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A C.F. Maier Polimer-Technikai Kft.
általános értékesítési- és szállítási feltételei

I. Az általános értékesítési- és szállítási feltételek alkalmazása

1. Az alábbi általános szerződési feltételek érvényesek a C. F. Maier Polimer-Technikai Kft-vel, mint Szál-
lítóval (a továbbiakban: Szállító) Vevőként szerződéses kapcsolatba lépő valamennyi vállalkozásra, jogi 
személyre és jogi személyiséggel rendelkező egyéb társaságra vagy szervezetre.

2. Az általános szerződési feltételek – melyek mindenkori hatályos magyar nyelvű szövege a www.c-f-mai-
er.de honlapon megtalálható – a Szállító és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés részévé válnak, 
abban az esetben is, ha a Vevő nem tesz kifejezett elfogadó nyilatkozatot azok tekintetében.

3. A felek közötti állandó jellegű üzleti kapcsolat esetén a jelen feltételek azokra a jövőbeni ügyletekre is 
érvényesek, melyeknél nincs kifejezett hivatkozás ezekre, amennyiben egy korábbi, a Szállító által visszai-
gazolt megrendelésnél már utalás történt ezen általános szerződési feltételekre.

4. A Vevő üzleti feltételei kizárólag abban az esetben érvényesek és kerülnek alkalmazásra, ha azokat a 
Szállító a szerződés megkötését megelőzően vagy azzal egyidejűleg írásban kifejezetten elfogadja.

5. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek bármelyike érvénytelen, hatálytalan vagy azzá válik, 
úgy az az egyéb feltételek érvényességét és hatályosságát nem érinti.

II. Ajánlat, megrendelés

1. A Szállító valamennyi ajánlata kötelezettség nélküli, hacsak nem fix ajánlatként van megjelölve, és 
legfeljebb 30 napig érvényes. Az ajánlattal kapcsolatos esetleges módosításokat és/vagy kiegészítéseket 
szövegszerűen kell megtenni. Az ajánlatban szereplő mennyiségi és nagyságrendi adatok kötelezettség 
nélküli közelítő értékek, hacsak nincsenek kimondottan kötelező érvényűnek jelölve.

2. A megrendelés csak a Szállító megrendelés-visszaigazolásával válik kötelező érvényűvé. Amennyiben 
a Vevő a megrendelés-visszaigazolás kézhezvételétől számított három (3) naptári napon belül annak tar-
talmának írásban nem mond ellent, a szerződés a megrendelés-visszaigazolásban foglalt feltételek szerint 
létrejön, akkor is, ha ezek értelmezési hibák vagy elírások miatt a felek esetleges korábbi megállapodásaitól 
eltérnek.

III. Árak

1. Az árak kétség esetén ab Werk („gyárteleptől“) értendők, és kizárólag a fuvarköltséget, a behozatali- és 
kiviteli vámot, illetéket, valamint a csomagolási költségeket tartalmazzák, a törvényes mértékű ÁFA összeg-
gel kiegészítve.

2. Amennyiben az ajánlat leadását vagy a megrendelés visszaigazolását követően a szállításig több 
mint 5%-kal változnak az irányadó költségtényezők, különösen az anyag, az energia vagy a személyzet 
tekintetében, úgy a Szállító jogosult az ár kiigazítását kérni. Ezt aszerint kell meghatározni, hogy mennyire 
változtatta meg az irányadó költségtényező a teljes árat.
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3. A Szállító új megrendelés esetén nincs kötve a korábban általa megadott árakhoz.

IV. Szállítási- és átvételi kötelezettség

1. A szállítási határidők a megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum és az előleg 
beérkezését, valamint a szükséges anyagok kellő időben történő Vevő általi rendelkezésre bocsátását kö-
vetően kezdődnek, amennyiben ez utóbbira vonatkozóan a felek között megállapodás született. A szállítási 
készség jelentésével a szállítási határidő betartottnak minősül, ha a szállítás a Szállító hibáján kívüli okból 
késik vagy nem lehetséges.

2. Ha a Szállító saját hibájából nem tart be egy megállapodott szállítási határidőt, úgy a Vevő minden eset-
ben köteles számára méltányos póthatáridőt tűzni.

