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1) Szerződéskötés feltételei 
A Vetroimpex Bt (továbbiakban szállító) minden általunk szállított termék és szolgáltatás teljesítésére kizárólag 
e feltételek mellett szerződik. A vevő beszerzési feltételei csak abban az esetben köteleznek minket, ha azt mi 
kimondottan írásban elfogadjuk. 
Az eladó és a vevő minden ügyletére jelen ÁSZF az irányadó. Különleges megerősítés nélkül a vevő az áru 
átvételével elfogadja jelen feltételeket. 

2) Ajánlatadás és a rendelés elfogadása 
Ajánlataink minden esetben nem kötelező érvényűek, tájékoztató jellegűek. A vevőtől érkező rendelések, 
szerződésmódosítások a vevő számára minden esetben kötelező érvényűek. Bármely kézhez kapott rendelés 
vagy módosítás számunkra csak abban az esetben kötelező érvényű, ha azt mi írásban megerősítettük. 

3) Árak 
Minden ár - alap esetben - napi ár, Ex Works paritáson, csomagolás és Áfa nélkül értendő. Kimondott 
ármegállapodás nélkül az áraink csak a szállítás napjára érvényesek. Jogosultak vagyunk megfelelő áremelést 
végrehajtani, ha a gyártási költségek, az alapanyag- és segédanyagárak, bérek, járulékok fuvardíjak vagy más 
járulékos költségek megemelkednek, akár a megkötött szerződés időtartama alatt. 
Árkalkulációk, tervrajzok, műszaki rajzok, modellek, minták, vagy hasonló előmunkálatok, ami a vevő számára 
készültek, teljes költségét a vevő fedezi. Az előbb felsorolt eszközökre a szállító fenntartja magának a tulajdon- 
és szerzői jogot. 

4) Szállítás és szállítási idő 
Szállításunkat akkor tekintjük teljesítettnek, ha átadjuk a vevőnek, a speditőrnek, vagy a sofőrnek, vagy abban 
az esetben, ha készre jelentjük. Pontos szállításunk függvénye alvállalkozóink megfelelő és pontos beszállítása. 
A szállítási határidő attól a naptól kalkulálandó, mikor elfogadtuk a rendelést, valamint minden, a kivitelezéssel 
kapcsolatos részlet megtárgyalásra került. 
Amennyiben a vevőnek dokumentumokat, nyilatkozatot, engedélyt, teszt bizonyítványt kell beszereznie, vagy 
fizetésre kötelezett, úgy a szállítási periódus ezek teljesítése után kezdődhet.  
A kivitelezésben és a megrendelés kiszállításában bekövetkező akadályok, amelyeket mi nem tudunk 
befolyásolni, vagy tőlünk gazdaságilag nem elvárható annak megszüntetése (mint pl. sztrájkok, üzemzavar, 
kizárás, alapanyagok késői megérkezése, fuvarozási nehézségek, stb.) és annak következményei, vis majornak 
tekintendő és felold minket szállítási kötelezettségünk alól, anélkül, hogy a vevő jogosult lenne kártérítésre. 
Kötelezettek vagyunk arra, ha a fennálló akadályok elhárulnak, a megrendelt szállítást prioritással teljesíteni 
kell. 
Abban az esetben is kizárt a nemszállításból adódó kártérítési jogosultság, ha a megrendelt termék hiányában, 
az eszközöknek, gépeknek gyártása megáll. 
A számla értéke a nálunk meghatározott mennyiségi egység alapján kerül meghatározásra és kiszámlázásra 
(alapjában darabszám, de egyes esetekben tömeg, stb. szerint). 

