UNIMONTEX Kft. - Beszállítói Általános Szerződési Feltételek (BASZF)
Jelen BASZF tárgya: a szállító, vagy szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Partner) vállalja, hogy a jelen
feltételek alapján a megrendelő UNIMONTEX Kft. (a továbbiakban: Megrendelő) műszaki igényének
teljes mértékben megfelelő ajánlatot készít, illetve a szerződés tárgyára és annak ellenértékére
vonatkozó megegyezés esetén szerződést köt (szerződéses viszonyra vonatkozóan a megnevezés:
Szerződő Felek).
1. Alapvető rendelkezések
Szerződő Felek a fenti jogviszonyukra a jelen BASZF-et tekintik irányadónak. A Szerződő Felek
kétoldalú írásbeli nyilatkozata szükséges a jelen BASZF-től eltérő megállapodáshoz.
a. A Szerződő Felek közötti szerződés létrejöttéhez a Megrendelő által kiállított, a
termék/áru/szolgáltatás pontos megjelölését, mennyiségét, árát magában foglaló írásbeli
megrendelés Partner általi kézhezvétele, és a Partner – a jelen BASZF elfogadását is jelentő
– visszaigazolása (megrendelői formanyomtatvány aláírása és visszaküldése), illetve a
megrendelésben szereplő szolgáltatás teljesítésének megkezdése szükséges.
b. A Partner az ajánlatához az ajánlat megtételét (Megrendelőhöz történő beérkezését)
követő minimum 15 munkanapig kötve van. A Partnernek a megrendelés elfogadását
tartalmazó nyilatkozatát (rendelés-visszaigazolását) legkésőbb a megrendelés kézhezvételét
követő 3 munkanapon belül el kell küldenie a Megrendelő felé, e határidő elmulasztása
esetén a Megrendelőnek joga van a megrendeléstől indokolás és minden jogkövetkezmény
nélkül elállni.
c. Mind a megrendelést, mind a visszaigazolást írásban kell megtenni. Írásos közlésnek
minősül az is, ha a Partner az aláírt megrendelői formanyomtatványt cégszerűen aláírja,
beszkenneli, és a Megrendelő által megjelölt e-mail címre visszaküldi.
d. A Partner ajánlatához csatolt vagy azzal együtt érvényes saját ÁSZF – ha a Szerződő Felek
másképp nem állapodnak meg – jelen BASZF rendelkezéseitől eltérő rendelkezései a
Megrendelőre (és a Szerződő Felek közötti jogviszonyra nézve) csak akkor érvényesek, ha
azokat a Megrendelő írásban kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Partner azt igényli, hogy
saját ÁSZF-jének valamely – jelen BASZF rendelkezéseitől eltérő – rendelkezését a
Megrendelő magára nézve kötelezőnek elfogadja, vagy az a Szerződő Felek közötti
jogviszonyban alkalmazandó legyen, köteles erre nézve a Megrendelőt nyilatkozattételre
felszólítani.
2. Díjazás
a. A szerződéses ár/díj a Megrendelő és a Partner között létrejött szerződés Partner általi
hiánytalan és kifogástalan minőségben való teljesítéséig érvényes, és a szerződés tárgyának
átadásáig változatlan.
b. Ha a Partner a szerződés bármely pontjától egyoldalúan és a Megrendelő hátrányára eltér,
úgy a Megrendelő jogosult a fizetést akár részben, akár teljes egészében megtagadni a
szerződésszegés orvoslásáig, anélkül, hogy vele szemben a Partner késedelmi kamatot vagy
kötbért számíthatna fel, illetve kártérítési igénnyel léphetne fel.
c. A szerződés tárgyának átvétele és árának megfizetése nem jelenti a szerződés tárgya
minőségének Megrendelő általi elfogadását, és bármely fizetés a Megrendelő mindazon
jogainak fenntartásával történik, amelyek a Partner hibás teljesítése (ideértve korlátozás
nélkül a szerződés tárgyának a Megrendelő által nem ismert rejtett hibáját), vagy egyéb
szerződésszegése estén érvényesíthetőek.
d. A szerződésben meghatározott mennyiségen túli teljesítések esetén a többletért a
Megrendelő csak akkor köteles fizetni, ha erre még a teljesítés előtt írásban kötelezettséget
vállalt.
