A WAVIN Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
(a továbbiakban: ÁSZF)
I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.

Alkalmazhatóság és fogalom-meghatározások

1.1

A jelen általános feltételek a Wavin Hungary Kft. (továbbiakban: „Wavin”) és ügyfele (a
továbbiakban: „Ügyfél”) közötti minden olyan jogviszonyra érvényesek, amely értékesítéssel,
szolgáltatások nyújtásával, szerződéskötéssel és/vagy bármilyen egyéb, a Wavin által az Ügyfél
részére történő teljesítéssel függ össze. Mindazokra a szerződésekre amelyek a Wavin és az Ügyfél
között jönnek létre, a Wavin ÁSZF-je az irányadó. Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor
és annyiban mellőzhető, amennyiben a Wavin és az Ügyfél az eltérésekben külön szerződésben
megállapodik. A jelen Feltételek kifejezései és a szerződésben foglalt rendelkezések közötti
bármilyen ellentmondás esetén az utóbbiakat kell irányadónak tekinteni.

1.2

A jelen Feltételekben a következő kifejezések alatt az alábbiakat kell érteni: 1) Termékek: minden
olyan tétel, amit a Wavin az Ügyfélnek egy Megállapodásban foglaltak értelmében szállít, vagy
aminek az Ügyfél részére egy Megállapodásban foglaltak értelmében történő szállításáról a Wavin
intézkedik – ideértve a kapcsolódó alkatrészeket, terveket, tervrajzokat és modelleket is. Adott
esetben a Termékekre történő hivatkozás magában foglalhatja a kapcsolódó Szolgáltatásokra történő
hivatkozást is; 2) Szolgáltatások: minden olyan Szolgáltatás, amit a Wavin nyújt az Ügyféllel kötött
megállapodásnak megfelelően, vagy aminek az Ügyfél megrendelésének megfelelően történő
nyújtásáról a Wavin intézkedik, függetlenül attól, hogy az ilyen Szolgáltatások nyújtása fizetség
fejében, vagy anélkül történik;3) Teljesítés: minden olyan teljesítés, amit a Wavin nyújt az
Ügyféllel létrejött megállapodás értelmében, vagy aminek az Ügyféllel létrejött megállapodásnak
megfelelően történő nyújtásáról a Wavin intézkedik – ideértve a bármilyen formájú Termékeket,
Szolgáltatásokat, és/vagy ezek eredményeit, és/vagy az e cél eléréséhez szükséges, a
megállapodásban foglaltak hiánytalan megvalósítása érdekében végzett valamennyi
tevékenységet is.

2.

Ajánlatok, megrendelések

2.1

Az Ügyfél megrendelései csak akkor minősülnek elfogadottnak, amennyiben azokat írásban a
Wavin visszaigazolta. Amennyiben valamely szóban vagy távbeszélő útján megkötött
megállapodást a Wavin nem igazolta vissza külön írásban, úgy a Wavin által benyújtott számla
minősül visszaigazolásnak.
A Wavin ajánlatai - mindenekelőtt a mennyiség, ár és szállítási időpont tekintetében – minden
esetben kötetlenek.

2.2

A Wavin jogosult saját belátása szerint elfogadni vagy visszautasítani az Ügyféltől kapott
megrendeléseket, illetve megbízásokat.

2.3

Az Ügyfél általános feltételei nem érvényesek a megállapodásra nézve, és a Wavin ezeket ezennel
kifejezetten elutasítja, függetlenül attól, hogy az Ügyfél egy árajánlat-kérésben vagy a Wavin felé
intézett egyéb közlendőjében esetleg ezekre a feltételekre hivatkozik.

2.4

A Wavin katalógusaiban, árlistáiban, reklámjaiban és hasonló anyagaiban a Teljesítésekről
megjelenő valamennyi kép és specifikáció becslés jellegű. A Wavin nem garantálja az adatok
pontosságát súly, méret, teljesítmény, stb. tekintetében. A Wavin által bemutatott valamennyi
modell, minta vagy példa becslésnek tekintendő. A biztosítandó Teljesítés jellege ettől eltérő lehet.
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2.5

A Wavin mindig jogosult egyoldalú változtatásokat végrehajtani a Teljesítésben annak javítása,
illetve a hatósági rendelkezések betartása érdekében.

2.6

Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Wavint a Teljesítésekkel kapcsolatos minden olyan
konstrukcióban,
eljárásban,
építőanyagban,
alkatrészben,
segédanyagban,
szerződésdokumentációban, tervrajzban, tervben és számításban tapasztalt nyilvánvaló hibákról
vagy hiányosságokról, amelyeket a Wavin szándékozik szállítani vagy alkalmazni az Ügyfél
rendelkezésére bocsátott dokumentumokban foglaltaknak megfelelően. Ezen értesítés
elmaradásából bekövetkező károkért a Wavin nem felelős.

3.

Szállítási határidők

3.1

Az Ügyfélnek gondoskodnia kell arról, hogy a Wavintól kapott vonatkozó utasítások szerint a
Wavin kellő időben megkapja a Megállapodásban foglaltak megfelelően történő végrehajtásához
szükséges információkat, és köteles értesíteni a Wavint a különleges jellegű hatósági
rendelkezésekről és körülményekről, amennyiben ezek fontosak a Wavin számára a
Megállapodásban foglaltak említett végrehajtásának tekintetében.

3.2.

Wavin a teljesítést a visszaigazolásában rögzített határidőben vállalja.

3.3.

Wavin szállítási kötelezettsége mindig azzal a fenntartással érvényes, hogy a Wavinnak is időben
és szabályszerűen szállítsanak.

3.4.

A szállításban vis maior vagy előre nem látható vagy nem a Wavin által okozott események miatt
bekövetkező akadályoztatás – ilyen események közé tartoznak mindenekelőtt az üzemzavarok,
sztrájk, hatósági rendelkezések, a ki- vagy beszállítási lehetőségek utólagos megszűnése, valamint
a Wavinnál történő beszállításra vonatkozó előző mondat szerinti fenntartás – a nevezett hatások
időtartamára és mértékében mentesítik Wavint az esetlegesen megállapodott szállítási- és rakodási
határidők betartása alól. A szerződéstől való elállásra is feljogosítják a Wavint, anélkül, hogy ennek
folytán az Ügyfelet kártérítési- vagy egyéb igények illetnék meg. Amennyiben bármely bíróság,
hatóság ettől eltérően rendelkezik, úgy Felek már most megállapodnak abban, hogy a Wavin
kártérítési felelőssége és/vagy egyéb kötelezettsége nem haladhatja meg a Wavin által az Ügyfél
részére leszállított vitatott áru nettó összegének értékét.

