ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK
WnD sp. z o.o. w Rąbieniu
lengyel és CEE piacokra
I.§ Általános rendelkezések
1. Jelen Általános Kereskedelmi Feltételek (a továbbiakban ÁKF) valamennyi, a WnD sp. z
o.o. (székhelye: Sucha u. 1/3. Rąbień, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Adószáma:
6793080935, Országos Cégnyilvántartásban Cégjegyzékszáma: 0000416020, bejegyzési
iratai a Łódź-Śródmieście Kerületi Bíróság XX Gazdasági Osztálya mint Cégbíróság őrzi)
társaság (a továbbiakban: Gyártó) és Ügyfelei között kötött szerződésre vonatkoznak.
Egyéb megállapodások, kiegészítések, illetve a jelen ÁKF rendelkezéseit törlő
megállapodások kizárólag akkor érvényesek, ha a Gyártó ezeket egyértelműen és írásos
formában elfogadta vagy visszaigazolta, beleértve az egyes megrendeléseket vagy
megrendelés feltételeinek visszaigazolását. Az Ügyfél, általa leadott valamennyi
megrendelés leadásával a törvény értelmében jelen ÁKF rendelkezéseit feltétlenül és
visszavonhatatlanul elfogadja.
2. Jelen ÁKF rendelkezései az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső
célok érdekében eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) nem
vonatkoznak.
3. Az Ügyfél a Gyártói áruk további beszerzőinek az árut az Ügyfél és további beszerzők
között kötött, jelen ÁKF rendelkezéseit figyelembe vevő, külön megállapodást képező
feltételek alapján értékesíti.
4. Jelen ÁKF a Gyártó alábbi termékei szállítására vonatkoznak:
a. Ablakok,
b. Balkonajtók, HST, Slide Plus, PSK,
c. Bejárati ajtók,
d. Ablaktartozékok, többek között üvegezés, kilincseke, rögzítőelemek, bővítések, PVC
díszpanelek,
e. Ablak kiegészítők, többek között szellőzőnyílások.
II.§ Árjegyzékek, ajánlatok, katalógusok, specifikációk
1. A Gyártó, által akár pdf formátumban e-mailre küldve, akár katalógusokban és
kereskedelmi ajánlatokban közzétéve, az Ügyfelek rendelkezésére bocsájtott valamennyi
árjegyzéke és szállítási feltétele kizárólag tájékoztató jellegű, szerződés megkötésére
irányuló szándéknak nem minősül és mint ilyen a Gyártóra nézve nem kötelező érvényű.
Kizárólag tárgyalásra való meghívást képeznek. A Felekre nézve, csak a megrendelés
feltételeinek visszaigazolásában feltüntetett árak és szállítási feltételek a kötelezők.
2. A Gyártó weboldalán, katalógusokban, prospektusokban, hírdetésekben, rajzokon,
árjegyzékekben vagy promóciós anyagokban feltüntetett áruk képei kizárólag tájékoztató
jellegűek, a megrendelt áruk tulajdonságait nem határozzák meg és az Ügyfél követelései
alapjául nem szolgálhatnak.
III.§ Megrendelések
1. A megrendelések faxon vagy e-mailben adhatók le.
2. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

a. a kereskedelmi ajánlat, érvényes katalógus vagy Gyártó árjegyzéke szerint megrendelt
terméket teljeskörűen, pontosan és egyértelműen meghatározó adatokat. A megrendelés
tárgyának a Gyártó által alkalmazott gyártási technológia kritériumainak meg kell
felelnie. A kritériumokat a "Termékkatalógus" tartalmazza,
b.sajátos szerkezetű, meghatározott sablon szerint elkészítendő termék megrendelése
esetén, az Ügyfél köteles a Gyártó számára rendelkezésre bocsájtani a megrendelt
szerkezet tényleges alakját és méretét tükröző sablont. Az Ügyfélnek a sablont merev
anyagból kell készítenie, pl. kartonból, a megrendelt szerkezet tényleges alakja és mérete
szerint. A Gyártó semmi esetben sem készít sablonokat.