Oldal 1 / 5

UNIMONTEX Kft. - Beszállítói Általános Szerződési Feltételek (BASZF)
3. Hatósági és jogszabály előírások
a. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi hatósági és jogszabályi előírást teljes
mértékben betart. Az ezzel kapcsolatos költségek elszámolása az ár keretein belül
megtörtént. A károk, illetve költségek, amelyek ezen előírások be nem tartásából
keletkeznek, teljes mértékben a Partnert terhelik. Ezen felül a Partner a Ptk.
termékfelelősségre vonatkozó szabályai szerint felel a szerződés tárgyával harmadik
személynek okozott károkért.
b. A Partner köteles a Magyarországon hatályos jogszabályi előírásoknak, szabványoknak való
megfelelést a szerződés tárgyára előírt módon, megfelelően dokumentálni.
4. A Partner kötelezettségei
a. A Partner a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, valamint a mindenkor hatályos
magyar jogszabályoknak, a szerződés tárgyára érvényes szabvány- és technológiai
előírásoknak mindenben megfelelő, minőségi bizonyítvánnyal igazolt, I. osztályú minőségű,
hiba- és hiánymentes teljesítésre köteles a szállítási határidő betartásával.
b. A Partner a szerződés tárgyának minőségi bizonylatait köteles a Megrendelő részére átadni,
egyben szavatolja, hogy a kapcsolódó leírások és dokumentációk megfelelnek valamennyi
alkalmazandó jogszabálynak, kereskedelmi szokványnak. A szerződés tárgyának átvételéhez
szükséges bizonylatok, amelyek nélkül a számlát a Megrendelő nem fogadja be, a
következők: biztonsági adatlap [a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv., a módosított
91/155/EGK irányelv, és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet szerint]; minőségi bizonyítvány gyári számmal; garancialevél; technikai-műszaki
leírás és dokumentáció; a tárolással, mozgatással, kicsomagolással, összeszereléssel
kapcsolatos előírások; szállítólevél, amelyen szerepelnek a következő adatok: megnevezés,
mennyiség, a Megrendelői projektszám, valamint költséghely.
c. A Partner köteles a Megrendelő helyett helytállni minden olyan kárért, igényért,
veszteségért, költségért, amely valamely személy halálához, vagy sérüléséhez, valamely
vagyontárgy károsodásához, vagy bármilyen olyan egyéb kárhoz vagy veszteséghez
kapcsolódik, amely részben vagy egészben bizonyíthatóan a szerződés tárgyát érintő hibás
teljesítésből fakad.
d. A Partner a szállítás ütemezésénél a Megrendelő által megadott határidőket köteles
figyelembe venni, ettől eltérő igényét, lehetőségét a Megrendelővel előzetesen köteles
egyeztetni.
e. A Partner kötelessége a leszállított termékek darab szerinti azonosítása a gyártási
dokumentációval összhangban. Amennyiben a beazonosítás hiányzik vagy hiányos, akkor
azt a Megrendelő elvégzi és a ráfordított óramennyiséget 5.000 Ft+áfa/óra/fő díjon
beszámítással érvényesíti a Partner számlájában feltüntetett árral szemben.
f. A Partner köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, és egyben lehetősége szerint saját
hatáskörében eljárni azok elhárítására.
g. A Partner által készített Ajánlatban minden esetben egyértelműen fel kell tüntetni azokat a
tulajdonságokat és jellemzőket (pl. tűrések, szabvány szerinti toleranciák, stb.), amelyek
eltérnek a Megrendelő ajánlatkérésében szereplő műszaki tartalomtól. Ezek csak abban az
esetben tekinthetők elfogadottnak a Megrendelő részéről, ha a megrendelés/szerződés
szövegében kifejezetten szerepelnek (ide nem értve az ajánlatra történő hivatkozást).
Amennyiben a Partner az eltérésekre ajánlatában nem hívja fel a Megrendelő figyelmét, a
teljesítést a Megrendelő ajánlatkérésében szereplő műszaki tartalom szerint kell biztosítani.
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5. A termékek átadás-átvételére vonatkozó előírások
a. Minden megrendelés akkor minősül teljesítettnek, ha a megrendelt áru mennyiségében,
minőségében és egyéb műszaki paramétereit tekintve megfelel a megrendelésben előírt
kívánalmaknak és a megállapodás szerinti szállítási paritás tükrében rendelkezésre áll,
továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó szükséges minőségi tanúsítványok, illetve igény
esetén bemérési jegyzőkönyv(ek) átvétele megtörtént.
b. A szerződés tárgyának átvétele során a Megrendelőnek nem kell vizsgálnia azokat a
tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetve amelyekre a jótállás vonatkozik. A
szolgáltatás elvégzéséről, illetve a részteljesítésről a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki.
c. Az átadás-átvétel helye a Megrendelő székhelye, vagy a Megrendelő által megnevezett más
helyszín (erről a szerződésben külön rendelkezni kell).