5) Mennyiségi és termékdesignban való eltérés 
A szállító megtesz minden tőle telhetőt, hogy betartsa a darabszámbeli és súly (kilóban) részleteket a szerződés 
szerint. A darabszámok a következők szerint térhetnek el a szerződéstől: 100.000 darab felett +/- 15%; 50.000-
100.000-ig +/- 25%; 10.000-49.999-ig +/- 35%. 
Minden információ a súlyról, űrtartalomról, méretekről és így tovább átlagnak kell érteni. 
Hacsak kimondott tűréshatárok nincsenek meghatározva, úgy az eltérések a kereskedelemben szokásos 
gyakorlatnak megfelelően vannak engedélyezve. 
Pontos színárnyalat nem tartozik bele a garanciába. 

6) Specifikáció 
Amennyiben az eladási szerződésben nem került pontosan meghatározásra, abban az esetben a szállítót 
feljogosítja, hogy meghatározza, vagy kiegészítse a szállítási szerződés határain belül a specifikációt, 
űrtartalmat és mennyiséget típusonként a szállítandó tételt. Ezt kell alkalmazni részszállításoknál mutatis 
mutandis. 

7) Gyártóformák és eszközök 
A gyártóforma előállítási költségei (előkészítés, gyártás, módosítás, javítás) meghatározásra kerülnek és életbe 
lépnek a vevő rendelésének elfogadása alkalmával. Külön megállapodás hiányában a gyártóformák 
legyártásának teljes költségét a vevő viseli. A gyártóforma előállításának vevő általi teljes megfizetése esetében 
is a gyártóformák az eladó tulajdonában és birtokában maradnak. Amennyiben a vevő biztosítja a gyártáshoz 
szükséges gyártóformákat, abban az esetben a birtokbaadással és a gyártási megrendeléssel egyidőben a 
tulajdonjog is átszáll az eladóra. 
Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes egészében kifizetett gyártóformákkal, illetve a vevő által 
biztosított gyártóformákkal csak a vevő részéről fogad el rendelést és eszközöl gyártást. 
A gyártó vállalja, hogy a gyártóformákat gyártási állapotban tartja a vevői rendelésre várva, egészen az ilyen 
formák szokásos élettartama végéig. Amennyiben 3 éven belül nem érkezik rendelés egy bizonyos formával 
történő gyártásra, úgy ezen gyártóformára gyártási állapotban tartási kötelezettsége az eladónak megszűnik, 
külön értesítés nélkül a formát leselejtezheti. 
Ezen pont részletei mutatis mutandis érvényes az egyéb speciális eszközökre. 

8) Csomagolás 
Amennyiben a csomagolás előre nem determinált, úgy annak meghatározása a szállító döntése. 
A vevőnek a csomagolási anyaggal (különösen raklapok, box raklapok, konténerek elválasztó lapok, stb) úgy 
kell bánni, ahogy a számlán feltüntetett.  
„Kölcsönbe” jelző esetén, különös gondossággal. Azonnal vissza kell juttatni a feltüntetett tárgyat a szállítónak, 
ahogy megkapta, szállítási költségek nélkül. 
Kölcsönbe adott csomagolási tárgyakra használati díj kerül felszámolásra; melyek 3 hónapon belül nem 
kerültek vissza további kölcsönzési díj kerül felszámolásra. Elvesztett kölcsön csomagoló tárgyak esetében, a 
vevőnek kötelessége állni az eszköz pótlásának teljes költségét. 

9) Szállítás és biztosítás 
A szállítási költség, és egy esetlegesen a vevő kérésére megkötött biztosítás a vevő költségére történik. A vevő 
kívánalmai alapján végrehajtott különleges rakodás, feladás kockázata és minden többletköltsége a vevőt 
terheli. 
A feladás eszközét, módját, úgy, mint a speditőr céget és a kamionvezetőt is mi határozzuk meg. 
Az áru speditőrnek vagy a sofőrnek való átadásával legkésőbb a raktárunk, illetve az üzemünk területének 
elhagyásakor száll át a kockázat a vevőre, minden üzlet esetében. 
Alapesetben a szállító nem vállal garanciát a szállítási határidőre. 