3. A megrendelés leadása fax vagy e-mailt közvetítésével történik, az alábbiaknak megfelelő
megrendelés elküldésével:
a. egyértelmű és olvasható módon elkészített,
b. az Ügyfél által első megrendelés leadása esetén tartalmaznia kell a pontos megnevezést,
címet, adószámot, telefon és fax számot, e-mail címet, nevet és a szállítás pontos helyét
és címét. A szállítási cím az Ügyfél értékesítési pontjának címe, különös esetekben
pedig, a Gyártó és Ügyfél megállapodása szerinti, az adott megrendelésen szállítási
címként megjelölt egyéb cím (a továbbiakban: Teljesítési Cím),
c. az Ügyfél további megrendelései esetén tartalmaznia kell a pontos megnevezést és a
szállítás helyét és címét, amennyiben az előző megrendelésekben szereplő helytől eltér,
d. tartalmaznia kell az Ügyfél nevében megrendeléseket aláírni meghatalmazott személy
aláírását.
4. Az Ügyfél által leadott megrendelések véglegesnek akkor minősülnek, amikor az Ügyfél
számára a megrendelés feltételeit a Gyártó visszaigazolja. A Gyártó a megrendelés
feltételeinek visszaigazolását küldheti e-mailben vagy faxon. A Gyártó által az Ügyfél
számára megrendelés feltételeinek visszaigazolása, a leadott megrendelés a fent felsorolt
megrendelés feltételeinek való megfelelését jelenti.
5. A Gyártótól kapott megrendelés feltételeinek visszaigazolásán vagy megrendelésen
található egyoldalú, az Ügyfél által nyomtatott vagy kézzel írott valamennyi kiegészítés
vagy megjegyzés a Gyártóra nézve nem kötelező jellegű, ebben az esetben az Ügyfél
megrendelése módosítást igényel, majd ismételten meg kell küldeni a Gyártó számára a
megrendelés feltételeinek visszaigazolása céljával.
6. A Gyártó fenntartja jogát, hogy az Ügyfél által leadott bármelyik megrendelését, ok
meghatározása nélkül visszautasíthassa, különösen az Ügyfél fizetőképességével
kapcsolatos kétségek esetén, illetőleg megrendelés hibás tartalma esetén vagy, amennyiben
a megrendelés teljesítése a megrendelt szerkezet kivitelézésére való tekintettel túlhaladja a
Gyártó technológiai képességeit. A megrendelés megtagadásával kapcsolatosan a Gyártó
felelősséget nem vállal, abban az esetben sem, ha a visszautasítás előtt az Ügyfél
kötelességet vállalt a Gyártó termékének további vevő számára való értékesítése tárgyában.
7. Amennyiben a Gyártó a megrendelés teljesítését megtagadja, az Ügyfél számára nem küldi
meg a (4) bekezdésben megírtak szerinti megrendelés feltételeinek visszaigazolását.
8. A Gyártó követelheti az Ügyféltől a megrendelés ismételt leadását, illetőleg a leadott
megrendelés módosítását (faxon vagy e-mailben), a követelés az Ügyfél számára
telefonbeszélgetés keretében is közölhető.
9. Amennyiben a megrendelés ismételt leadása vagy módosítása szükséges, a megrendelés
leadásának ideje az ismételten leadott vagy módosított megrendelés leadásának időpontja.
Az ismételt megrendelés leadás vagy megrendelés módosítás kapcsán a fenti (1)-(8)
bekezdések rendelkezései alkalmazandóak.
10. Az Ügyfél miután a Gyártótól a megrendelés feltételeinek visszaigazolását megkapta, a
megrendelést nem módosíthatja, különösen pedig a megrendelt termékek fajtájára, színére,
mennyiségére, méretére vagy alakjára vonatkozóan. Kivételes esetekben, a megrendelés

módosításával kapcsolatos Gyártóval való előzetes egyeztetés alapján, a Gyártó
hozzájárulhat az adott megrendelés módosításához.
11. Amennyiben az Ügyfél a megrendelést a Gyártó által megrendelés feltételeinek
visszaigazolását követően, illetőleg a Gyártó által megrendelés feltételeinek visszaigazolása
és Ügyfél által előleg befizetése után lemondja, a Gyártó jogosult az Ügyféllel szemben
kötbért érvényesíteni, melynek összege a Gyártó a leadott megrendelésben szereplő
termékek gyártásának elindítása vagy legyártása, esetlegesen felmerülő raktározásának
költségeit fedezi. Az előző mondatban említett, elmaradt kötbérre vonatkozóan az V.§ (6)
bek. rendelkezései alkalmazandóak. Az Ügyfél által a megrendelés lemondásának idejének
a megrendelés lemondásáról szóló nyilatkozat Gyártónak való kézbesítésének napja számít.