3.5.

Amennyiben anélkül, hogy a vis maior szerinti szállítási akadály állna fenn, és a Wavin túllépi a
megállapodás szerinti szállítási- vagy rakodási határidőt, úgy az Ügyfél köteles írásban legalább 2
hetes póthatáridőt biztosítani a Wavinnak. Amennyiben ezt a póthatáridőt vétkes módon nem tartja
be a Wavin, az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni, viszont nem jogosult a nem teljesítésből vagy
a késedelemből eredő kártérítési igényeket érvényesíteni. Amennyiben bármely bíróság, hatóság
ettől eltérően rendelkezik, úgy Felek már most megállapodnak abban, hogy a Wavin kártérítési
felelőssége és/vagy egyéb kötelezettsége nem haladhatja meg a Wavin által a Megrendelő részére
leszállított vitatott áru nettó összegének értékét.

3.6.

Az Ügyfél, avagy megbízottjai – a Wavin által közölt teljesítési időpontban – a termék átvétele
végett köteles a Wavin telephelyén megjelenni. Amennyiben az Ügyfél, vagy megbízottja a termék
átvétele végett a fenti időpontban nem jelenik meg, a termék ellenértéke esedékessé válik és a
Wavin – a termék felelős őrzésbe vétele mellett – jogosult arról számlát kiállítani és az Ügyfél a
számla kifizetését nem tagadhatja meg. Wavin jogosult továbbá arra, hogy esetlegesen ebből eredő
kárát az Ügyféllel szemben érvényesítse.
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4.

A leszállított Termékek/Szolgáltatások feldolgozása

4.1

Az Ügyfélnek a jó és megbízható szaktudásra vonatkozó követelményeknek megfelelően kell
tárolnia, alkalmaznia és feldolgoznia a Wavin által leszállított Termékeket és/vagy
Szolgáltatásokat.

4.2

Az Ügyfélnek be kell tartania a Wavin és a (helyi) hatóságok által a (termék-) biztonsággal
kapcsolatosan kiadott valamennyi utasítást és rendelkezést. Az Ügyfélnek minden személy –
ideértve többek között az Ügyfél munkavállalóit, vállalkozóit és vevőit is – rendelkezésére kell
bocsátania mindazokat a megfelelő egészségügyi, biztonsági, általános védelmi és
környezetvédelmi információkat, amelyeket a törvény előír, illetve amelyek tekintetében az
Ügyfél esetleg előre úgy látja, hogy azok a Termékekre vonatkozhatnak. Az Ügyfél köteles a
Wavint kártalanítani minden olyan költség és kár tekintetében [ideértve az illetékes () hatóságok
által kirótt büntetéseket is], amelyek a Wavin részéről merültek fel, illetve amelyeket a Wavin
szenvedett el azért, mert az Ügyfél elmulasztotta teljesíteni a jelen rendelkezésben foglaltak
szerintikötelezettségeit.

4.3

Amennyiben az Ügyfél a Wavin által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos utólagos munkák vagy
az ilyen Szolgáltatás teljesítése során eltér az adott Szolgáltatástól, ez az Ügyfél költéségre és
kockázatára történik, kivéve, ha az ilyen eltérést a Wavin előzetesen kifejezetten írásban
jóváhagyta.

4.4

Ha az Ügyfél olyan módon dolgozza fel a Wavin által leszállított Termékeket, amely sérti a
törvényt, a társaság szervezeti és működési szabályzatában foglaltakat, engedélyeket sért,
és/vagy sérti a Wavin által rendelkezésre bocsátott biztonsági utasításokat és rendelkezéseket, az
Ügyfél viseli az ebből eredő teljes kárt.

4.5

Mielőtt az Ügyfél feldolgozná a Wavin által nyújtott Szolgáltatásokat és/vagy Termékeket, az
Ügyfél saját maga köteles – egy felülvizsgálat elvégzésével, illetve mindazon technológiák és
eszközök felhasználásával, amelyek a legfrissebb tudományos és műszaki ismeretek szerint az
adott szektorban szokványosak – ellenőrizni és megvizsgálni a Wavin által alkalmazott műszaki
paramétereket, illetve intézkedni ennek végrehajtásáról.

4.6

Amennyiben a jó és megbízható gyakorlattal kapcsolatos követelmények a Wavin ajánlatában,
árajánlatában, rendelés-visszaigazolásában és/vagy Szolgáltatásában megjelölt mennyiségnél
nagyobb vagy attól eltérő mennyiség feldolgozását írják elő, vagy a Wavin és/vagy az Ügyfél által
eredetileg számított munkaerőénél vagy berendezésénél nagyobb vagy attól eltérő mennyiségű
munkaerő vagy berendezés rendelkezésre bocsátását igénylik, akkor ezért az utóbbi tartozik teljes
felelősséggel, a Wavin felelősségének kizárása mellett.

4.7

Az Ügyfélnek a Mexichem www.wavin.com/web/about/governance.htm cím alatt megtalálható
Etikai Kódexében foglaltak szellemében kell eljárnia. Kérésre a Wavinnak papíralapú példányt
kell küldenie.

4.8

Az Ügyfél beleegyezik, és vállalja, hogy a megállapodással kapcsolatosan eleget tesz minden
törvénykezési terület valamennyi, megvesztegetés és pénzmosás elleni vonatkozó törvényében,
szabályában, rendelkezésében, szabályzatában, rendeletében és/vagy hivatalos hatósági
határozatában foglaltaknak.
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5.