3. A részszállítások megengedettek, amennyiben ez elvárható.

4. Az olyan lehívásos megrendeléseknél, ahol a felek nem állapodtak meg a szállítási határidőben, a 
gyártási egységek nagyságában és /vagy az átvételi időpontokban, a Szállító legkésőbb a megrendelés 
visszaigazolását követő három (3) hónapon belül kérheti ezek kötelező meghatározását. Ha a Vevő ennek 
21 naptári napon belül nem tesz eleget, akkor a Szállító jogosult 14 naptári nap póthatáridőt tűzni és annak 
eredménytelen lejárta után a szerződéstől elállni és/vagy kártérítést követelni.

5. Ha a Vevő nem teljesíti átvételi kötelezettségét, úgy a Szállító (nem érintve egyéb jogait) a Vevő előzetes 
értesítése után szabadon értékesítheti a szállítás tárgyát.

6. Vis maior okozta események feljogosítják a Szállítót arra, hogy a szállítást az akadályoztatás időtartamá-
val és egy méltányos elindulási idővel késleltesse, vagy a szerződés még nem teljesített részétől egészben 
vagy részben elálljon. Vis maiornak minősülnek mindazok az előre nem látható és elkerülhetetlen körülmé-
nyek, mint pl. sztrájk, üzemből való kizárás, üzemzavarok, fel nem róható nyersanyag- vagy energiahiány, 
szállítási késedelmek vagy a szállítások megszakításai, amelyek a határidőben történő szállítást 
a Szállító elvárható erőfeszítései ellenére lehetetlenné teszik. A fentiek abban az esetben is érvényesek, ha 
a fent nevezett akadályoztatások késedelem során vagy egy alvállalkozó szállítónál következnek be.
A Vevő felhívhatja a Szállítót, hogy 14 naptári napon belül nyilatkozzon, eláll-e a szerződéstől vagy egy 
méltányos póthatáridőn belül szállítani akar. Amennyiben a Szállító nem nyilatkozik, úgy a Vevő a szerződés 
nem teljesített részétől elállhat.
A Szállító haladéktalanul értesíti a Vevőt, amennyiben vis maior következik be. A Szállító köteles mindent 
megtenni annak érdekében, hogy a Vevőt ért károsodást a lehető legalacsonyabb szinten tartsa, adott 
esetben az akadályoztatás időtartamára a formák kiadásával.

V. Fizetési feltételek

1. Valamennyi fizetést kizárólag a Szállítónak kell teljesíteni a számlában megadott pénznemben. Ha nincs 
egyéb megállapodás, akkor a szállítások vagy egyéb teljesítések ellenértékét a számla keltétől számított 30 
naptári napon belül kell (levonás nélkül) megfizetni.

2. A fizetési határidő elmulasztáskor (€-ban kiállított számla esetén) az Európai Központi Bank által közzé-
tett mindenkori alapkamat + 8% mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. A Szállító ezen felül jogosult 
kárigényét is érvényesíteni.

3. Csekk vagy váltó csak kifejezetten erre vonatkozó előzetes írásos megállapodás esetén és csak mint a 
teljesítésigazolás bizonyítéka kerül elfogadásra. Valamennyi ezzel kapcsolatos költség a Vevőt terheli.
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4. A Vevő csak abban az esetben élhet beszámítással vagy a fizetésekre vonatkozó visszatartási joggal, ha 
a Szállítóval szembeni követelései nem vitatottak vagy jogerősen megállapításra kerültek.

5. A fizetési feltételek tartós be nem tartása vagy olyan körülmények, melyek a Vevő hitelképességét és / 
vagy fizetőképességét komoly kétségbe vonják, feljogosítják a Szállítót valamennyi követelése azonnali ese-
dékessé tételére. Ezen felül a Szállítónak ilyen esetben joga van a még nyitott szállításokra előleget követel-
ni, valamint egy általa tűzött méltányos fizetési póthatáridő sikertelen leteltét követően a szerződéstől elállni.

VI. Csomagolás, elküldés, kárveszély átszállása és átvételi késedelem

1. Eltérő megállapodás hiányában a Szállító választja ki a csomagolást, az elküldés módját és útját. A 
Szállító jogosult egy általa a szállítmányozási ügyleteivel szokásosan megbízott szállítmányozót választani a 
szokásos, azzal megállapodott feltételek mellett.

