általa forgalmazott áruk eladása tárgyában bármely személlyel kötött
valamennyi szerződésre és az azzal kapcsolatos ajánlatra, megrendelésre és visszaigazolásra vonatkozik. A megrendeléssel a Megrendelő elfogadja, hogy a
jelen általános szerződési feltételek alkalmazandók a Társaságunkkal fennálló jogviszonyban. Megrendelőink általános szerződési feltételei nem
alkalmazandók.
2. Megrendelés
A Társaságunk által adott ajánlat nem minősül kötelező ajánlatnak (tájékoztató ajánlat). A Megrendelő Társaságunknak megküldött megrendeléséhez kötve
van. A szerződés a megrendelés Társaságunk általi írásbeli visszaigazolásával jön létre, feltéve, hogy a felek által megállapodott előleg összege
Társaságunkhoz beérkezett. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés a jelen általános szerződési feltételektől kizárólag akkor válik érvényessé, ha
Társaságunk mindenkori fióktelep vezetője azt írásban elfogadta. A jelen általános szerződési feltételek kiegészítése kizárólag írásban, mindkét fél
egybehangzó nyilatkozatával történhet és minden a szerződés létrejöttét megelőző megállapodás a szerződés létrejöttével hatályát veszti.
3. Fizetési feltételek
Megrendelő köteles a felek által megállapodott előleget megfizetni. A számlák fizetési határideje a kiállítástól számított 8 nap. A fizetés a Társaságunkhoz
(Társaságunk bankszámlájára) történő megérkezéskor minősül teljesítettnek, a fizetéssel kapcsolatos költségeket, banki jutalékokat a Megrendelő viseli. A
Megrendelőt visszatartási és beszámítási jog nem illeti meg. A fizetési késedelem esetén a Megrendelő az esedékesség időpontjától a késedelem minden
napjára a jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot köteles fizetni.
4. Tulajdonjog-fenntartás, zálogjog
Az áruk tulajdonjoga a vételár és Társaságunk egyéb járulékos követelései teljes kiegyenlítéséig nem száll át a Megrendelőre. A tulajdonjog fenntartásának
ideje alatt a Megrendelő nem jogosult az áruval rendelkezni, azt elidegeníteni vagy bármilyen módon megterhelni, Társaságunk bármikor jogosult a
tulajdonjog fenntartás alatt álló árut újra birtokba venni. Amennyiben a Megrendelő a Társaságunk tulajdonában álló árut mégis harmadik személynek
értékesítené vagy annak javára megterhelné, a harmadik személy felé fennálló követelését már most Társaságunkra engedményezi. Társaságunk jogosult az
engedményezésről a harmadik személyt értesíteni. Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben fennálló követelése alapján az áruval szemben
bármilyen igényt kíván érvényesíteni, Megrendelő köteles Társaságunkat haladéktalanul értesíteni, jogai megóvásához szükséges minden segítséget
megadni és minden ezzel kapcsolatos költséget megtéríteni.
Amennyiben a Társaságunk tulajdonában álló áru feldolgozás útján valamely más dologgal egyesül, és Társaságunk az így létrejött dolgon tulajdonostársként
tulajdont szerez, a dolog értékéből teljes kártalanításra jogosult, és nem köteles viselni a dolog fenntartásával járó költségeket
Amennyiben Megrendelő biztosítást köt a Társaságunk tulajdonában álló árura és a biztosítási esemény bekövetkezik, a Megrendelő köteles a
biztosítótársasággal szembeni, a kár megtérítésére vonatkozó igényét a megrendelt áru még ki nem egyenlített értéke erejéig Társaságunkra engedményezni.
Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn Társaságunkkal szemben, Társaságunkat zálogjog illeti meg a Megrendelő által már kifizetett, a
Társaságunk birtokában lévő árukon.