Árak és fizetés

5.1

Minden ár ÁFA nélkül és EXW [bérmentve az eladó telephelyéig szállítva – a ford.] paritáson
értendő [az aktuálisan érvényes ICC Incoterms (nemzetközi szállítási feltételek – a ford.) alapján].
Az árak nem tartalmazzák a csomagolást. A fizetés a Wavin ajánlatának megfelelően teljesítendő.

5.2

Amennyiben a felek ár tekintetében kifejezetten nem állapodtak meg, a Wavin legfrissebb
árlistájában szereplő ár érvényes.

5.3.

A Wavin fenntartja a jogot, hogy amennyiben a megrendelés és a teljesítés időpontja között a
termelési költségnövekedés az 5%-ot meghaladja, a költségnövekedés 5%-ot meghaladó mértékét
a termék ellenértékében érvényesítse, mely kikötés miatt az Ügyfél a megállapodás
megtámadására nem jogosult.

5.4

Ha a Megállapodás megkötését követően – túl az 5.3 pontban jelölt termelési költségnövekedésen
– hatósági intézkedések miatt vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag változás történik a
nyersanyagárakban, adókban, bérekben, illetékekben vagy bármilyen biztosítási díjban, a Wavin
jogosult egyoldalúan megváltoztatni a megállapodott árat. Ha a Wavin él ezzel a jogával, és a
Megállapodás megkötését követően meg kívánja emelni a megállapodott árat, az Ügyfélnek két
(2) hét áll rendelkezésére a megállapodás felmondására. Az Ügyfél nem jogosult ezért semmilyen
kártérítést sem kérni a Wavintól.

5.5

Az ellenérték megfizetése készpénzben vagy a termék átvételét követő 30 napon belül esedékes,
a teljesítéskor kibocsátott számlán megjelölt Szállítói bankszámlára való átutalással. Az ellenérték
megfizetése a Wavin bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek. Ütemezett teljesítés
esetén a Wavin rész-számla kibocsátására jogosult. Amennyiben az Ügyfél részéről nem biztosított
a szabályszerű üzletmenet, mindenekelőtt, amennyiben inkasszóra- végrehajtásra kerül sor nála,
vagy ha fizetései akadoznak, vagy teljesen beszünteti fizetéseit, vagy ha bírósági vagy bíróságon
kívüli kényszeregyezségi eljárást vagy fizetésképtelenségi [csőd, felszámolási] eljárást
kérelmeznek ellene, a Wavin jogosult az üzleti kapcsolatból eredő összes követelését azonnal
esedékessé nyilvánítani. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha az Ügyfél, a Wavinnak fizetéseivel
késedelembe esik, vagy más olyan körülmények válnak ismeretté, amelyek folytán hitelképessége
kétségesnek tűnik. Ezen kívül egy ilyen esetben jogosult a Wavin arra, hogy előre történő
fizetéseket vagy biztosíték nyújtását követelje, vagy elálljon a szerződéstől.

5.6.

Az Ügyfél csak akkor jogosult beszámításra, visszatartásra vagy csökkentésre, ha ezzel
kapcsolatban állított viszontköveteléseit jogerős bírósági ítélet megállapította, vagy azokat a
Wavin írásban kifejezetten elismerte.

5.7

Ha az Ügyfél a számla dátumától számított tizenöt (15) napon belül nem emel kifogást a számla
ellen, akkor az adott számlát elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget
az 5.5 pontban hivatkozott fizetési kötelezettségének, akkor az Ügyfél jog szerint hibásan teljesít,
és a Wavin minden egyéb követelése azonnal esedékessé és teljes egészében megfizetendővé
válik. Ilyen esetben az Ügyfél a hátralékos összegek tekintetében a gazdálkodó szervek közötti
késedelmi kamattal tartozik a teljes összeg átvételéig anélkül, hogy ez hátrányosan érintené a
Wavinnak a törvények szerinti és a Megállapodásból eredő bármilyen egyéb jogát, ideértve –
többek között – a Megállapodásban foglaltak teljes körű teljesítését és a kártérítésre vonatkozó
jogosultságot is.
Minden forgalmi jutalék és kedvezmény csak akkor válik esedékessé és megfizetendővé, miután
az Ügyfél minden kötelezettségét teljesítette a Wavin felé.
Amennyiben az Ügyfél a jelen Megállapodás szerinti egy vagy több kötelezettségét nem vagy nem
időben teljesíti, akkor – a megállapodott áron és költségeken felül – a kötelezettség(ek)
teljesítésének elérésével összefüggésben felmerülő valamennyi költséget az Ügyfélnek kell
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megfizetnie, ideértve a behajtásra vonatkozó levelek elkészítésével és megküldésével, az
egyezségre vonatkozó javaslat elkészítésével és az információgyűjtéssel járó kiadásokat is.
5.8

A Wavin jogosult saját belátása szerint előlegfizetést vagy más biztosíték nyújtását kérni az
Ügyféltől, aki köteles eleget tenni ennek a kérésnek. A Wavin jogosult az előzőek rendelkezésre
bocsátásáig felfüggeszteni a Megállapodásban foglaltak teljesítését anélkül, hogy az Ügyfél
jogosulttá válna bármilyen kártérítés követelésére.

6.

Vis major

6.1

Ha a Wavin vis major miatt nem tud eleget tenni a jelen Megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek, akkor a Wavin nem tartozik felelősséggel a nem-teljesítésért. Ha a teljesítés
nem lehetetlenült el tartósan, akkor a kötelezettségeket a vis major helyzet fennállásának idejére
fel kell függeszteni. Amennyiben az időszak, amely alatt a teljesítés lehetetlen, két (2) hónapnál
tovább tart, mindkét félnek jogában áll azonnali hatállyal felmondani a Megállapodást anélkül,
hogy az Ügyfél jogosult lenne ezért bármilyen kártérítést követelni.

6.2

Ha vis major bekövetkezése esetén a Wavin a Teljesítés egy részének már eleget tett, illetve
kötelezettségeit csak részben tudja teljesíteni, a Wavinnak jogában áll a már teljesített részt vagy
a külön teljesítendő részt kiszámlázni, és az Ügyfél köteles az ilyen számlát kiegyenlíteni.