2. A kárveszély minden esetben, így a fuvarmentes szállításoknál is a szállítóüzem elhagyásával száll át 
a Vevőre (ab Werk). A Vevőnek felróható átvételi késedelem esetén a kárveszély már a szállítási készség 
Szállító általi közlésének időpontjában átszáll a Vevőre.

3. A Vevő írásos kérésére az árut (a Vevő) saját költségére az általa megjelölt kockázatok ellen is biztosítják.

4. A Vevő átvételi késedelme esetén a Szállító jogosult az árut a Vevő költségére leraktározni. Amennyiben 
a Szállító maga raktározza az árut, úgy minden megkezdett naptári hét után a leraktározott áru számla-
értékének 0,5%-át jogosult raktározási költség címén a Vevőnek számlába állítani. A Szállító fenntartja 
magának a jogot ennél magasabb raktározási költség érvényesítésére, amennyiben megfelelő bizonylatok-
kal igazolja annak összegét.

VII. Tulajdonjog-fenntartás

1. Az áruk a Szállító tulajdonában maradnak mindaddig, amíg a Szállítónak a Vevővel szemben fennálló 
valamennyi vételár-követelése és esetleges egyéb igénye (pl. késedelmi kamat, kártérítés, stb.) maradék-
talanul kiegyenlítésre nem kerül. A tulajdonjog-fenntartást a felek teljes körűen érvényesnek és végrehaj-
thatónak fogadják el abban az esetben is, ha nem kerül sor annak a Ptk. 6:216.§ (4) bekezdése szerinti 
hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő regisztrálására. Felek kifejezetten megállapodnak abban is, hogy a 
tulajdonjog fenntartás hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő regisztrálásának elmaradása nem jár a Ptk. 
6:216.§ (4) bekezdés második mondatának a) és b) pontjaiban írt következményekkel.

2. Az áru annak Vevő általi (további) megmunkálása vagy feldolgozása esetén sem kerül a Vevő tulajdonába 
az 1. pontban írt Szállítói igények maradéktalan kiegyenlítéséig. Ebben az esetben a Vevő által megmun-
kált vagy feldolgozott (a Szállítótól származó) árun a Szállító és a Vevő közös tulajdona jön létre, mégpedig 
a Szállító által számlázott nettó áruértéknek a Vevő által megmunkált vagy feldolgozott áru nettó eladási 
árához viszonyított arányban. Az így létrejött áru a Szállító igényeinek biztosítékául szolgál az 1. pontban 
írtaknak megfelelően.

3. Más, nem a Szállítótól származó árukkal történő, a Vevő részéről megvalósított feldolgozás (összekapcs-
olás/összekeveredés) esetén a Szállító közös tulajdoni hányada az új dolgon már csak az áru azon része 
tekintetében áll fenn, amely eredetileg is tőle származott.

4. A Vevő a tulajdonjog fenntartással érintett árut csak a szokásos üzleti forgalomban és csak azzal a fel-
tétellel értékesítheti tovább, ha a saját vevőivel ugyancsak megállapodik az 1-3. pontok szerinti tulajdonjog 
fenntartásban. Vevő nem jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett áruval kapcsolatos más rendelkezé-
sekre, így különösen, de nem kizárólagosan annak zálogjoggal való megterhelésre vagy biztosítékként való 
átruházásra.
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5. Továbbértékesítés esetén a Vevő már most a Szállítóra engedményezi – a Szállító valamennyi igényének 
teljesítéséig – mindazokat a követeléseit, melyek a továbbértékesítésből keletkeztek, továbbá a vevőivel 
szemben fennálló egyéb jogos igényeit, minden járulékos joggal együtt. A Szállító kérésére a Vevő köteles a 
Szállítónak haladéktalanul megadni minden olyan információt és átadni részére minden olyan dokumentu-
mot, amelyek a Szállító jogainak a Vevő vásárlóival szembeni érvényesítéséhez szükségesek.

6. Ha a Vevő a tulajdonjog fenntartással érintett árut a megmunkálás után a 2. és/vagy 3. pont szerint más, 
nem a Szállító tulajdonát képező áruval együtt továbbértékesíti, úgy a vételár-követelés 5. pont szerinti 
engedményezése csak a Szállító tulajdonjog fenntartással érintett áruja számlázási értékének mértékéig 
érvényes.

7. Ha a Szállító javára fennálló biztosítékok értéke több mint 10%-kal meghaladja annak teljes követelését, 
akkor a Szállító a Vevő kérésére annak mértékéig a Szállító választása szerinti biztosíték felszabadítására 
köteles.

