ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ( ÁSZF)
A Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által történő értékesítésekre és áruszállításokra
2022. január 15-től
1.1. Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a Vinyl
Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly út 19., telephely 1097. Budapest, Illatos út 19-23.) – továbbiakban,
mint Eladó - és az áru Vevője, vagy címzettje – továbbiakban, mint Vevő -, együtt továbbiakban Felekközött létrejött árukiszolgáláshoz kapcsolódó szerződéseknek, valamint érvényesek valamennyi, a
Vinyl Kft által történő szállításra és értékesítésére (továbbiakban: Szállítás) akkor is, ha arra nem
készül külön szerződés. Amennyiben az értékesítésre olyan szerződés készül, amely a jelen ÁSZF-től
eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy a vonatkozó pontokra a Szerződésben foglaltak érvényesek.
1.2. Vevő köteles a Szállítás időtartama alatt a cég adataiban bekövetkező változásról (cégnév,
adószám, vagy székhely változás, csőd- vagy felszámolási eljárás, átalakulás stb.) Eladót
haladéktalanul értesíteni. Az Európai Unión belül történő értékesítés esetén Vevő köteles érvényes
adószámmal rendelkezni. A fenti pontok be nem tartása esetén Eladó jogosult az őt ért kárt tovább
terhelni. A Vevő ellen indult csődeljárás vagy felszámolási eljárás esetén Eladó azonnali szállítás
felmondásra jogosult.
2.1. Eladó valamennyi ajánlata kötelezettség nélküli, hacsak abban kifejezetten feltüntetésre nem
kerül ajánlati érvényesség.
Eladó fenntartja a jogot az ajánlatok módosítására, a Vevő megrendelésének visszautasítására vagy a
szállítandó termék mennyiségének csökkentésére minden további felelősség vagy egyéb
következmény nélkül.
Felek között jogviszony írásbeli szerződéskötéssel vagy megrendelés visszaigazolásával, ideértve az
azonnali Vevői rendeléshez kapcsolódó szállítással jön létre (ráutaló magatartás).
2.2. A számlázás a szerződésben rögzített vagy a megrendelés visszaigazolásában szereplő árakon
történik.
2.3. Amennyiben bármely okból a megrendelés visszaigazolásától eltérő mennyiség szállítására kerül
sor, a Vevő a ténylegesen leszállított és átvett mennyiség után köteles a vételárat megfizetni.
3.1. A göngyölegek kezelése az ügylet elválaszthatatlan részét képező Göngyöleg Kezelési Szabályzat
szerint történik, hacsak erről külön szerződés máshogy nem rendelkezik.
3.2. A szállítóeszköznek a szállítási címen történő kiürítéséből származó költségeket, illetve a
késedelmes kirakodásból eredő kocsiálláspénzt a Vevő viseli, hacsak hitelt érdemlően nem igazolja,
hogy erre az Eladó írásos utasítása alapján került sor.
Vasúti tartálykocsiban történő szállítás esetén Vevő köteles a beérkezéstől számított 48 órán belül a
lefejtést végrehajtani és az Eladó által megadott előírások szerint annak visszaküldésről gondoskodni.
Késedelmes visszaküldés esetén a Vevő 35 EUR/nap/kocsi + ÁFA állás díjat köteles fizetni.
Közúti szállítás esetén a lefejtést/kirakodást azonnal köteles Vevő megkezdeni. 4 órát meghaladó
lefejtés/kirakodás esetén Vevő napi 400 EUR + ÁFA állásdíjat köteles fizetni minden megkezdett nap
után.
4.1. Meghatározott árukat Eladó csak bizonyos jogszabályi feltételek megléte esetén értékesít.
Például, de nem kizárólag a veszélyes anyagnak minősülő termékeket Eladó csak a vonatkozó
jogszabályok által előírt, érvényes, a veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel folytatott
tevékenység engedélyezésére vonatkozó, a kompetens hatóság által kiadott engedély birtokosának
értékesíti.