6.3

A Wavin részéről vis major – többek között – a következő esetekben áll fenn: korlátozó hatósági
intézkedések, sztrájkok, nyersanyaghiány, betegség, késések, szállítási problémák, háború (háború
fenyegetése), (teljes vagy részleges) mozgósítás, zavargások, szabotázs, árvíz, tűz vagy a Wavin
cégén belül bekövetkező pusztítás egyéb formái, elbocsátások és berendezések vagy eszközök
meghibásodása, illetve a Wavin cégén belül bekövetkező egyéb meghibásodások. A Wavin
részéről vis major akkor is fennáll, ha az előzőekben említett körülmények közül egy vagy több
bekövetkezik a Wavin szállítóinak vagy alvállalkozóinak cégein belül.

7.

Hibás teljesítés és felelősség

7.1

Az Ügyfél, vagy megbízottjai a szállítólevél aláírásával elismerik a termék mennyiségi-minőségi
átvételét. Az Ügyfél mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadás-átvételről
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:
a)

Az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó
közös megállapodást,

b)

Az átvétel meghiúsulásának okát

A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és
terjedelmének.
A formailag nem megfelelő módon vagy nem határidőben megkifogásolt áru jóváhagyottnak és
átvettnek minősül.
7.2

A megfelelő formában és határidőben beterjesztett és tárgyuknál fogva is jogosult kifogások esetén
az Ügyfél jogosult rá, hogy méltányos – a póthatáridőn belüli – pótteljesítést követeljen. Megilleti
a Wavint a választás joga, hogy a hiányosságot kiküszöbölje (javítás), vagy helyette kifogástalan
árut szállítson (csere).

7.3

Amennyiben az Ügyféllel szemben saját átvevője vagy valamely fogyasztó a szállított áru olyan
hiányossága miatt érvényesít igényt, amely már a szállítási kárveszély Ügyfélre történő
átszállásakor is létezett, és amelyet valamely fogyasztó, mint végfogyasztó megreklamált, úgy ez
nem alapozza meg az Ügyfél Wavinnal szembeni esetlegesen felmerülő visszkereseti igénye
érvényesítésének lehetőségét. Wavin nem felel az Ügyféllel szemben a nem teljesítésből vagy rossz
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teljesítésből eredő kártérítési igények vagy azon ráfordítások megtérítése vonatkozásában,
amelyeket az Ügyfél a szolgáltatások teljesítésében bízva hajtott végre.
7.4. Wavin nem tartozik felelősséget vállalni továbbá, ha:

7.5.

-

nem kapott lehetőséget a hibás Termékek helyszínen történő megvizsgálására, és nem azonnal,
az Ügyfél által történt hiba felfedezését követően.

-

A Termékek üzembe helyezése nem a Wavin által nyújtott üzembe helyezési irányelvek szerint
történt.

A garanciális időtartam a teljesítéstől számított 6 (hat) hónap, azzal a kitétellel, hogy a Wavint a
felelősség a teljesítéstől számított 12 (tizenkettő) hónapig terheli. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.

7.6. A Wavin felelőssége a fentiekben leírtaknak megfelelő, az Ügyfél bármilyen további jogi vagy
jogorvoslati igénye, így különösen elállási joga ki van zárva. Amennyiben bármely bíróság, hatóság
ettől eltérően rendelkezik, úgy Felek már most megállapodnak abban, hogy Wavin kártérítési
felelőssége és/vagy egyéb kötelezettsége nem haladhatja meg a Wavin által az Ügyfél részére
leszállított vitatott áru nettó összegének értékét.
7.7. Az áru tulajdonságára vonatkozóan a gyártó termékleírása érvényes. Nyilvános nyilatkozatok,
méltatások vagy a reklám nem minősülnek a gyártó termékleírása mellett a vásárolt dolog
tulajdonságára vonatkozó adatoknak.
8.

A Megállapodás felmondása, szerződésszegés

8.1. Anélkül, hogy ez hátrányosan érintené a Wavinnak a megállapodásban, a jelen Feltételekben
foglaltak vagy a törvény szerinti jogait, a Wavinnak bármikor jogában áll – hibás teljesítésről szóló
értesítés megküldésének kötelezettsége nélkül – az Ügyféllel kötött Megállapodás (további)
teljesítését felfüggeszteni vagy megszüntetni, ha (i) az Ügyfél nem teljes mértékben vagy nem kellő
időben teljesíti a Wavinnal vagy a Wavinhoz kapcsolódó egy vagy több társasággal szemben
fennálló egy vagy több kötelezettségét, vagy a Wavin jó okkal feltételezheti, hogy az Ügyfél
kötelezettségeit nem, nem teljesmértékben vagy nem kellő időben fogja teljesíteni; (ii) az Ügyfél
fizetési haladékért folyamodott, vagy ilyet kapott, felszámolási kérelmet nyújtott be, vagy végzés
mondja ki az Ügyfél felszámolását, illetve az Ügyfél elveszíti azt a jogosultságát, hogy vagyona
fölött más módokon szabadon rendelkezzen; (iii) az Ügyfél vagyontárgyait lefoglalják; (iv) a
Megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges engedélyek vagy licencek lejárnak, vagy azokat
visszavonják; (v) az Ügyfél beszünteti üzleti tevékenységének folytatását; (vi) az Ügyfél
részvénytőkéjének több mint 50%-ár másra átruházzák; (vii)az Ügyfél részvénytőkéjének bármely
részét olyan magán- vagy jogi személyre ruházzák át, aki/amely a Wavin termékeinek konkurenciát
jelentő termékeket gyárt vagy ilyenekkel kereskedik; (viii) az Ügyfél fölötti irányítás bármilyen
egyéb módon megváltozik, (ix) az Ügyfél bármilyen csalárd, félrevezető és/vagy törvénytelen
tevékenységben érintett; vagy (x) az Ügyfél – a Wavin véleménye szerint – káros hatással van a
Wavin vagy a Wavin termékeinek hírnevére, jó nevére vagy jó üzleti kapcsolataira.
8.2. Wavin bármely szerződésszegéssel okozott kár bekövetkezése esetén kizárólag jelen szerződésben
leírt feltételek figyelembevételével és kizárólag csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha az Ügyfél
bizonyítja, hogy a Wavin a kárt jogellenesen okozta és a kár bekövetkezte a Wavinnak felróható. Az
Ügyfél köteles a bruttó számlaérték 15%-át kötbérként a Wavinnak megfizetni, ha a megrendelt
termék átvételét megtagadja. Ha az Ügyfél a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre
nem teljesíti, úgy a Wavin választása szerint jogosult és/vagy minden további megrendelés
teljesítését felfüggeszteni, a szerződéstől elállni, a késedelem időtartamára a gazdálkodó szervek
között Magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott mindenkori késedelmi kamatot követelni,
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jelen Általános Szállítási Feltételekben meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmazni.
9.