10) Feladási folyamat 
Ha vevő nem időben tájékoztat minket minden szükséges feladási előírásokról, vagy az árut nem időben 
szállítja el, a vevő késedelmet szenved. Ebben az esetben fennálló jogainknak (kártérítési igény) csorbítása 
nélkül feljogosít minket arra, hogy szabad belátásunk szerint az árut feladjuk a vevő részére; az ebből származó 
többletköltségeket vagy károkat a vevőnek kell viselni, illetőleg mi átterheljük rá. 
Ha a vevő az általunk küldött szabályszerű szállítmányt, vagy a szükséges dokumentumokat nem veszi át, 
abban az esetben szerződésünket teljesítettnek tekintjük és a vevő az ellenszolgáltatás rendezésére kötelezett. 
Ebben az esetben jogosultak vagyunk az árut a vevő költségére és kockázatára tárolni, mely nettó 10 
EUR/raklap minden megkezdett 15 napra. 

11) Vis major 
Vis major és más rajtunk kívülálló, nem befolyásolható események, melyek minket és alvállalkozóinkat 
sújtanak, feljogosítanak minket arra, hogy kizárjunk mindennemű kártérítési igényt; a szállítást a fennálló 
akadályoztatás idejével meghosszabbítsuk, illetve részben vagy egészben a szerződéstől visszalépjünk. 

12) Felelősség korlátozása 
A) Általános felelősség korlátozása 

Amennyiben a szállítás a vevő által megadott rajzok és egyéb adatok alapján történt, és az harmadik felet sért, 
beleértve az ipari jogvédelmet, úgy a vevő köteles ezen panaszok és kártérítések helyettünk történő 
helytállására. Minden más reklamációt kizárunk, kivéve a szándékosságot és a súlyos gondatlanságot. 
A szállító nem vállal felelősséget, illetve nem tartozik vállalni semmilyen felelősséget, kivéve a szállító, vagy 
képviselője szánt szándékkal, vagy nagyfokú gondatlanság következtében, vagy a kár már a szerződéskötéskor 
előre látható volt. 
Minden más káreset miatti követelést kizárjuk. Ez érvényes az áru hibáinak esetleges kijavításakor bekövetkező 
károkra. 

 
A szállító nem vállal felelősséget, illetve nem tartozik vállalni semmilyen felelősséget a szállított termék 
alkalmasságra a vevő egyedi felhasználása esetén, hacsak ez a szerződésben kimondottan rögzítve van. 
A szállító nem vállal felelősséget, illetve nem tartozik vállalni semmilyen felelősséget károkra, melyek a 
szállított áru felhasználása, vagy feldolgozása során keletkeznek. 

B) Termékfelelősség felelősségének korlátozása 
Az árajánlatok kalkulációjának alapja e felelősségek korlátozásával történnek. A Következő korlátozásokat 
kell alkalmazni: 
A Vetroimpex Bt felelőssége vállalni olyan követeléseket, melyek szándékos, helytelen magatartásunkból 
adódnak, vagy a hazai termékfelelősségi törvényben szabályozottak. Minden egyéb esetre kizárólag jelen 
ÁSZF szerint kell eljárni, azonban bármilyen követelés, illetve felelősség sem haladhatja meg a szállított áru 
értékét. Ezt a korlátozást kell alkalmazni minden szerződéses, illetve nem szerződéses kapcsolatban 
bekövetkezett kárért, függetlenül annak törvényi természetére. 
Továbbá minden szavatossági igény, mely a palackok leszállítását, illetve töltését követően, vagy közben 
keletkezik kizárt, kivéve, ha azt a szállító szándékosan idézte elő. 
Szavatosságból adódó bármilyen követelés visszautasításra kerül. A fent említett szabályozási 
kötelezettséget a szállító dolgozóira, irodai alkalmazottaira, képviselőire vagy helyettesítő ügynökeire is 
mutatis mutandis érvényes. 