A nemzetközileg ellenőrzött termékek esetén, például, de nem kizárólag kábítószer, robbanószer,
vagy vegyi fegyver prekurzorok esetén Vevő köteles a jogszabályban előírtakat betartani és a
hatályos rendelkezések szerinti regisztrációs, bejelentési és jelentési vagy egyéb előírt
kötelezettségeinek eleget tenni.
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Vevő a rendelés kiadásával kijelenti, hogy az ügylet nem tartozik az EU Tanácsának közös álláspontja
és közös lépései, illetve az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet határozata vagy az
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának kötelező határozata alapján fegyverekre vagy más
anyagokra vonatkozó embargó hatálya alá.
4.2. Felek a szerződést és a szállítás feltételeit az INCOTERMS 2010 szokványai szerint értelmezik.
A kárveszély a Szerződésben vagy a rendelés visszaigazolásban megadottak szerint, de legkésőbb az
áru természetbeni átadásával száll át Eladóról a Vevőre.
Eladó következményi károkért és elmaradt haszonért nem felel. Eladó kártérítési kötelezettsége
minden esetben csak az áru értékéig terjed ki.
4.3. Eladó a Vevő saját tulajdonú göngyölegeinek megtöltését kizárólag tisztasági nyilatkozat és ADR
szerinti érvényesség megléte esetén végzi el.
4.4. Vevő tudomásul bír arról, hogy meghatározott áruk esetében mind az áru, mind pedig a kiürült,
de nem anyagmentesített göngyöleg az ADR hatálya alá esik. A jogszabályban (ADR) előírt
feltételekkel nem rendelkező szállító gépjármű esetén Eladó kötelessége az árukiadást megtagadni
Vevő költségének térítése nélkül.
4.5. Az áru első átadásával egyidejűleg, a továbbiakban pedig az adatlap változása esetén Eladó
átadja a “Biztonsági Adatlap” dokumentumot.
Vevő vagy megbízottja az adatlap átvételével igazolja, hogy a vonatkozó szabályokat és előírásokat
ismeri, illetve a felhasználáshoz szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezik.
5.1. A Szerződésben, vagy a megrendelés visszaigazolásban rögzített fizetést Vevő határidőre köteles
teljesíteni az Eladó számláján feltüntetett bankszámlára. Vevő akkor is köteles eleget tenni fizetési
kötelezettségének, ha a teljesítéssel kapcsolatban minőségi vagy mennyiségi reklamációt jelent be.
Hitelkeret túllépés vagy lejárt számla esetén a fizetési mód automatikusan előre fizetésre változik.
5.2. Az áru mindaddig Eladó tulajdonát képezik, amíg Vevő hitelt érdemlően nem igazolja, hogy
eleget tett a fizetési kötelezettségének.
Ha a Vevő Eladó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tulajdonjog fenntartás alá tartozó termékeket
felhasználja, Eladót az újonnan keletkezett árukon az eladási árnak megfelelő arányos résztulajdon
illeti meg a termék vételárának kiegyenlítéséig.
5.3. Késedelmes fizetés esetén kamatfizetési kötelezettség keletkezik. A késedelmi kamat mértéke Ftban kiállított számlák esetén a mindenkori PTK szerinti késedelmi kamat, időtartama pedig a
vonatkozó számla esedékessége és az ellenértéknek az Vinyl Kft. bankszámláján való jóváírás dátuma
között eltelt naptári napok száma.
EURÓ-ban vagy USD-ben kiállított számlák esetén a késedelmi kamat mértéke havi 1 % minden
megkezdett hónapra.
A késedelmi kamat megfizetésére kiállított számla esedékessége annak keltétől számított 8 naptári
nap.
Eladó továbbá jogosult minden határidőben meg nem fizetett számla esetén 40 €/számla
költségáltalányra mind Ft, mind EURO, mind USD deviza esetén.