Szellemitulajdon-jogok

9.1

A Teljesítéssel összefüggésben a Wavin által az Ügyfélnek biztosított vagy az Ügyfél tulajdonában
lévő szellemitulajdon-jogok, valamint az ezekből származó eredmények a Wavin tulajdonában
maradnak, illetve a Wavinra szállnak át, és az Ügyfél az ilyen szellemitulajdon-jogokkal
kapcsolatosan semmilyen jogot nem szerezhet. A Wavin szellemi tulajdon-jogai közé tartozik –
többek között – a Wavin valamennyi védjegye, kereskedelmi neve, logója, dizájnja, szimbóluma,
emblémája, megkülönböztető jegye, szlogenje, szolgálati védjegye, szerzői joga, szabadalma,
modellje, tervrajza, know-how-ja, információja, üzleti terve, marketingstratégiája és egyéb
magántulajdonú anyaga, függetlenül attól, hogy ezek alkalmasak-e vagy sem bejegyeztetésre vagy
védjegy igénylésére [a továbbiakban: „IPR” (Intellectual Property Rights – a ford.)]. Az IPR-eket
az Ügyfél nem használhatja fel, másolhatja le, illetve bocsáthatja harmadik személyek
rendelkezésére a Wavin kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

9.2

Az Ügyfél nem tehet olyasmit, illetve nem mulaszthat el olyasmit megtenni, ami a Wavin IPRjeinek árthat, azokat veszélyeztetheti, vagy azok jó hírnevét ronthatja. Az Ügyfél különösen: (a)
nem változtathatja meg, távolíthatja el, vagy torzíthatja el az IPR-eket vagy a Wavin által
biztosított Teljesítés azonosítására szolgáló egyéb eszközöket; (b) nem használhatja fel a Wavin
IPR-jeit olyan módon, ami kihatással van azok megkülönböztető jellegére vagy érvényességére;
(c) a Wavin által biztosított Teljesítés tekintetében a Wavinétól eltérő védjegyeket nem
használhatja fel a Wavin kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül; illetve (d) nem használhat
olyan védjegyeket vagy kereskedelmi neveket, amelyek megfelelnek a Wavin védjegyeinek vagy
kereskedelmi neveinek, és ezáltal zavart vagy megtévesztést okozhatnak.

9.3

Az Ügyfél köteles haladéktalanul és teljes mértékben tájékoztatni a Wavint az IPR-ek minden
olyan tényleges, várható vagy előre látott megsértéséről, amiről az Ügyfél tudomást szerez.

9.4

Az ügyfél köteles a Wavint kártalanítani minden olyan, harmadik személy által támasztott
követelés tekintetében, amit az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott és az Ügyfél tulajdonát képező
specifikációknak vagy anyagoknak, tervrajzoknak, modelleknek, utasításoknak, stb. megfelelően
biztosított vagy végrehajtott Teljesítés előállításával, leszállításával vagy felhasználásával
kapcsolatos ipari tulajdonjog (állítólagos) megsértése miatt jelentenek be. Az Ügyfél köteles a
Wavint kártalanítani bármilyen és minden olyan kár vonatkozásában, amit a Wavin az előzőekben
foglaltak miatt szenved el, illetve fog elszenvedni, ideértve a jogi védelem költségeit is. Ilyen
esetben a Wavinnak jogában áll felfüggeszteni a Megállapodásban foglaltak végrehajtását, vagy
haladéktalanul felmondani a Megállapodást anélkül, hogy az Ügyfél jogosult lenne ezért
bármilyen kártérítést követelni.

9.5

A Wavin legjobb tudomása szerint a Wavin Termékei és Szolgáltatásai nem sértik harmadik
személyek szellemitulajdon-jogait. Mindazonáltal, a Wavin nem tartozik felelősséggel az Ügyfél
irányában abban a valószínűtlen esetben, ha a Termékek vagy Szolgáltatások megsértik harmadik
személyek szellemitulajdon-jogait. A Wavin nem köteles e tekintetben kártalanítani az Ügyfelet.

10.

Titoktartás; adatok (átadása)

10.1

Az Ügyfél köteles tartózkodni harmadik személyekkel történő bármilyen olyan jellegű
kommunikációtól – függetlenül attól, hogy az reklám célú, vagy sem -, ami a Megállapodással
vagy az abban foglaltak bármely fél által történő megvalósításával kapcsolatos, kivéve, ha ehhez
a Wavin előzetesen kifejezetten írásos hozzájárulását adta, mely hozzájárulást indokolatlan okok
miatt nem lehet visszatartani.
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10.2

Az Ügyfél köteles szigorúan bizalmasan kezelni minden olyan információt, amit az Ügyfél a
Wavintól kap, vagy ami az Ügyél tudomására jut a Wavinnal és/vagy a Wavin szerződéseivel
összefüggésben. Az Ügyfél semmilyen formában sem adhat harmadik személyeknek rendelkezési
jogot, hozzáférést vagy információt a Wavin által nyújtott Teljesítésről (annak eredményeiről),
illetve harmadik személyek részére nem adhat át olyan információkat vagy adathordozókat,
amelyek az Ügyfél részére hozzáférhetők vagy hozzáférhetővé váltak a Megállapodással
kapcsolatosan, és ezeket személyzetének tagjai számára csak annyiban szolgáltathatja ki,
amennyiben ez a Megállapodásban foglaltak megvalósításához szükséges. Az Ügyfél köteles
ezeket a titoktartási rendelkezéseket személyzetének tagjai és/vagy azon harmadik személyek
számára is kötelezővé tenni, akiket az Ügyfél a Megállapodásban foglaltak megvalósításával
összefüggésben alkalmaz.