8. A tulajdonjog fenntartással érintett áru harmadik személy általi lefoglalását vagy elkobzását haladékta-
lanul jelenteni kell a Szállítónak. Az ebből adódó költségek minden esetben a Vevőt terhelik, amennyiben 
azokat nem harmadik személyek viselik.

9. Ha a Szállító a fentebb leírtak szerint él a fenntartott tulajdonjogával és az azzal érintett árut visszaveszi, 
úgy jogosult azt szabadon eladni vagy elárvereztetni. A tulajdonjog fenntartással érintett áru visszavétele 
a célzott haszonértéken, de legfeljebb a megállapodott szállítási áron történik. Az áru ilyen módon történő 
értékesítése nem érinti a Szállító esetleges további kártérítési igényeit, különös tekintettel az elmaradt has-
zonra, melyek továbbra is fennmaradnak.

VIII. Kellékszavatosság

1. Az áruk minőségére és kivitelezésére a termékleírások irányadóak, vagy – amennyiben ilyenek előállítá-
sában megállapodtak – azok a minőségi minták, amelyeket a Szállító a Vevő kívánságára előzetes vizsgálat 
céljából bemutat. Egyebekben a XII.1. pontban írtakat is figyelembe kell venni. A műszaki szabványokra 
történő utalás teljesítmény-leírásra szolgál és nem értelmezhető minőségi garanciaként. A minőség tekinte-
tében az üzletágban szokásos tűrésállományok érvényesek. A gyártás külön írásos megállapodás hiányá-
ban az üzletágban szokásos anyagokkal és a megállapodott, annak hiányában pedig az ismert előállítási 
eljárások szerint történik. Színes vagy reprodukált termékeknél az eredetitől csekély mértékű eltérések nem 
minősülnek hibának; ugyanez érvényes a próbanyomások és a gyártott mennyiség közötti eltérésekre is.

2. Ha a Szállító a szerződés teljesítésén kívül tanáccsal látta el a Vevőt, csak kifejezett előzetes ígéret ese-
tén felel a szállított áru működőképességéért és alkalmasságáért.

3. Az áru hiányosságait – ideértve a rejtett hibákat is – azok felfedezését követően haladéktalanul írásban 
be kell jelenteni. A szavatossági igények a kárveszély átszállását követően 12 hónappal elévülnek, amennyi-
ben nincs ettől eltérő megállapodás.

4. Megalapozott szavatossági kifogás esetén a Szállító utólagos teljesítésre (választása szerint kijavításra 
vagy pótszállításra) kötelezett. Amennyiben a Szállító ezen kötelezettségének méltányos határidőn belül 
nem tesz eleget vagy a kijavítás többszöri próbálkozás ellenére is kudarcba fullad, úgy a Vevő a vételár 
arányos leszállítására vagy a szerződéstől való elállásra jogosult. A további igényekre, különösen a hiány 
vagy az annak következményeképpen fellépő károk miatti költségtérítési vagy kártérítési igényre a IX. pont 
szerinti felelősségkorlátozások érvényesek. A pótolt részeket kérésre a Vevő költségére vissza kell küldeni a 
Szállítónak.
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5. A Vevő önhatalmú utómunkája és/vagy szakszerűtlen kezelése következményeként az árura vonatkozó 
valamennyi szavatossági igény elveszik. Vevő csak aránytalanul nagy károk elhárítása vagy a hibák Szállító 
általi megszüntetésének késedelme esetén jogosult a Szállító előzetes értesítése után azokat javítani és 
ezért a méltányos költségei megtérítését követelni.

6. A szokásos mértékű elhasználódás vagy kopás nem von maga után szavatossági igényt.

IX. Felelősségkorlátozás

1. A Szállító csak akkor felel a Vevőt ért károkért és/vagy köteles megtéríteni a Vevőnél felmerült költsége-
ket, ha neki, vezető állású alkalmazottjának vagy teljesítési segédjének szándékosság, súlyos gondatlanság 
vagy az élet, testi épség vagy egészség megsértése róható fel.

2. A fentiek nem érintik a termékfelelősségi irányelvek, valamint a Ptk. termékszavatosságra vonatkozó 
szabályai szerinti objektív felelősséget, valamint a minőségi garancia teljesítéséért fennálló felelősséget.