6.1. Mennyiségi reklamációval Vevő az áru átvételekor, Eladó egyidejű értesítése mellett élhet. A
hiányt a fuvarozó jelenlétében a szállítólevélen vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a fuvarozó
aláírásával is igazolni kell.
6.2. Eladó minőségi reklamációt csak abban az esetben fogad el, ha az áru Eladó által átadott, eredeti
csomagolásában van.
Vevő göngyölegébe (tartálykocsijába) történő kiadás esetén Eladó a minőséget töltéskor garantálja.
Ha a tartálykocsis áru szállítását az Eladó végzi, minőségi reklamáció a tartálykocsi lefejtése előtt
nyújtható be.
Vevő minőségi reklamációja esetén köteles erről a tényről Eladót azonnali hatállyal értesíteni.
Reklamációját az Eladó által is elfogadott független minőségvizsgáló szerv által igazoltan, az áru
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átvételétől számított 15 naptári napon belül nyújthatja be Eladó felé. Mind a határidő túllépése,
mind a nevezett okmányok be nem nyújtása jogvesztő hatályú.
6.3. Mennyiségi és minőségi reklamáció esetén Vevő a reklamáció rendezéséig köteles az árut
elkülöníteni, felhasználását felfüggeszteni és állagmegóvásáról gondoskodni
7.1. A Vevő, beleértve alkalmazottait, tisztségviselőit, a teljesítésbe bevont partnereit és
alvállalkozóit köteles szigorúan bizalmasan kezelni minden olyan tényt, adatot és információt, amely
Eladóra és a Felek közötti szerződésre vagy szállításokra, (beleértve annak létét is) vonatkozik és
amelyhez a szerződés megkötése vagy a szerződés teljesítése során jutott hozzá. Továbbá biztosítja,
hogy a fent említett bizalmas információkat Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozza
nyilvánosságra, illetve nem adja át harmadik személyeknek kivéve, ha jogszabály, hatósági vagy
bírósági határozat alapján erre köteles. Az ilyen bizalmas információk azonban még ebben az esetben
is csak olyan mértékben hozhatók nyilvánosságra, amilyen mértékben az adott fél erre jogszabály
alapján kötelezett.
8.1. Bármely fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha kötelezettségeinek vis
maior (pl. elemi csapás, földrengés, tűz, árvíz, sztrájk, háborús esemény, terrorcselekmény, ipari vagy
természeti katasztrófa, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek
rendelkezésére tett intézkedés, járványügyi korlátozások, karantén, vagy egyéb események, melyekre
a Felek nem lehetnek hatással) miatt nem tud eleget tenni és csak aránytalan erőráfordítás árán
lenne helyreállítható, illetve fenntartható a szerződéses állapot. Az érintett fél köteles a területileg
illetékes gazdasági kamara hivatalos igazolását a felmondáshoz mellékelni és a kárenyhítésben
tevékenyen közreműködni.
8.2.Eladó jogosult a szerződéstől vagy a szállítástól elállni, vagy a feltételek módosítását
kezdeményezni, ha annak megkötését, vagy a megrendelés visszaigazolását követően tudomására
jutott körülmény következtében a szállítások változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi
vagy gazdasági érdekét sértené. Amennyiben a módosított feltétekről nem sikerül Vevővel
megállapodni 10 napon belül, Eladó mentesül a teljesítési kötelezettsége alól.
8.3. A szerződésekre és a szállításokra a magyar jog rendelkezései irányadóak. Felek megállapodnak
abban, hogy a felmerülő vitás kérdésekben peren kívüli tárgyalások útján kívánnak megegyezni és
csak ennek eredménytelensége, illetve a jogszabályokban előírt határidők elteltével fordulnak
bírósághoz. Felek jogvita esetére pertárgy értéktől függően a Miskolci Járásbíróság, illetve Miskolci
Törvényszék illetékességét kötik ki.
8.4. A Vevő a szerződés aláírásával, vagy a megrendelés kiadásával jelen ASZF rendelkezéseit külön
aláírás nélkül is tudomásul veszi és elfogadja.
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