ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK:
Eladó/Szállító:

BRAMMER Magyarország Kft.

Vevő/Megrendelő:

Áruk és/vagy Szolgáltatások vásárlója, megrendelője.

Felek:

Eladó/Szállító és Vevő/Megrendelő

Áru:

Eladó által Vevőnek szerződés szerint szállított vagy szállítandó áru(k), termék(ek).

Szolgáltatás:

Eladó által Vevőnek szerződés szerint nyújtott vagy nyújtandó szolgáltatás(ok).

Szerződés:

Eladó és Vevő között, áru, termék szállítására és/vagy szolgáltatás nyújtására
vonatkozó megállapodás, illetve azok mellékletei.

Bizalmas Információ:

Minden, a Felek üzletvitelére és pénzügyeire vonatkozó információ (így különösen:
bármely üzleti módszer, pénzügyi információ, árak, árengedmények; üzleti, pénzügyi,
marketing, fejlesztési vagy munkaerő-gazdálkodási tervek; vevőlisták, vevőadatok;
komputerrendszerek és szoftver know-how; Felek által gyártott, értékesített,
szolgáltatott vagy beszerzett, árukkal, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos
adatok, szabadalmak, tervrajzok, dokumentációk, szoftverek, specifikációk, egyéb
információk, illetve ezeket tartalmazó egyéb adathordozók; Felek ügyfeleivel való
kapcsolatira, igényeire, követelményeire vonatkozó bármely információ).
ÁSZF: Általános szerződési feltételek

2. ÁSZF HATÁLYA:
Az ÁSZF 2010. október 1. napján lép érvénybe.
ÁSZF hatálya kiterjed Eladó és Vevő között Áru szállítására, Szolgáltatás nyújtására irányuló minden
jogviszonyra. Amennyiben a Felek között olyan tartalmú egyedi szerződés jön létre, amely az ÁSZF-től eltér,
úgy ezen rendelkezések vonatozásában az egyedi szerződési feltételek az irányadóak.
3. SZERZŐDÉS:
Eladó által Vevőnek adott bármely ajánlat nem minősül a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 211.§-ban meghatározott
ajánlatnak, így az nem tekinthető Eladóra nézve kötelező érvényűnek mindaddig, amíg Eladó a Vevőtől
megrendelést nem kap, és azt Vevő részére vissza nem igazolja.

Eladó csak olyan megrendelést fogad el, amelyet Vevő írásban (levélpostai úton, faxon, e-mailben, Eladó
internetes értékesítési szolgáltatásán keresztül) vagy telefonon küld el vagy közöl. Telefonon közölt
megrendelés esetén Vevőnek a megrendelését haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.
A Felek közötti Szerződés az adott ügylet(ek)re vonatkozó írásbeli szerződés mindkét Fél általi aláírásával jön
létre, ezek hiányában Eladó által Vevő részére történő megrendelés visszaigazolásával, kifejezett elfogadásával.
3. ÁRAK:
Az ár, ellenkező megállapodás hiányában, Eladónak a megrendelés visszaigazolásakor aktuális listaára, Eladó
telephelyén, elvámolva, csomagolással együtt értendő.
Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szállítás időpontjáig az Áruk/Szolgáltatások árát megemelje,
amennyiben a költségei rajta kívül álló okok miatt előre nem látható módon megnövekednek (így különösen:
vámköltségek megváltozása, devizaárfolyamok ingadozása, munkaerő-, anyag- vagy egyéb költségek jelentős
emelkedése, beszerzési árak emelkedése). Az ilyen módon megemelt árat úgy kell tekinteni, mint az eredeti
szerződéses ár, és ennek megfelelően kell a számlát kiállítani, illetve módosítani.
Amennyiben Vevő a Szerződés létrejöttét követően kérelmezi Eladótól az Áruk/Szolgáltatások mennyiségének,
specifikációjának, szállítási határidejének, stb. megváltoztatását, vagy Vevő a szerződéses vállalásaival
késlekedik, illetve a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, utasításokat nem, vagy
hiányosan adja meg Eladó részére, úgy köteles megtéríteni Eladónak az ebből eredő többletköltségét, kárát,
elmaradt hasznát, egyéb költségeit.
Eladó jogosult minimális rendelési és/vagy szállítási díjat kiszabni.
Az ár az ÁFA - t nem tartalmazza.
4. TULAJDONJOG:
A Szerződés tárgyát képező Áru a vételár teljes kiegyenlítéséig Eladó tulajdonát képezi.
A Felek között létrejött Szerződés aláírásával Vevő a tulajdonjog fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket egyéb
nyilatkozat, kikötés hiányában is kifejezetten elismeri.
5. A TELJESÍTÉS HELYE, SZÁLLÍTÁS:
Eladó által vállalt szállítási határidő csak hozzávetőleges, a szállítási határidő nem minősül a szerződés lényeges
elemének. A szállítási határidő Eladó általi elmulasztása nem jogosítja Vevőt a szerződés felmondására.
Vevő a szállítási határidő elmulasztása esetén nem jogosult Eladótól kötbért követelni.
Eladó jogosult a szállítási határidő előtt is teljesíteni, amennyiben ennek tényéről Vevőt megfelelő módon
értesíti.