C) Kizárások dugó esetében 
A dugó egy természetes termék. Így felmentjük magunkat a dugó repedéséből, töréséből, kellemetlen 
szagától vagy ízhatásától („dugóíz”), a csomagolt termék színváltozásától (palack tartalma), vagy a dugó 
eresztéséből adódó követelések alól. 
Hivatkozva az előzőekre, ezúton kifejezetten rámutatunk, hogy a vevőnek gondoskodni kell arról, hogy a T-
dugókat folyadék tárolása esetén csak függőleges tárolásra alkalmas. Technológiai vagy szükséges műszaki 
fejlesztés eredményeként a termék értékében nem következik be csökkenés. 
Abban az esetben, ha jogos írásos értesítés érkezik egy hibás teljesítésről, abban az esetben gondoskodunk a 
hiba orvoslásáról, vagy a termék cseréjéről. Amennyiben írásban másként nem rendelkeztünk a vevővel 
szemben, árengedményre nem jogosult. Követelések a fent említettek esetében, különösen kártérítési 
követelés, büntetőjogi, vagy gazdasági veszteség elszenvedése esetén kizártak.  

D) Kizárások speciális üvegek esetében 
A leszállított speciális üvegek esetében a törési/selejt arány elérheti a 2,5%-t.  Amennyiben bekövetkezik, 
hogy a fent említett arányt meghaladja, úgy haladéktalanul írásban értesíteni kell a szállítót, aki 
meghatározza az ezt követő folyamatot. Amennyiben az értesítés elmarad, illetve nem tartják be a szállító 
utasításait, az ezt követő követelésekért, illetve károkért nem felel a szállító. 

E) Kizárások festett üvegre és szerves emblémával ellátott üvegre 
Sérülések keletkezése festett, vagy szerves emblémával ellátott üvegek nem megfelelő kezeléséből, a 
szállító nem vállal felelősséget ezekre. Vevő által végzendő további munkafolyamatok esetén a következő 
figyelmeztetésekre, és előírásokra kell figyelni: Száraz fedett helyen kell tárolni. A nedvesség rongálhatja a 
festékréteget.  
Ne sterilizáljuk vagy tisztítsuk alámerítéses módszerrel, automatikus mosóval, ózon sterilizálóval, vagy 
automatikus kefékkel ellátott rendszerrel; Kerüljük a mechanikai igénybevételt. Reklamáció a töltéskor 
bekövetkezett károk esetén előzetes teszt nélkül elutasításra kerülnek.  
Kerülje a palackok egymáshoz dörzsölését, használjon rekeszt térelválasztóval ellátva. Az üvegek nem 
alkalmasak rácsozott konténerben/tartályban való szállításra, illetve tárolásra. 
Címkézéshez kizárólag diszperziós ragasztót használjon. 

13) Szerződéstől való elállás 
A fizetési feltételek be nem tartása, vagy olyan körülmények napvilágra kerülése, ahol a vevő 
hitelképessége a banki és hitelbiztosítási szempontok szerint kétségessé válik, abban az esetben jogosultak 
vagyunk, tekintet nélkül a megelőző megállapodásunkra, a még fennmaradó szállításokat előre fizetés 
mellett, vagy biztosíték nyújtása mellett kivitelezni, vagy a szerződéstől visszalépni, a szerződés 
meghiúsulása miatt kártérítési igénnyel fellépni. 