12. Az Ügyfél megrendelése lemondottnak számít akkor is, ha az Ügyfél az előleg
befizetésével, a Gyártótól kapott megrendelés feltételeinek visszaigazolásától számított
hatvan (60) napot túlhaladó késedelembe esik. Ebben az esetben a Gyártó jogában áll a
legyártott terméket eladni és az így megszerzett ellenértékét a termék gyártásával és
raktározásával kapcsolatos követelés és esetleges maximális, az alábbi V.§ (6b)
bekezdésben megírtak szerint számított késedelmi kamatokba beszámítani azt követően,
hogy az Ügyfélt írásban az előleg megfizetésére felszólítja és a tárgyi felszólítás
kézbesítésétől számított hét napon belül az Ügyfél a felszólításnak nem tesz eleget.
13. A Gyártó nem garantálja, hogy az Ügyfél adott termékre való ismétlődő megrendelései
esetén, az adott termék gyártásához felhasznált nyersanyagok azonos színűek lesznek.
14. A megrendelés és a megrendelés feltételeinek visszaigazolása tartalmának, a
megrendeléssel vagy a Felek egyéni megállapodásával való ellenőrzéséért, továbbá az
árajánlat és mérések helyességének ellenőrzséért kizárólag az Ügyfél felel.
IV.§ Árak
1. A termékek ára az Ügyfél által megrendelés leadásának napján érvényes Gyártó árjegyzéke
alapján kerül meghatározásra. A termék ára tartalmazza a termékek Teljesítési Címre való
szállításának, valamint szállítás során az áru biztosításának költségét.
2. Az Ügyfél megrendelésének leadása napján érvényes Gyártó árjegyzékében szereplő árak
az alábbi (3) bek. feltüntetett alapkedvezménnyel, egyéb pl. forgalmazói, időszakos/akciós,
a megrendelés leadás napján érvényes, illetőleg a megrendelt mennyiséggel vagy
árengedménnyel kapcsolatos speciális kedvezménnyel csökkenhetnek. A fent megírt
kedvezmények a felsorolt sorrendben kerülnek alkalmazásra. A fent megírt kedvezmények
nem vonhatók össze.
3. Az alapkedvezmény a Gyártó kiskereskedelmi ártól számított engedmény. Amennyiben a
Gyártó az Ügyfélnek alapkedvezményt nyújt, a kedvezmény mértékét a Gyártó az
Ügyfélnek küldött megrendelés feltételeinek visszaigazolásában határozza meg.
4. Az időszakos/akciós, a megrendelés leadásának napján érvényes kedvezményt az Ügyfél
azonos feltételekkel kapja meg. Az időszakos/akciós kedvezmény különösen a Gyártó által
meghirdetett időszakos (pl. ünnepi vagy tárgy (pl. meghatározott profil minta) akciókra
vonatkozik.
5. Gyártó az Ügyfél számára a megrendelt mennyiségtől függő speciális kedvezményt
nyújthat. Amennyiben a Gyártó az Ügyfélnek speciális kedvezményt nyújt, a kedvezmény
mértékét a Gyártó az Ügyfélnek küldött megrendelés feltételeinek visszaigazolásában
határozza meg.
6. A Gyártó az Ügyfél számára a teljes összeg alábbi V.§ (1) bek. megírt időben történő
rendezése esetén további, százalékban meghatározott kedvezményt nyújthat, melynek
összege az áru nettó értéke után kerül kiszámításra (skontó engedmény).

7. A Gyártó árjegyzékében feltüntetett árak nettó árak, az adókötelezettség napján érvényes
Áfa-kulcs szerint kerülnek növelésre.
V.§ Fizetési feltételek
1. Az Ügyfél kötelezi magát, hogy valamennyi Gyártó által visszaigazolt megrendelést, a
megrendelés értékének 100% összegben leelőlegez, a Gyártó által megrendelés
feltételeinek visszaigazolásától számított 7 napon belül. Gyártó fenntartja jogát, hogy a
megrendelés teljesítését, beleértve a megrendelt termékek gyártását akkor kezdi meg,
amikor az Ügyfél a megrendelés értékének 100%-át kifizeti.
2. Valamennyi fizetést az Ügyfél az Áfás számlán feltüntetett Gyártó bankszámlájára köteles
teljesíteni, a megjegyzésekben különösen a megrendelés számát feltüntetve.