Főszabályként a teljesítés helye az Eladó telephelye vagy fióktelepe, a teljesítéssel (áru átadása) a kárveszély
a Vevőre száll át. A felek eltérően is megállapodhatnak úgy, hogy az árut a Vevő telephelyére kell elszállítani.
Ebben az esetben a teljesítés azzal történik meg, hogy a terméket az Eladó elküldés, illetőleg elszállítás végett
a Vevőnek, a szállítmányozónak vagy a fuvarozónak átadja, mellyel a kárveszély a Vevőre száll át. Attól kezdve,
hogy az áru elhagyja az Eladó telephelyét, a Vevő visel minden kockázatot még akkor is, ha Eladó vállalja a
szállítási költséget vagy szállítmánybiztosítást köt a Vevő kérésére.
7. FELELŐSSÉG:
Eladó garantálja az Áru per-, teher- és igénymentességét.
Eladó az általános szabályok szerint jótállást/szavatosságot vállal a szállított Áru, Szolgáltatás vonatkozásában.
Eladó nem tartozik kártérítési felelősséggel azon károkért, amelyek Vevőt részben vagy egészben a nem
megfelelő felhasználásból, hanyagságból, túlterhelésből, Vevő által végzett karbantartásból, a nem szakszerű
beépítésből vagy javításból illetve balesetből ered.
Eladó nem tartozik kártérítési felelősséggel ún. következményes károkért. Következményes kárnak kell
tekinteni mindazon károkat, elmaradt hasznot, illetve költségeket, amelyek Vevőt abból érik, hogy a Szerződés
tárgyát képező Áruval nem tud munkát végezni, termelést folytatni (Ide értve, de nem kizárólag:
többletköltségek, bevételkiesés, elmaradt nyereség stb.).
8. VIS MAIOR:
Vis maior esetén Eladó jogosult a Szerződés teljesítésétől egyoldalúan elállni. Vis major esetén az ebből eredő
károkat Felek maguk viselik.
9. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE:
A Szerződés hatályba lépésével hatályon kívül helyez minden, a Felek között a Szerződés tárgyában akár
szóban, akár írásban korábban létrejött egyéb szerződést, megállapodást.
A Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
Bármelyik Fél jogosult a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal, felmondási határidő kikötése nélkül elállni,
amennyiben a másik Féllel szemben végrehajtási-, csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul, illetve
a másik Felet az illetékes cégbíróság hivatalból törli.
10. TITOKTARTÁS:
Vevő köteles a tudomására jutott bármely Bizalmas információt megőrizni. Tilos a Bizalmas információt
harmadik fél tudomására hozni, lemásolni, a Szerződés tárgyától eltérő célra használni, Eladó kifejezett írásbeli
hozzájárulása nélkül.

11. IRÁNYADÓ JOG:
Felek közötti jogviszonyban kizárólag a magyar jog érvényes és irányadó.
Felek a Szerződésből eredő vitáikat, panaszaikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg egymás között
elintézni. Ennek eredménytelensége esetén, a hatásköri szabályok figyelembevételével - Felek kikötik a Ceglédi
Városi Bíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Az ÁSZF-ben, illetve a Felek közötti Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv
rendelkezési az irányadók.