d. A szerződés tárgya feletti rendelkezési jog, a kárveszélyviselés, és a szerződés tárgyának
tulajdonjoga a Megrendelőre az átadás-átvétellel egyidejűleg száll át, a teljesítési helyként
megjelölt szállítási célállomáson. A teljesítési helyig történő szállítás során a szerződés
tárgyának elvesztéséből, sérüléséből származó kockázatot a Partner viseli.
e. Amennyiben a Megrendelő részéről a fizetés előre történt, a szerződés tárgyának tulajdonés rendelkezési joga a fizetéssel egyidejűleg száll át a Megrendelőre, a kárveszélyviselés
azonban ilyen esetben is csak az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. Részbeni
előrefizetés esetén a szerződés tárgya feletti tulajdon- és rendelkezési jog a részletfizetéssel
arányos mértékben száll át a Megrendelőre.
f. A szerződés tárgyának mennyiségi, illetve minőségi átadás-átvételére, illetve az átadásátvétel igazolására jogosult személy(ek) nevét a szerződésben kell rögzíteni, mind a
Megrendelő, mind a Partner részéről.
g. Amennyiben a teljes körű teljesítés, vagy az átadás-átvétel a Partnernek felróható okból
hiúsul meg, úgy a Megrendelő a bruttó ár 1 %-át, de legalább 50.000,-Ft + ÁFA összeget
jogosult kötbér címén a Partnerrel szemben érvényesíteni, mely összeget a Megrendelő
jogosult beszámítással érvényesíteni, illetve – beszámítható követelés hiányában – a
Partner köteles haladéktalanul megfizetni.
h. A Partner a 4/b) pontban szereplő feltételek hiánytalan teljesítése esetén válik jogosulttá a
számla kiállítására, ennek hiányában a Partner követelését a Megrendelő részéről el nem
fogadottnak (vitatottnak), az esetleges számla kiállítását pedig jogalap nélkülinek kell
tekinteni.
i. Az átadás-átvételi eljárás, valamint a teljesítésigazolás fenti szabályait a rész- és
végteljesítések esetében egyaránt alkalmazni kell.
j. Az átadás-átvételi eljárás, valamint a teljesítésigazolás a Partner által küldött készre jelentés
Megrendelő által történő aláírásával fejeződik be.
6.

Pénzügyi elszámolás
a. A Partner tudomásul veszi, hogy a teljesítésigazolás önmagában nem teszi a Partner
követelését elismertté, és nem teremt alapot a Partner számára a díjának követelésére.
Pénzügyi és jogi szempontból a Partner díjkövetelésének létrejöttéhez az is szükséges, hogy
a Partner az átadás-átvételt tanúsító okirat birtokában a díjának a teljesítéssel arányos
összegéről a jelen fejezet szabályainak megfelelően kiállítsa a számláját, és azt a szükséges
mellékletekkel ellátva benyújtsa a Megrendelőnek.
b. A számla benyújtásának módja és helye: postai úton, vagy a Partner által személyesen az
alábbi címre: UNIMONTEX Kft., 2. sz. Timföldgyár, Ajka 8400
c. Fizetési határidő: A Partner a számláját a szerződésben vagy megrendelésben rögzített
fizetési határidővel köteles kiállítani. Egyéb fizetési megállapodást minden esetben a Felek
előzetesen írásban rögzítenek.
Oldal 3 / 5

UNIMONTEX Kft. - Beszállítói Általános Szerződési Feltételek (BASZF)
d. Szerződésszerű teljesítési időpontnak az a nap minősül, amely napon a szerződés tárgyának
átadás-átvétele az 5. pontban rögzített szabályok betartásával – külön megállapodás
hiányában – teljes körűen megtörtént. A szállítólevélen és a hozzá tartozó számlán a
teljesítési időpontnak minden esetben meg kell egyeznie. Más esetben a Megrendelő
reklamációval élhet és visszaküldheti a Partner számláját helyesbítésre.
e. Amennyiben a Megrendelőnek a Szerződő Felek közötti szerződésen kívül bármilyen
jogcímen követelése keletkezik a Partnerrel szemben, úgy azt a Partnerrel szemben fennálló
szállítói díjtartozásába jogosult beszámítani, és követelését ily módon kielégíteni. A
Megrendelőnek ugyanígy jogában áll a Szerződő Felek közötti szerződés szerint
érvényesített követeléseit a Partnerrel szemben fennálló szállítói díj-tartozásába
beszámítani, és azok értékét az esedékes kifizetésekből levonni.
f. Helytelen, a fentieknek nem megfelelően kiállított számla késedelmes teljesítésére való
hivatkozással a Partner késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.