3. A fizetés teljesítésének napja a jelen ÁKF értelmében a pénzösszeg Gyártó bankszámlájára
való megérkezése.
4. A Felek egyéb, a fentiektől eltérő, egyedi fizetési feltételekbe, az Ügyfél által megrendelés
leadáskor állapodhatnak meg. Független a Felek által korábban meghatározott egyedi
fizetési feltételektől, a Gyártó jogában áll a terméket a teljes árának rendezése után kiadni,
amennyiben a Gyártó megítélése szerint az Ügyfél fizetőképessége romlott (amire
különösen az Ügyfél korábbi kötelezettségeinek késedelemmel való rendezése utal), illetve
a Gyártó megítélése szerint az áru ellenértékének kifizetése egyéb okok miatt meghiúsulhat.
5. A Gyártó adott megrendelés teljesítésével kapcsolatos kötelessége akkor keletkezik,
amennyiben az alábbiakban felsorolt feltételek együttesben teljesülnek, tekintettel az alábbi
(6a) bekezdésre:
a. a III.§ (1)-(3) bek. meghatározott szabályok szerint az Ügyfél az árut megrendeli,
b.az Ügyfél a fenti (1) bek. megírt fizetési kötelességeit teljesíti,
c. a Gyártó az Ügyfélnek a megrendelés feltételeinek visszaigazolását megküldi.
6. Amennyiben az Ügyfél a Gyártóval szemben bármilyen fizetési kötelezettségével
késedelembe esik:
a. A Gyártó - a fenti (1) és (5) bekezdésektől független - nem köteles az Ügyfél által leadott
megrendeléseket teljesíteni akkor sem, ha a Gyártó ezeket visszaigazolta, az ilyen nem
teljesített megrendelésért befizetett előleget a Gyártó valamennyi fennálló tartozásba
számítja be annak ellenére, hogy az Ügyfél megjelölte melyik megerendelés teljesítésére
fizeti az összeget, a tartozás rendezése után fennmaradó összeget pedig a Gyártó az
Ügyfél számára visszautalja.
b.Ügyfél késedelembe esése esetén a Gyártó jogosult az Ügyfél számára a vonatkozó
jogszabályok szerint késedelmi kamatot számítani, amelynek összege a törvény által
megengedett évi szinten számított maximális mértéke behajtási költség címen negyven
(40) Eur kötbér összegével növelve, a Gyártó Ügyféllel szemben valamennyi
érvényesíthető egyéb jogai sérelme nélkül. Az Ügyfél által fizetendő maximális
késedelmi kamatra a Gyártó könyvelési bizonylatot állít ki.
7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Gyártónak aláírása nélkül Áfás számla kiállításához engedélyét
adja.

VI.§ Áruszállítás

1. Az áruszállítás az adott megrendelés feltételeinek visszaigazolásában meghatározott
feltételek szerint történik. A megrendelés feltételeinek visszaigazolásában nem szabályozott
kérdésekben a jelen ÁKF rendelkezései az irányadók.
2. Az áruszállítás a megrendelés feltételeinek visszaigazolásában meghatározott időpontban
történik. A Gyártó az Ügyfélt azonban faxon vagy e-mailben emlékeztetni fogja a szállítás
közeledő időpontjáról, a meghatározott szállítási időpont előtt legalább 2 nappal.
3. A fenti (2) bekezdésben megírt értesítés az Ügyfélt a megrendelt áru szállítási időpontján
történő átvételére kötelezi.
4. A Gyártó köteles az árut a Teljesítési Címre szállítani. Gyártó által az áruszállítás
teljesítésének megkezdése után a megrendelés feltételeinek visszaigazolásában feltüntetett
Teljesítési Cím módosítása nem lehetséges, kivéve, ha a Gyártó a Teljesítési Cím
módosítását írásban visszaigazolja.
5. A jelen paragrafusban megírt áruszállítás az Incoterms 2010-ben rögzített feltételek és a
DAP (Delivered at Place) szabályok szerint kerül teljesítésre - amennyiben a Teljesítési Cím
Európai Unió területén található, és DDP (Delivered Duty Paid) szabályok szerint amennyiben a Teljesítési Cím Európa Unió területén kívül helyezkedik el.