5. Az áru átvétele, kárveszély átszállása
Az áru megérkezéséről Társaságunk írásbeli értesítést küld. Megrendelő köteles az árut annak megérkezéséről szóló írásbeli értesítéstől számított 7 napon
belül átvenni. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségének nem tesz eleget, köteles az áru őrzésére és raktározására tekintettel raklaponként napi 100
Ft+Áfa összeget Társaságunk részére megfizetni.
Társaságunk az átvett árut csak kivételesen veszi vissza, és kizárólag az áru 20%-os kezelési és újracsomagolási költséggel csökkentett értékének jóváírása
mellett, amely jóváírt összeg kizárólag Társaságunk által forgalmazott áru vásárlására használható fel. Az áru visszavételével felmerült egyéb költségek (pl.
visszaszállítási) a Megrendelőt terhelik.
Amennyiben a több ütemben lehívható megrendelés adott üteme a lehívás szerződés szerinti tervezett esedékességétől számított 30 napon belül nem kerül
lehívásra, Társaságunk jogosult választása szerint az árut leszállítani, az áru átvételét követelni és a vételár, illetve a késedelemmel okozott többletköltségek
megfizetését követelni, vagy a szerződést a még nem teljesített ütemek tekintetében azonnali hatállyal felmondani és kárának - ideértve az elmaradt hasznot,
és az eredeti mennyiség alapján nyújtott árkedvezmény összegét is - megtérítését követelni.
Magyarország területén együttes feltételként 300 kg/liter és min. 300.000,- Ft feletti megrendelés esetén Társaságunk ingyenesen házhoz szállítja az árut,
150.000 - 300.000.- Ft közötti megrendelés esetén 10.000.-Ft és 150.000.- Ft alatti megerendelés esetén 15.000.-Ft szállítási költséget számol fel
Társaságunk, minden egyéb esetben az áru Megrendelő általi átvétele – a szerződésben foglaltak alapján - a Társaságunk telephelyén vagy az értékesítési
raktárában történik, de a Megrendelő igénye esetén Társaságunk vállalja, hogy külön díj ellenében az árut kiszállítja, illetve ingyenes kiszállítás esetén
sürgősséggel kiszállítja. Kiszállítás esetén Megrendelő köteles a helyszín megközelítéséhez szükséges feltételeket biztosítani, és az áru 1 órán belül
lerakodásáról gondoskodni. Társaságunk 1 óra várakozást meghaladóan jogosult minden megkezdett óra után 5.000,- Ft+Áfa díjat felszámítani, továbbá a
kiszállítás Megrendelő hibájából adódó meghiúsulása esetén az újabb kiszállítás díját is felszámítani.
Társaságunk szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítési helye - a szerződés szerint - a Társaságunk telephelye, illetve adott értékesítési raktára, vagy
kiszállítási kötelezettség esetén a fuvarozónak, szállítmányozónak való átadás helye.
Az áruval kapcsolatos kockázat (i) az áru szállítmányozónak, illetve fuvarozónak történő átadása időpontjában, vagy (ii) a Társaságunk által végzett szállítás
esetén a telephelye, illetve a raktárépülete elhagyásának időpontjában, vagy (iii) a Társaságunk telephelyén, illetve raktárépületében történő átvétel esetén az
áru Megrendelő általi átvétele időpontjában, illetve, ha (iv) a Megrendelő az árut a megérkezéséről szóló értesítés ellenére határidőben nem veszi át, vagy az
áru szállítmányozónak, fuvarozónak vagy a Megrendelőnek történő átadását Társaságunkon kívül álló ok, vagy a Megrendelő késedelme akadályozza, az áru
megérkezéséről szóló értesítés Megrendelő általi kézhezvételének időpontjában, minden esetben (bármely Incoterms paritás alkalmazása esetén is) a
Megrendelőre száll át. Társaságunk kizárólag olyan, a szállítás során keletkezett kárért vállal felelősséget, amely kár tevékenységi körén belül neki felróható
okból keletkezett. Szállítmányozó és fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a Megrendelő köteles a szállítással összefüggő kártérítési igényeit minden
esetben elsőként a szállítmányozóval illetve a fuvarozóval szemben érvényesíteni. A Megrendelő a kockázat átszállására, a teljesítés helyére és a
Társaságunk felelősség korlátozására vonatkozó rendelkezéseket - azok szokásos szerződési gyakorlattól való esetleges eltérése esetén is - megrendelése
közlésével kifejezetten elfogadja.