3. Ugyancsak nem érintik a fentiek a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegéséért fennálló 
felelősséget; a felelősség ennyiben az 1. pontban felsorolt eseteken kívül az előre látható, szerződés-ti-
pikus károkra korlátozódik. Lényeges szerződéses kötelezettségek alatt azok a szerződéses jogviszonyból 
eredő alapvető, elementáris kötelezettségek értendők, amelyek különös jelentőséggel bírnak a szerződés 
szabályszerű végrehajtása vagy teljesítése szempontjából, vagy amelyek a felek közötti bizalmi viszonyt 
jelentősen befolyásolják, különös tekintettel a szállítási- és a lényeges tájékoztatási kötelezettségek teljesí-
tésére.

4. A bizonyítási teher Vevő hátrányára történő módosítása nem kapcsolódik a fenti szabályozáshoz.

X. Formák (szerszámok)

1. A formák ára tartalmazza az egyszeri mintázás költségét is, nem tartalmazza viszont a vizsgálati- és 
megmunkálási beállítások, valamint a Vevő által elrendelt változtatások költségét. A további mintázások 
költségei, melyekért a Szállító köteles helytállni, őt terhelik.

2. Amennyiben nincs egyéb megállapodás, úgy a Szállító marad a tulajdonosa a Vevő számára a Szállító 
vagy általa megbízott harmadik fél által előállított formáknak. A formákat kifejezett megállapodás esetén 
csak a Vevő megrendeléseihez használják, amennyiben a Vevő eleget tesz fizetési- és átvételi kötelezett-
ségeinek. A Szállító csak akkor köteles ezeket a formákat ingyenesen pótolni, ha az a Vevőnek garantált 
kibocsátási mennyiség teljesítéséhez szükséges. A Szállító megőrzési kötelezettsége az adott formából 
történő utolsó rész-szállítás után két évvel megszűnik. A Vevőt értesíteni kell a megőrzési kötelezettség 
megszűnéséről.

3. Amennyiben a szerződés megszűnik, a formák azonban még nem amortizálódtak, úgy a Szállító jogo-
sult a fennmaradó amortizációs összeget a Vevőnek haladéktalanul teljes egészében számlába állítani.

4. Ha a szerződésnek megfelelően a formák a Vevő tulajdonába kerülnek, úgy a tulajdont a Vevő a formák 
vételárának maradéktalan kiegyenlítése után szerzi meg. A formák Vevő részére történő átadását pótol-
ja azoknak a Vevő javára történő megőrzése. A Vevőt megillető törvényes kiadási igénytől és a formák 
élettartamától függetlenül a szerződés megszűnéséig a Szállító jogosult a formák kizárólagos birtoklására. 
A Szállítónak idegen tulajdonként kell megjelölnie a formákat és a Vevő kívánságára annak költségére 
biztosítania is kell azokat.

5. A 4. pont szerint a Vevő tulajdonát képező és/vagy a Vevő által kölcsönbe adott formáknál a Szállító me-
gőrzési és rendben tartási felelőssége arra a gondosságra korlátozódik, mint amit saját ügyeiben tanúsít. A 
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karbantartás és a biztosítás költségeit a Vevő viseli. A Szállító kötelezettségei megszűnnek, ha a szerződés 
teljesítése és megfelelő felszólítás után a Vevő a formákat méltányos határidőn belül nem viszi el. Amíg a 
Vevő szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget teljes mértékben, addig a Szállítót minden esetben 
visszatartási jog illeti meg a formák tekintetében.

XI. Tervek, klisék, dokumentumok

1. Az áruval kapcsolatos dokumentáció, tervek, ábrák, rajzok és egyéb más dokumentumok tekintetében 
a Szállítót illeti meg a kizárólagos kivitelezési- és szerzői jog. Amennyiben a Vevő javaslatokat és ötleteket 
bocsát rendelkezésre, úgy a Szállító társszerzői jogot kap abban a terjedelemben, amelyben a mintát vagy 
tervet a Szállító alkotta meg.

2. Amennyiben nem jön létre megrendelés, a Vevő köteles valamennyi neki kézbesített dokumentációt, 
beleértve az esetlegesen arról készített másolatokat is, haladéktalanul visszaadni a Szállítónak. A digitális 
sokszorosításokat véglegesen meg kell semmisíteni.