10.3

A Megállapodásban foglaltak teljes mértékű megvalósítását követően a jelen pontban rögzített
rendelkezések teljes mértékben érvényben maradnak mindaddig, amíg a Wavin írásban nem
mentesíti az Ügyfelet a titoktartási kötelezettség alól.

10.4

Az Ügyfél által átadott – személyes vagy más jellegű – adatokat a Wavin – az időről időre érvényes
adatminőségi és adatbiztonsági irányelveiben foglaltaknak megfelelően – a következő célokra
tárolja és dolgozza fel: az Ügyfél felhasználói fiókjának (fiókjainak) kezelése, a Wavin
vevőnyilvántartásainak – statisztikai elemzések elvégzése céljából történő – kezelése,
személyazonosság megállapítása vagy az érvényes törvényi rendelkezések által előírt egyéb
dolgok azonosítása, az Ügyfél hitelképességének és a Wavin által szükségesnek és megfelelőnek
ítélt egyéb státusának értékelése.

10.5

Az előző bekezdésben említett irányelvek megfelelő betartása mellett a Wavin az Ügyélre
vonatkozó adatokat a következőknek szolgáltathatja ki: a Wavin bármelyik leányvállalatának vagy
a cégcsoporthoz tartozó bármely társaságnak; a Wavin bármely olyan (al)vállalkozójának, amely
szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél felhasználói fiókjával kapcsolatosan; a törvény által előírt vagy
megengedett személyeknek.

10.6

Az Ügyfél tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy személyes vagy magánjellegű adatoknak
vagy információknak a Wavin rendelkezésére bocsátásával az Ügyfél ezennel kifejezetten
hozzájárul az ilyen adatoknak vagy információknak a Wavin/Mexichem standard üzleti
gyakorlatainak megfelelően nemzetközi határokon túl történő továbbításához, ha ez a
feldolgozáshoz szükséges.

10.7

Az Ügyfél adatait a Wavin adatmegőrzési irányelvében foglaltaknak megfelelően kell tárolni és
megőrizni.

11.

Alkalmazandó jogszabályok és illetékes bíróság; kereskedelmi szabályozás és bojkottok

11.1

A Megállapodásban foglaltakat kizárólag a magyar törvények szabályozzák. Az ENSZ
nemzetközi kereskedelmi szerződéseket szabályozó egyezménye (amelyre hivatkozás gyakran
Bécsi Vételi Egyezményként történik) nem érvényes.

11.2

A Megállapodással vagy az abból eredő bármilyen jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi jogvitát
kizárólag aaWavin székhelye szerint – értékhatártól függő-illetékes magyar bíróság elé kell utalni.

11.3

A jelen 11. pontban rögzített rendelkezések érvényben maradnak a felek között megkötött
Megállapodás megszűnését követően is, és minden célból és szándékból a Wavin és az Ügyfél
között létrejött önálló megállapodásnak tekintendő.
A jelen Megállapodásban foglaltak közül semminek sem célja az, és semmit nem lehet úgy
magyarázni vagy értelmezni, hogy az bármelyik felet arra buzdítja, vagy bármelyik fél számára
azt írja elő, hogy olyan módon járjon el, ami bármilyen jellegű külkereskedelmi szabályozással,

11.4
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export szabályozással, embargóval vagy nemzetközi bojkottal kapcsolatosan az adott félre nézve
érvényes bármilyen vonatkozó törvénnyel, rendelkezéssel vagy határozattal összeegyeztethetetlen,
illetve az ilyen törvények, rendelkezések vagy határozatok értelmében büntetendő vagy tiltott.
11.5

Az Ügyfél nem exportálhat, re-exportálhat, nem értékesíthet tovább, illetve nem ruházhat át
semmilyen Terméket olyan magánszemélynek, jogi személynek, illetve olyan helyre, akire/amire
nézve az ENSZ, az Amerikai Egyesült Államok vagy az Európai Unió szankciói vagy embargói
érvényesek.

11.6

Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy nem áll az ENSZ, az Amerikai Egyesült Államok vagy az
Európai Unió embargóinak vagy szankcióinak hatálya alatt („Korlátozás Alá Eső Fél”), illetve az
Ügyfél nincs Korlátozás Alá Eső Fél tulajdonában vagy irányítása alatt, illetve nem jár el
Korlátozás Alá Eső Fél megbízásából, valamint az Ügyfél székhelye nem korlátozás alá eső
törvénykezési területen található.

11.7

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Wavin fenntartja magának annak jogát, hogy – az Ügyféllel
szembeni mindennemű felelősség nélkül – az értékesítést követően bármilyen tranzakciót
felülvizsgáljon az exportkorlátozások tekintetében, és e felülvizsgálat alapján érvénytelenítsen
bármilyen tranzakciót.

11.8. Az Általános Szállítási Feltételek egyes rendelkezései érvénytelensége nem érinti a többi
rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéseket olyan – érvényes – rendelkezésekkel
kell helyettesíteni, amelyek alkalmasak arra, hogy a lehető legteljesebb mértékben megvalósítsák a
kimaradó előírás által elérni kívánt gazdasági célt.
II. TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA
Amennyiben a Wavin és az Ügyfél között létrejött megállapodás Termékek leszállítására is vonatkozik, a
fenti rendelkezéseken felül a következő rendelkezések is érvényesek. A fenti és az alábbi rendelkezések
közötti ellentmondás esetén az utóbbiakat kell irányadónak tekinteni, ha Termékek leszállításról van szó.
12.

Szállítás

12.1

A szállítások EXW paritáson történnek az ICC Incoterms legfrissebb változatában foglaltaknak
megfelelően.

12.2

Ha az igény szerinti szállításról megállapodás születik, az Ügyfélnek a Megállapodás
megkötésétől számított 12 hónapon belül meg kell vásárolnia a Termékeket, vagy a Wavinnak
legalábbis jogosultnak kell lennie ezeket a termékeket úgy kiszámlázni, mintha azokat az előbb
említett időszakon belül megvásárolták volna.