6. A Felek a Gyártó által az áruszállítást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a megrendelés
feltételeinek visszaigazolásában megjelölt időpontban a Gyártó az Ügyfél számára a
Teljesítési Címen rendelkezésre bocsájtja. A teljesült áruszállítás a jelen bekezdés szerint a
fenti III.§-ban megírt megrendelés teljesülésének minősül. Az áru Ügyfél számára való
leszállításának időpontja egyben a megrendelés Gyártó által teljesítésének, valamint az áru
a megrendelés feltételeinek visszaigazolásában rögzített feltételek szerinti szállításának
időpontja (a továbbiakban: Teljesítés Időpontja).
7. Az Ügyfél a leszállított áruért a felelősséget az áru Teljesítési Címen történő rendelkezésére
bocsájtásával vállalja át.
8. A megrendelt árut átvevő, azaz az Ügyfél vagy általa áruátvételre felhatalmazott személy
elő- és utónevét tartalmazó olvasható aláírása az áru átadását igazoló dokumentumon,
továbbá a leszállított áru vonatkozásában kifogások hiánya, az áru a leadott megrendelés
szerinti, hiánytalan és sérülésmentes átadásának bizonyítékát képezik. Azt kell feltételezni,
hogy a Teljesítési Címen az Ügyfél nevében az árut átvevő személy az áruátvételre és az
áru átadását igazoló dokumentumok aláírására meghatalmazással rendelkezik.
9. Abban az esetben, ha az Ügyfél az árut nem veszi át, vagy a teljesítési időpontban az
átvételét megtagadja, a Gyártó jogában áll az árut az Ügyfél költségére és kockázatára
raktárba helyezni, az Ügyféltől pedig az áruátvétel késedelme minden napja után az adott
megrendelés nettó értékének 2%-a magasságában kötbér megfizetését követelni.
10. Amennyiben a Teljesítés Időpontjával szemben az áruátvételi késedelem a tizennégy (14)
napot meghaladja, a Gyártó jogában áll a legyártott terméket az Ügyfél költségére és
kockázatára eladni azt követően, hogy az Ügyfélt írásban az előleg megfizetésére felszólítja
és a tárgyi felszólítás kézbesítésétől számított hét napon belül az Ügyfél a felszólításnak
nem tesz eleget. A megrendelt áru átvételére kijelölt további időpont eltelte után a Gyártó
jogában áll a terméket eladni és az így megszerzett ellenértékét a termék raktározásával és
esetleges, a fenti (9) bekezdésben megírt késedelmi kötbérrel kapcsolatos követelésbe
beszámítani.
11. Az Ügyfél által megrendelt áru átvételére kijelölt további időpont eredménytelen eltelte az
Ügyfél által megrendelés lemondásának minősül. A fenti III.§ (11) bek. rendelkezései
megfelelően alkalmazandóak. Amennyiben az Ügyfél az árut nem veszi át, ez az áru
értékének és esetleges egyéb költségek megfizetésétől az Ügyfélt nem mentesíti, beleértve
a szállítási költségek is.
VII.§ Szállítás

1. Az áru szállítását a Gyártó biztosítja. A termékek Teljesítési Címre való szállítását, valamint
szállítás során az áru biztosításának költségét a Gyártó fedezi.
2. Az áru kirakodását a z Ügyfél biztosítja.
3. Amennyiben az áru Teljesítési Címre való szállítását a közúti szabályok vagy a talajalakulat
(túl keskeny, meredek stb. bevezető út) akadályozza, az Ügyfél az áru leszállításához
haladéktalanul új Teljesítési Címet köteles kijelölni, amely a megrendelés feltételeinek
visszaigazolásában, illetőleg a Gyártó és Ügyfél által a fenti VI.§ (4) bek. alapján külön
megállapodásban megjelölt eredeti Teljesítési Címtől 20 km távolságon belül tatálható.