7. Jótállás és garancia
a. A Partnert jótállási és szavatossági kötelezettség terheli az általa szállított termékek
vonatkozásában azért, hogy
i. A termékben a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szállítási szerződésben
meghatározott tulajdonságok, vagyis megfelel annak a célnak, amelyre gyártották és
eladták, amelyre a Megrendelő a terméket megrendelte és használni fogja, ideértve
azon speciális célokat, amelyekről a Partnernek tudnia kellett.
ii. A Partner a tartós használatra rendelt dolog esetében 3 év szavatossági időt köteles
biztosítani, ha azonban a dolog használhatóságának (kötelező alkalmasságának)
legkisebb időtartamát jogszabály, hatósági előírás, szabvány vagy műszaki előírás
határozza meg, és ez az idő 3 évnél hosszabb, a szavatossági igény érvényesítésére ez a
határidő az irányadó.
b. A szavatossági jogok a dolog Megrendelő általi vizsgálatától, a termék átvételétől és
használatától függetlenül tovább élnek, és a Megrendelő által tett, bármilyen szállítási
jegyzéken szereplő aláírás, nyilatkozat nem jelenti sem a termék minőségének elfogadását,
sem annak tanúsítását, hogy a szavatossági jogokat nem sértették meg, vagy szavatossági
jogairól a Megrendelő lemondott.
c. A Partner köteles a hiba bejelentésétől számított 1 napon belül, a funkciót súlyosan
veszélyeztető hiba esetén haladéktalanul megkezdeni a javítást – ha pedig a hiba
kijavítással nem hárítható el, a kicserélést – megkezdeni, és a megtett intézkedésekről a
Megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben a Partner fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a
Megrendelő jogosult árleszállítást alkalmazni, és a hiba kijavítását, vagy a kicserélést a
Partner költségére elvégeztetni, illetve a szerződéstől elállni. A Megrendelő ezen kívül a
hibás teljesítésből eredő egyéb kárait is érvényesítheti a Partnerrel szemben. A szavatossági
idő a kijavítás idejével meghosszabbodik.
d. A Partner az általa szállított termékre 2 év jótállást köteles vállalni. A jótállási idő alatt
felmerülő szavatossági igényekért a Partner a jótállásra vonatkozó szabályok szerint köteles
helytállni.
8. Késedelmes teljesítés
a. A Partner az olyan okból eredő késedelmes teljesítés esetére, amelyért felelős, késedelmi
kötbér fizetésére köteles, amelynek napi mértéke az ár/díj 1 %-a, a késedelmi kötbér felső
határa pedig az ár/díj 15 %-a.
b. A késedelmi kötbér összege a rész-, illetve végszámlából kerül levonásra. A részteljesítési
határidők is kötbérterhesek.
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c. Amennyiben a Partnernek felróható késedelem eléri a 7 naptári napot, és a
Beszállító/Szolgáltató a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem teljesít, a teljesítést a
Partner hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható
okból való lehetetlenné válása), és Megrendelő – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania
kellene – jogosult a szerződéstől elállni, vagy a szerződést felmondani. Ebben az esetben a
Partner meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az ár/díj 15 %-a.
d. A Megrendelő elállási, felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a Partnerrel
szemben felszámolási eljárás indul, vagy más olyan – a Partnernek felróható – körülmény
merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza, vagy
meghiúsítja.
e. A részteljesítési határidők nem teljesítése miatt kiszabott késedelmi kötbér a véghatáridő
szerződésszerű teljesítése esetén sem követelhető vissza.
9. Egyéb rendelkezések
a. Jelen BASZF a megrendelés Partner által történő elfogadásával (aláírás, visszaküldés)
minden további jogcselekmény nélkül a szállítási szerződés részévé válik. Jelen BASZF-et a
Szerződő Felek csak kétoldalúan, és cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják
érvényesen.
b. A Szerződő Felek között létrejövő szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen BASZF,
és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. szabályaira - az
irányadóak.
c. A Szerződő Felek a közöttük létrejövő szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezésekor
a magyar jog szabályait alkalmazzák.
d. Ha a Szerződő Felek a közöttük létrejött szerződésben másként nem rendelkeznek, jogvita
esetén a Megrendelő székhelye szerint illetékes járásbíróság vagy törvényszék
kizárólagosan illetékes.
e. A BASZF magyar nyelven készült. Amennyiben más nyelvre történő lefordítása esetén
ellentmondás lép fel a magyar és a lefordított változat között, vagy egyébként a BASZF
értelmezése során mindig a magyar nyelvű változat az irányadó.
f. Jelen BASZF-et a Megrendelő a 2017. január 2. napjától leadott megrendelései tekintetében
alkalmazza.
g. Kommunikáció elektronikus címe: project@unimontex.hu
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