12.3

A Wavin jogosult a megrendeléseket részletekben teljesíteni. Ahol ez elfogadott, a Wavin jogosult
saját belátása szerint a megrendelésben (visszaigazolásban) szereplő mennyiségnél legfeljebb
10%-kal többet vagy kevesebbet szállítani, és a számlát ennek megfelelően kiállítani.

12.4

Az Ügyfél köteles a Termékeket a megállapodott időpontban vagy mindenesetre késedelem nélkül
a lehető leghamarabb azt követően átvenni, hogy azokat a Wavin szállításra késznek jelentette. Ha
az Ügyfél nem fogadja el a leszállított Termékeket, vagy ha az Ügyfél hanyagságot tanúsít a
szállításhoz szükséges információk utasítások tekintetében, a Wavin a Termékeket az Ügyfél
kockázatára és költségére tárolja. Az Ügyfél tartozik felelősséggel minden ebből eredő költségért
és kárért, ideértve – többek között – a tárolás és újbóli kiszállítás költségeit is.

12.5

A Termékekkel kapcsolatos kockázat akkor száll át az Ügyfélre, amikor a Termékeket leszállítják
a megállapodott helyre a Megállapodásban foglaltaknak, illetve ilyen rendelkezés hiányában a
12.1 pontban rögzítettek szerinti vonatkozó szállítási feltételnek megfelelően. Abban az esetben,
ha a szállítás az Ügyfél által előidézett vagy az Ügyfél felelősségi köréhez tartozó körülmények
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miatt késedelmet szenved, a veszteség kockázata az Ügyfélre akkor száll át, amikor a Wavin arról
küld értesítést, hogy a Termékek a szállításra készen állnak.
12.6

A Wavinnak jogában áll az Ügyfél által megrendelt Termékektől eltérő termékeket szállítani,
feltéve, hogy ezek a termékek minőség és funkcionalitás tekintetében hasonló jellegűek. Ilyen
esetben a Wavinnak garantálnia kell ezt az egyenértékűséget az Ügyfél felé.

13. Átadás
Ha – a 12. pontban foglaltaktól eltérően – a Wavin intézi a szállítást, akkor az ilyen szállítás csak
egy központi címre történhet még akkor is, ha a Termékeket különböző helyek között kell
elosztani. Az Ügyfélnek minden munkanapon lehetővé kell tennie a Wavin vagy a Wavin által
alkalmazott szállítmányozók számára a Termékek tényleges leszállítását, és ezzel összefüggésben
minden tőle telhetőt meg kell tennie a várakozás megelőzése, illetve a várakozási idők korlátozása
érdekében. A Termékek lerakodása és átvétele során az Ügyfélnek segítséget kell – az Ügyfél
költségén – nyújtania a Wavinnak vagy Wavin által alkalmazott szállítmányozónak – többek
között – gépi berendezések rendelkezésre bocsátásával. Ilyen esetben a Wavinnak nem kell a
leszállítandó Termékeket azon a ponton túl szállítania, ameddig a gépjármű járható és biztonságos
terepen haladhat.
14. A tulajdonjog megtartása
14.1

A Wavin által leszállított és még leszállítandó valamennyi Termék mindaddig a Wavin kizárólagos
tulajdonában marad, amíg minden olyan követelés, amit a Wavin támaszt, vagy támasztani fog az
Ügyféllel szemben a Termékek leszállításával kapcsolatos bármilyen Megállapodással
összefüggésben – ideértve a Szolgáltatás teljesítését, illetve az ilyen Megállapodásnak az Ügyfél
által történő megszegéséből eredő bármilyen követelést is – teljes egészében megfizetésre nem
kerül. Az Ügyfél nem jogosult a Termékeket elzálogosítani vagy azok tekintetében zálogjogot
biztosítani harmadik személy felé mindaddig, amíg a leszállított vagy leszállítandó Termékek
tulajdonjoga át nem száll az Ügyfélre.

14.2

Az Ügyfél köteles: 1. a Wavin által leszállított Termékeket körültekintően tárolni és a Wavin
tulajdonaként megjelölni; és 2. a Wavin első kérésére minden olyan ésszerű intézkedéssel
együttműködni, amit a Wavin a Termékekkel összefüggésben kiegészítő biztosítékként megtenni
kíván, és amik indokolatlanul nem hátráltatják az Ügyfél rendes üzleti tevékenységeit.

14.3

Az Ügyfél kártalanítja a Wavint minden olyan Termék ellopásának, elvesztésének vagy
megsérülésének valamennyi következménye tekintetében, amelyre a tulajdonjog megtartása
érvényes.

14.4

Amennyiben az Ügyfél nem teljesíti egy, a Wavinnal szemben fennálló valamely kötelezettséget,
vagy jó okot ad a Wavinnak azt feltételezni, hogy az Ügyfél az adott kötelezettségnek nem fog
eleget tenni, a Wavinnak jogában áll a tulajdonjog megtartásának függvényében a Termékeket
újra birtokba venni, vagy erről intézkedni, még akkor is, ha ezeket a Termékeket más tételektől el
kell különíteni. Az újbóli birtokbavétel költségeit az Ügyfélnek kell viselnie anélkül, hogy ez
hátrányosan érintené a Wavin bármely egyéb jogát.