Amennyiben az előző mondatban megjelölt esetben az Ügyfél más Teljesítési Címet a fent
megírt távolságban nem jelöl ki, eu az Ügyfél megrendelés lemondásának minősül. A fenti
III.§ (11) bek. rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
4. Az Ügyfél az áru átvétele során köteles az általános jogszabályokban meghatározott áru
átvételére és értékelésére vonatkozó szabályok szerint eljárni, amennyiben a Gyártó erre
vonatkozó utasításokat ad - az áruátvétel során az Ügyfél a Gyártói utasításokat is köteles
betartani. Valamennyi kifogást, különösen az áru megrendeléssel való megfelelősségére,
hiánytalanságára és látható sérüléseire vonatkozót az áru Ügyfélnél történő kirakodása
során jegyzőkönyvbe kell foglalni, majd a jegyzőkönyvet haladéktalanul, de legkésőbb 7
napon belül, faxon vagy e-mailben a Gyártónak kell megküldeni. A vonatkozó jogszabályok
vagy Gyártói utasítások be nem tartása a Gyártó által reklamáció elutasításának okát
képezheti, különösen pedig az áruátvétel során az általánosan alkalmazandó
jogszabályokban meghatározott intézkedések elmulasztása, illetőleg az áru átvételére és
felmérésére vonatkozó Gyártói utasítások elmulasztása az áruk fizikai hibáira vonatkozó
szavatosságból eredő és a Gyártó által szállítási szerződés telejsítésének hiányából vagy
nem megfelelő teljesítéséből eredő jogosultságok elvesztését okozzák.
5. A fenti (4) bekezdésben megírt áru megrendeléssel való megfelelősségével kapcsolatos
kifogások az Ügyfélt az áru árának megfizetése alól nem mentesítik.
VIII.§ Biztosítékok
A Gyártó, az Ügyfél felől, az Ügyél által leadott megrendelések teljesítése ellenében neki járó
tartozások biztosítása érdekében, fenntartja jogát, hogy:
a. az Ügyfél által befizetett valamennyi előleget van termék árát bármelyik fennálló
követelésbe beszámíthassa - abban az esetben is, ha az Ügyfél megjelölte melyik fennálló
tartozása rendezése céljával fizette be az előleget vagy termék árát,
b. az Ügyfél hozzájárulása nélkül a követeléseket harmadik személyekre átruházhassa,
c. a megrendelt áruk szállítását a tartozás maradéktalan rendezéséig szüneteltesse.
IX.§ Szavatosság. Garancia. Az áru további beszerzőivel való kapcsolat
1. Kizárásra kerülnek egészében az Ügyfél, a lengyel Polgári Törvénykönyvben megírt
szavatossági jogai.
2. Gyártó az Fogyasztó számára a legyártott árura minőségi garanciát nyújthat.
3. A legyártott árura szóló minőségi garanciát a Fogyasztó számára átadott, garancia részletes
feltételeit tartalmazó, Gyártói garancialap igazolja. A termékre minőségi garancianyújtás
esetén, a Gyártó a garancialapot az adott termékhez csatolhatja.
4. Az Ügyfél a Gyártóval és a Gyártó termékének további beszerzőivel szemben teljes
felelősséget vállal a Gyártó által nyújtott garanciától eltérő egyéb általa nyújtott
garanciákért.
5. Amennyiben az Ügyfél a Gyártó termékét továbbértékesíti, az Ügyfél köteles:

a. Gyártói termékek további beszerzőinek egyértelmű, pontos és teljeskörű információkat
szolgálni az általa viszonteladott termékek származására és gyártójára vonatkozóan.
Amennyiben az Ügyfél a viszonteladott termékek származására és gyártójára
vonatkozóan megtévesztő információkat ad, e tárgyban a további beszerzőkkel szemben
teljes és kizárólagos felelősséget vállal,
b.Gyártói termékek további beszerzőinek egyértelmű, pontos és teljeskörű információkat
szolgálni a termékek műszaki és üzemeltetési lehetőségeire, valamint a Teljesítési Címen
történő termékek beépítési szabályaira vonatkozóan, valamint a megvásárolt termékekkel
együtt valamennyi kísérő dokumentumot kiadni, beleértve a garancialapot vagy
használati utasítást, amennyiben a Gyártó ezeket a termékekhez csatolta.
c. amennyiben az Ügyfél a termékek beépítését végzi - a termék beépítését az utasításnak,
a szakmai előírásoknak vagy a beépítés hely szerinti hatályos műszaki szabványoknak
megfelelően kell végezni, beleértve a termék valamennyi elemének beszerelését abban
az esetben, ha a terméket az épületbe építik be, továbbá az Ügyfél köteles a termék elemei
módosításától tartózkodni. Ellenkező esetben az Ügyfél a Gyártóval és a Gyártói
termékek további beszerzőivel szemben teljes felelősséget vállal beleértve a Gyártó és
Gyártói termékek további beszerzők, az Ügyfél fent megnevezett intézkedései okozta
kárát.