6. Minőségi, mennyiségi vizsgálat
A Megrendelő köteles az árut a fuvarozó/szállítmányozó jelenlétében bruttó súly és darabszám szerint megvizsgálni és átvenni, és az átvételt a szállítási
bizonylatokon (fuvarlevél/szállítólevél) igazolni. Kifogás esetén Megrendelő köteles az átvételkor a hibáról a fuvarozó/szállítmányozó által is aláírt
jegyzőkönyvet felvenni és azt Társaságunknak haladéktalanul megküldeni, ennek elmulasztása esetén szavatossági vagy kártérítési igény érvényesítésére
Az áru minőségét és nettó mennyiségét Megrendelő köteles az átvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 8 napon belül
megvizsgálni, és kifogás esetén Társaságunkat haladéktalanul érdemi indoklás mellett írásban értesíteni. Amennyiben az adott határidőn belül az előírt
módon a Megrendelő kifogással nem él, áru elfogadottnak minősül, kivéve, ha olyan hibáról van szó, amely az áru megvizsgálásakor a leggondosabb eljárás
mellett sem volt felismerhető és a Megrendelő az ilyen hiba észlelését követően Társaságunkat haladéktalanul írásban érdemi indoklás mellett értesítette. Az
áru elfogadottnak minősül akkor is, ha a Megrendelő az árut teljesen vagy részben (a megvizsgáláshoz szükséges mértéken túlmenően) felhasználta,
továbbá, ha az árut kicsomagolás és vizsgálat nélkül harmadik személy részére továbbküldte és a Megrendelő általi megvizsgálásra nyitva álló határidő eltelt.

A Megrendelő köteles a kifogással érintett árut a hiba észlelésekor fennálló állapotában megőrizni és Társaságunk számára annak vizsgálatát lehetővé tenni.
Amennyiben a Megrendelő a jelen bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az áru elfogadottnak tekintendő. Társaságunk a fentiek szerint
megküldött kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül a kifogásra írásban nyilatkozik.
7. Szavatosság
Az áruk minősége és jellemzői tekintetében a Társaságunk szavatossági kötelezettsége kizárólag a telephelyén, raktáraiban, és honlapján található minták,
műszaki adatlapok és a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak való megfelelésre terjed ki, a megfelelő alapfelület és szakszerű kivitelezés
biztosítása a Megrendelő felelőssége. Társaságunk vagy képviselői által közölt tájékoztatókért, kezelési, szállítási, felhasználási útmutatókért, rajzokért és
egyéb kiegészítő információkért Társaságunk nem vállal felelősséget. A Megrendelő minden esetben köteles annak gondos vizsgálatára, hogy az áru
megfelel-e az általa tervezett eljárásnak és céloknak, valamint a megfelelő anyag kiválasztásához saját költségén saját mérlegelése szerinti mennyiségű
anyaggal mintafelületet készíteni. Kisebb árnyalatbeli eltérések nem minősülnek minőségi hibának. Hibás áru esetén a Megrendelő elsősorban kijavításra,
amennyiben ez nem lehetséges, cserére jogosult.
8. Szállítási határidő
A szállítási határidők tájékoztató jellegűek, azonban Társaságunk minden tőle telhetőt megtesz azok betartása érdekében. A szállítási határidő a megrendelés
Társaságunk általi visszaigazolásával, illetve előleg fizetési kötelezettség esetén az előleg Társaságunkhoz történő megérkezésének napjával kezdődik.