14) Fizetés 
A számlaértéket a megállapodott fizetési feltételek figyelembe vételével kell megfizetni. A fizetés a 
megállapodott pénznemben a mi bankszámlánkra történő átutalással teljesítendő. A Skontó 
igénybevételének feltétele, hogy semmilyen lejárt más követelés nem állhat fenn, valamint az külön 
megállapodásra került.  
Csekk és váltó elfogadása csak külön megállapodás mellett lehetséges, ha minden ebből adódó kamatok és 
költségek a vevőt terhelik. Váltóval való fizetés esetén Skontó nem vehető igénybe.  
A vevő nem jogosult a fizetést bármilyen oknál fogva visszatartani. Ellenkövetelések kompenzálásához a mi 
kimondott beleegyezésünk szükséges. 
Fizetési késedelem, vagy a fizetési nehézségek napvilágra kerülése esetén jogunkban áll, a még fennálló 
nyitott számlák egyidejű követelésére, a fennálló szállítások felfüggesztésére (határidővesztés), a még nem 
teljesített szerződésektől való elálláshoz, és visszatartani minden előre fizetést addig, míg az ebből adódó 
károk megállapításra nem kerülnek, illetve a káraink fedezetét. 
Jogunkban áll tekintet nélkül a még fennálló szállításokat előre fizetés, vagy garanciák biztosítása mellett 
véghezvinni. 
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat 7%-kal növelt mértékben számítunk fel késedelmi 
kamatot. Fizetési késedelem esetén minden behajtási- és inkasszóköltséget a vevő visel. 
Kifizetéseket a fennálló legrégebbi tartozás, illetve követelés rendezésére számítjuk be. 
Költségek, melyek az átutalással, az okmányos inkasszóval, vagy az okmányos akkreditívvel a vevő 
országában, vagy a szállítandó országban felmerülnek, a vevőt terhelik. 

15) Reklamáció 
Reklamációt csak az áru átvételét követő 8 napon belül tudunk elfogadni, de mielőtt harmadik félnek 
átadásra kerül, kizárólag írásos formában. 
Amennyiben a reklamáció igazolásra került, abban az esetben az áru értékében bekövetkezett értékvesztés 
erejéig illeti meg kedvezmény, vagy csere. Csere nem várható el az eladótól, ha annak kivitelezése 
aránytalanul nagy költségeket okozna. További reklamáció, vagy a rendelés reklamáció miatti törlése, 
illetve egyéb kártérítési igény kizárt. 
Egy hónap leteltével a rejtett hibák iránti reklamáció is kizárásra kerül. 
A számlával kapcsolatos kifogást csak a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban fogadunk el. 

16) Tulajdonjogok 
Minden szállított áru ellenértékének a teljes megfizetéséig a Vetroimpex Bt. tulajdonában marad. 
(Fenntartott áru). 
Harmadik fél által az áru lefoglalása, vagy egyéb igénybevétele esetén a vevő kötelessége, a tulajdonjog 
fenntartására hivatkozni, és erről minket haladéktalanul értesíteni. 
Amennyiben a tulajdonjogunkkal fenntartott áru eladásra kerül, minden az áruval kapcsolatos fizetési 
kötelezettséget megörököl az új vásárló, melyről a vevőnk kötelessége a harmadik felet tájékoztatni. 
Feldolgozása, keverése, vagy más, nem tőlünk származó anyaggal való elegyítése esetén a tulajdonjog az új 
anyagban, vagy termékben számlánknak megfelelően értékarányosan továbbszáll. 
Az új anyagot, vagy terméket a vevőnek díjtalanul kell nekünk raktároznia. 
Minden esetben jogosultak vagyunk a vevő raktárát megtekinteni, hogy a tulajdonunkban lévő vevői áruban 
a felhasznált áruértéket megállapítsuk, és egy esetleges továbbértékesítést megtiltsunk. 

17) Alkalmazandó jog, illetékesség 
Minden szerződéseinkre kizárólag a magyar törvények az irányadóak. A felek a közöttük felmerült vitás 
kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, s amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a 
peres útra a Tatabányai Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

18) Érvényesség 
Amennyiben valamelyik meghatározás jelen feltételekben hatálytalan, úgy jogunkban áll a hatálytalan 
meghatározást egy hatályos rendelkezésre cserélni, aminek gazdasági következménye, ahogy lehetséges a 
hatálytalan meghatározáséval hasonló legyen. 
A szerződési feltételek egyes pontjában bekövetkező jogi érvénytelenség a többi feltételt érvényességében 
nem érinti. 

 