X.§ Vis major
1. Amennyiben a Gyártó a szállítás időpontját olyan rendkívüli körülmények miatt nem tudja
betartani, amelyek elhárítása az adott körülményekben elvárt megfelelő gondosság ellenére
nem volt lehetséges vagy amelyek előfordulását nem lehetett megakadályozni (pl.
üzemzavar, sztrájk, kizárás, hatósági szankciók, késleltetett nyersanyag-ellátás,
energiaellátási zavarok, háború, árvíz, hurrikánok, földrengések, a továbbiakban: Vis
Major), az ilyen körülmények okozta szállítás késedelmes teljesítést vagy szállítás
elmulasztását a Felek Gyártó részéről kártérítést nem eredményező körülményeknek
tekintik, amely a szállítási időpont módosítását indokolják, a Vis Major fennállása idejének
figyelembevétele mellett.
2. Vis Major bekövetkezése esetén a Gyártó erről a tényről haladéktalanul az Ügyfélt
tájékoztatni köteles. Amennyiben a Vis Major a szállítás teljesítését 6 hónapot meghaladó
időszakon keresztül akadályozza, az Ügyfél jogosult a megrendelést a még nem teljesített
részében lemondani, hatás nélkül a korábbi intézkedésekre és bármilyen további költségek
viselése nélkül. A Vis Major okozza Ügyfél lemondása azonban a Gyártó számára írásban,
ajánlott tértivevényes levélben, Ügyfél által megküldött pótlólagos szállítási időpont
eredménytelen eltelte előtt nem következhet be, mely értesítésben feltüntetésre kerül, hogy
a szállítás meghiúsulása esetén az Ügyfél jogosult a megrendelést lemondani.
3. Amennyiben a fenti (1) bekezdésben megírt okokból az Ügyfél a megrendelést lemondja,
az Ügyfél a szállítási szerződés vagy megrendelés Gyártó által nem megfelelő teljesítésével
vagy teljesítés megtagadásával kapcsolatos kártérítést nem igényelhet.
XI.§ Kártérítési felelősség
1. A Gyártó kártérítési felelőssége az ÁKF, szállítási feltételek vagy megrendelés feltételeinek
visszaigazolása rendelkezéseinek súlyos megsértésére korlátozódik és kizárólag a
szándékos magatartásra és/vagy súlyos gondatlanságra utaló intézkedéseket/mulasztásokat
foglalja magába.
2. Az objektív felelősség elve kizárt. A kártérítési felelősség kizárólag a normális, tipikus és a
Gyártó által megrendelés feltételeinek visszaigazolásakor előrelátható, valamint a

szándékos magatartás/mulasztás közvetlen következményeire vonatkozik, nem tartalmazza
az ún. következményes károkat és elmaradt hasznokat.
XII.§ Módosítások
1. A Gyártó fenntartja a jelen ÁKF bármikor történő módosításának jogát.
2. Az ÁKF módosítása az életbelépésüktől érvényesek azzal a kikötéssel, hogy az Ügyfél ÁKF
módosításainak érvénybelépése előtt leadott megrendelései a megrendelés idején érvényes
ÁKF rendelkezései szerint teljesítettek.
XIII.§ Záró rendelkezések
1. A Felek között jelen ÁKF alapján létrejött szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos vitás
ügyek elbíráslására kijelölt helyi illetékességgel rendelkező bíróság a Gyártó székhelye
szerint illetékes bíróság.
2. A jelen ÁKF-ből eredő szerződéses jogviszonyok vonatkozásában a lengyel törvény az
irányadó.
3. Amennyiben az ÁKF bármelyik rendelkezése vagy a szállítás feltételeire, adott
megrendelésre vagy megrendelés feltételeinek visszaigazolására vonatkozó
megállapodások közül valamelyik érvénytelenné vagy hatástalanná válik, ez a többi
rendelkezés érvényességét nem érinti.
4. A jelen ÁFK-ban, szállítási feltételekben vagy megrendelési feltételek visszaigazolásában
nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó lengyel jogszabályok az irányadók.
5. Jelen ÁFK a Felek között e tárgyban kötött valamennyi korábbi szerződést és megállapodást
törlik és helyettesítik.
6. Jelen ÁFK lengyel, cseh, szlovák és magyar nyelven készültek. A különböző nyelvi
változatban esetleges értelmezési eltérések esetén, a lengyel nyelvű változat a mérvadó.
7. Jelen ÁKF 2016. május 1-től lépnek hatályba.
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