Társaságunk jogosult előteljesítésre. A Társaságunknál vagy beszállító partnereinknél jelentkező előre nem látható és az általános elvárhatóság mellett el
nem hárítható akadály, elháríthatatlan külső erő (különösen háború, sztrájk, lázadás, természeti katasztrófa stb.) (akadályoztatás) fellépése esetén a szállítási
határidő az akadályoztatás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. Társaságunkkal szemben ilyen esetben kártérítés igény nem érvényesíthető.
Amennyiben az akadályoztatás időtartama a 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést érdekmúlás fennállása esetén megszüntetni.
Társaságunk az akadályoztatásról és annak várható időtartamáról a tudomásszerzését követően haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt.
Ha az áru kiszállítása Társaságunkon kívül álló ok miatt nem lehetséges, értesítést küldünk a Megrendelőnek, hogy az áru elvihető és a Megrendelő az árut
maga elszállíthatja. Ilyen esetben a Megrendelő kártérítésre nem jogosult, azonban a Megrendelő által már megfizetett, külön szállítási díj – ide nem értve az
áru mennyiségénél fogva díjmentes kiszállítás esetét - visszajár.
9. Szerződésszegés
Amennyiben a Megrendelő bármely lényeges szerződéses kötelezettségét – különösen fizetési kötelezettségét - nem teljesíti, Társaságunk – kártérítési
kötelezettség nélkül - jogosult saját teljesítését a Megrendelő szerződésszegésének fennállása alatt felfüggeszteni és/vagy amennyiben a Megrendelő
szerződésszegését annak fennállásától számított 8 napon belül nem orvosolta vagy ezt megelőzően is, ha a Megrendelő a teljesítést megtagadta, az olyan
szerződéstől, amelynek a teljesítését még Társaságunk nem kezdte meg, elállni, illetve az olyan szerződést, amelynek teljesítését Társaságunk megkezdte,
azonnali hatállyal felmondani. Ugyanez a szabály alkalmazandó az adott szerződésre abban az esetben is, ha a Megrendelő lényeges szerződésszegése a
Társaságunkkal kötött másik szerződés alapján áll fenn.
Amennyiben Társaságunk a Megrendelő pénzügyi helyzetének megromlására vagy ennek veszélyére utaló körülményekről szerez tudomást, – kártérítési
kötelezettség nélkül - jogosult 8 napos, de legfeljebb az áru átvételéig tartó határidővel megfelelő biztosítékot követelni, ideértve a megrendelés teljes összege
előre történő megfizetésének követelését is. A Megrendelő pénzügyi helyzetének megromlására utaló körülmény különösen, ha csőd-, felszámolási,
váltóóvási vagy végrehajtási eljárás megindítása iránti kérelem került benyújtásra vagy ilyen eljárások bármelyike megindult a Megrendelő vagy olyan társaság
ellen, amely a Megrendelőben vagy amelyben a Megrendelő a Ptk. szerinti többségi befolyással bír. A szállítási határidők a biztosíték nyújtásáig eltelt
időtartammal meghosszabbodnak. Ha a Megrendelő biztosítékadási kötelezettségének nem tesz eleget, a fizetési késedelemre és az egyéb
szerződésszegésre vonatkozó jelen általános szerződési feltételekben foglalt szabályokat kell alkalmazni.
10. Bírósági illetékesség, alkalmazandó jog
A szerződésre és az abban illetve a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Osztrák Köztársaság joga az irányadó. Felek a
szerződéssel kapcsolatos bármely jogvitára - pertárgyértéktől függően - a kikötik az Osztrák Salzburgi Bíróság kizárólagos illetékességét.
11. Értesítések
A szerződéssel kapcsolatos minden értesítést igazolható módon, írásban személyes kézbesítés, tértivevényes levél, telefax vagy e-mail útján kell a másik Fél
részére a szerződésben megadott elérhetőségeire megküldeni. A küldemény személyes kézbesítés, e-mail és fax esetében az elküldés napján, tértivevényes
levél esetében a tértivevényen szereplő időpontban kézbesítettnek tekintendő.
KEIMFARBEN Ges.m.b.H.
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