3. Javaslatok és ötletek rendelkezésre bocsátása esetén a Vevő köteles mentesíteni a Szállítót harmadik 
személyek mindennemű igénybevétele alól, akik ezeken jogokat érvényesítenek.
4. A Szállító által készített tervek, rajzok, klisék és hasonlók akkor is a Szállító tulajdonában maradnak, ha 
az előállítási költségeket a Vevőnek felszámították.

XII. Anyagokkal való támogatás

1. Ha az anyagokat a Vevő szállítja, úgy köteles azokat saját költségére és veszélyére egy legalább 5% 
mértékű méltányos mennyiségi felár ellenében időben és kifogástalan minőségben leszállítani.

2. Ezen feltétel nemteljesítése esetén a szállítási határidő megfelelően meghosszabbodik. Vis maior esetek 
kivételével a Vevő viseli a keletkező többletköltségeket a gyártás félbeszakítása miatt is.

XIII. Szerzői jog és iparjogvédelem

1. Ha a Szállítónak a Vevő rajzai, modelljei, mintái alapján vagy az általa rendelkezésre bocsátott alkatrés-
zek felhasználásával kell szállítania, úgy a Vevő felel azért, hogy harmadik személy védelemben részesülő 
jogai az áru rendeltetési országában ezáltal ne sérüljenek. A Szállító figyelmezteti a Vevőt az általa ismert 
jogokra, saját kutatásokat azonban nem köteles végezni. A Vevőnek mentesítenie kell a Szállítót harmadik 
személyek igényeitől, és meg kell térítenie a keletkezett károkat. Ha a Szállítónak harmadik személy megtilt-
ja az előállítást vagy a szállítást egy őt megillető, védelemben részesülő jogra hivatkozással, úgy a Szállító 
jogosult a munkákat – a jogi helyzet vizsgálata nélkül –a jogi helyzet Vevő és harmadik személy közötti 
tisztázásáig beszüntetni. Ha a késedelem folytán a megrendelés folytatása a Szállítótól már nem várható el, 
úgy a Szállító elállásra jogosult.

2. A Szállítónak átadott azon rajzokat és mintákat, melyekből nem jött létre megrendelés, kívánságra vissza 
kell küldeni; ellenkező esetben a Szállító jogosult azokat az ajánlat leadását követő három hónap elteltével 
megsemmisíteni. Ez a kötelezettség a Vevőre is megfelelően érvényes. A megsemmisítésre jogosultnak 
előzetesen és időben értesítenie kell szerződéses partnerét a megsemmisítési szándékáról.

3. A Szállítót illetik meg a szerzői- és adott esetben ipari tulajdont védő jogok, különösen a használati- és 
értékesítési jogok az általa vagy harmadik személy által a megbízás teljesítése során kialakított modellek, 
formák és szerkezetek, tervek és rajzok tekintetében. Kérésre a Vevőnek haladéktalanul vissza kell adnia a 
Szállítónak a dokumentumokat, iratokat, formákat, mintákat és/vagy modelleket, beleértve azok valamen-
nyi, esetlegesen készített sokszorosítását is.
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4. Amennyiben egyéb jogi hiányosságok is fennállnak, úgy ezekre a VIII. pontban írtak megfelelően érvé-
nyesek.

XIV. Újrahasznosított anyagok

Az újrahasznosított nyersanyagokat a Szállítónak gondosan kell kiválasztania. A regenerált gumi alapanya-
gú műanyagok ugyanakkor gyártási egységenként nagy eltéréseket mutathatnak felszíni tulajdonságaik-
ban, színben, tisztaságban, szagban és fizikai vagy kémiai tulajdonságaikban; ez nem jogosítja fel a Vevőt 
minőségi reklamációra a Szállítóval szemben. A Szállító viszont kérésre a Vevőre engedményezheti a bes-
zállítókkal szembeni esetleges igényeit; a Szállító nem vállal garanciát ezen igények érvényesíthetőségéért.

XV. Teljesítés helye és illetékes bíróság

1. Teljesítési hely a szállítási üzem helye (Drégelypalánk, Magyarország).

2. Illetékes bíróság a Szállító választása szerint cégének székhelye vagy a Vevő székhelye szerint illetékes 
bíróság.

3. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben kizárólag a magyar anyagi jog rendelkezései érvé-
nyesek a bécsi vételi egyezmény kizárása mellett.