14.5 Az Ügyfélnek a Wavin által szállított áru feldolgozására való jogosultságára az előző bekezdések
értelemszerűen vonatkoznak. Az Ügyfél a feldolgozás folytán nem szerez tulajdonjogot a részben
vagy egészben előállított termékek felett; a feldolgozás térítésmentesen történik a Wavin számára.
Amennyiben a tulajdonjog fenntartás bármely körülmény folytán mégis megszűnne, úgy az Ügyfél
és a Wavin már most egyetért abban, hogy a termékek tulajdonjoga a feldolgozással átszáll a
Wavinra.
14.6. Amennyiben a tulajdonjog fenntartás hatálya alá tartozó Waviniárut más, még idegen tulajdonban
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lévő árukkal együtt dolgozzák fel, úgy az újonnan keletkező termékek vonatkozásában a Wavin
társtulajdonossá válik. A társtulajdon mértékét a Wavin által szállított áru számla szerinti értékének
a többi áru számla szerinti értékéhez viszonyított aránya határozza meg.
14.7. Az Ügyfél már most a Wavinra engedményezi a tulajdonjog fenntartásos áru viszontértékesítéséből
eredő követeléseit. Ugyanezen szabály vonatkozik a feldolgozás útján létrejött társtulajdoni
jogviszony esetében is. Harmadik személyeknek tulajdonjog fenntartásos áruhoz vagy a Wavinnak
engedményezett kintlévőségekhez való igényérvényesítés megnyílása esetén az Ügyfél köteles
felhívni üzleti partnerei figyelmet a Wavin tulajdonára/jogára, és köteles haladéktalanul értesíteni a
Wavint. Az ennek során felmerülő költségeket (visszaszállítás, stb.) az Ügyfél viseli.
14.8 A Wavinra engedményezett követeléseket és azok adósait az Ügyfél köteles a Wavinnal ismertetni,
és az igényérvényesítéshez szükséges dokumentációt rendelkezésre bocsátani. Ezt követően a
Wavin jogosult az engedményezést saját választása szerint nyilvánosságra hozni.
14.9 A szerződéssel ellentétes magatartás esetén, így mindenekelőtt fizetési késedelem esetén az Ügyfél
köteles a Wavin első felszólítására kiszolgáltatni a Wavinnak a még nála található tulajdonjog
fenntartásos árut, és köteles a tulajdonjog fenntartásos áruhoz kapcsolódó, harmadik személyekkel
szemben esetlegesen fennálló igényeit a Wavinra engedményezni. A tulajdonjog fenntartásos áru
visszavétele, valamint a Wavin által történő birtokbavétel, nem foglalja magában a szerződéstől való
elállást.
III. SZOLGÁLTATÁSOK
Amennyiben a Wavin és az Ügyfél között létrejött Megállapodás Szolgáltatások nyújtására is vonatkozik,
a fenti rendelkezéseken felül a következő rendelkezések is érvényesek. A fenti és az alábbi rendelkezések
közötti ellentmondás esetén az utóbbiakat kell irányadónak tekinteni, ha Szolgáltatások nyújtásáról van
szó.
15.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

15.1

A Wavinnak törekednie kell arra, hogy a Szolgáltatásokat a legújabb műszaki ismeretek és a jó és
megbízható szaktudásra vonatkozókövetelményeknek megfelelően nyújtsa. A Szolgáltatásokat az
Ügyfél által rendelkezés bocsátott információk alapján kell biztosítani, amivel összefüggésben
az Ügyfél garantálja ezeknek az információknak a pontosságát és teljességét. Ha ezekről az
információkról kiderül, hogy pontatlanok és/vagy hiányosak, akkor ennek minden
következményének a költségét és kockázatát az Ügyfélnek kell viselnie.

15.2

A Szolgáltatásoknak minden esetben projekt-specifikusnak kell lenniük, és a Wavin által vagy a
Wavin megbízásából gyártott és/vagy szállított Termékek beszerzésére és alkalmazására kell
épülniük. Az Ügyfél nem használhatja a Wavin által nyújtott Szolgáltatásokat harmadik személy
által szállított anyagokkal együtt, illetve legalábbis az ilyen magatartásnak valamennyi
következményével kapcsolatos kiadásokat és kockázatot teljes egészében az Ügyfélnek kell
viselnie.

15.3

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi szerzői jog, szabadalom és egyéb IPR – ideértve a
kapcsolódó, módszereket, technológiákat, dokumentumokat és információkat vagy ismereteket is
– a Wavinra száll át, vagy a Waviné marad. Szükség esetén az Ügyfél jogosult ezeknek a
jogoknak a megállapodás szerinti felhasználásához szükséges át nem ruházható, nem
kizárólagos és ingyenes engedélyre.

16.

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősség
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16.1

A Wavin által nyújtott Szolgáltatások biztosítása „ahogy van” alapon történik, és a Wavin ilyen
Szolgáltatásokkal, illetve a tervekkel, javaslatokkal, a feltüntetett méretekkel, műszaki
adatlapokkal, mintákkal, ellenőrzésekkel, tervrajzokkal, számításokkal, számítási javaslatokkal
és/vagy a Wavin által a Szolgáltatás vonatkozásában rendelkezésre bocsátott egyéb
dokumentációval összefüggő minden pontatlansággal vagy hiányossággal kapcsolatos felelőssége
teljes mértékben kizárt, ha – az érintett Szolgáltatás tekintetében – az Ügyféllel Termékekre
vonatkozó megfelelő adásvételi szerződés nem jöttlétre, vagy, ha az érintett Szolgáltatások nyújtása
díjmentesen történt.

16.2

Az Ügyfélnek a Szolgáltatások elvégzésekor vagy az Ügyfél részére való rendelkezésre állásakor
ellenőriznie kell a Szolgáltatásokat az esetleges hibák vagy hiányosságok tekintetében. Az
Ügyfélnek minden ilyen lehetséges hibát vagy hiányosságot írásban jelentenie kell a Wavin felé
az adott Szolgáltatások teljesítését követő hét napon belül. Amennyiben az Ügyfél ésszerű okok
miatt az ilyen hibákat vagy hiányosságokat nem tudta felfedezni az említett hét napon belül, akkor
végül az azok felfedezésétől számított hét napon belül kell azokat írásban jelentenie.

16. 3

Az Ügyfélnek egy pénzösszeg megfizetésével és/vagy a nyújtott Szolgáltatások kijavításával
kapcsolatosan bármilyen okból fennálló, valamint a Megállapodás felmondásával összefüggő
jogai és kötelezettségei megszűnnek a) a 17.2 pontban foglaltak szerinti késedelmes jelentés
esetén; b) ha a Wavin nem kapott azonnali lehetőséget a reklamáció jogosságának helyszíni
ellenőrzésére, vagy az ennek elvégzésével kapcsolatosintézkedések megtételére; és/vagy c) ha az
érintett Szolgáltatások teljesítése óta tizenkét (12) hónap eltelt.

Érvényes 2017.03.06 napjától visszavonásig
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