A COMPONEX ELECTRONICS Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános Szállítási és Fizetési Feltételei
1.§ Hatály
COMPONEX ELECTRONICS Korlátolt Felelősségű Társaság (az alábbiakban
COMPONEX) valamennyi jelenlegi és jövőbeni szállítása és szolgáltatása kizárólag jelen
Általános Szállítási Feltételek alapján történik. A szerződéses partner ettől eltérő feltételei
csak akkor érvényesek, ha azokat az COMPONEX írásban kifejezetten visszaigazolja.
2.§ Szerződéskötés
A COMPONEX ajánlatai kötelezettség nélküliek és megfelelő időben történő saját
beszállítás feltételezésével készülnek. A vevő megrendelései kötelező érvényű ajánlatok,
amelyeket a COMPONEX írásbeli rendelésigazolás megküldésével vagy a megrendelt áru
kiszámlázott végső áron történő megküldésével fogad el. A szóbeli nyilatkozatok,
termékleírások, szolgáltatásra vonatkozó adatok stb. nem jelentenek garanciát vagy
minőségi megállapodást, kivéve, ha azokat a COMPONEX írásban kifejezetten megerősíti.
Az árunak a termékadatoktól való csekély eltérései megengedettek, amennyiben az az
ügyféltől nem elvárhatatlan.
3.§ Árak
A COMPONEX valamennyi áradata, a rendelésigazolásban szereplők is, kötelezettség
nélküliek. A COMPONEX fenntartja magának az áremelés jogát a beszerzési költségek
vagy egyéb, a vételár szempontjából releváns költségek emelkedése esetén.
4.§ Szállítás, kárveszély átszállása, részteljesítések, termék visszaküldése (RMA)
Eltérő megállapodás hiányában a COMPONEX valamennyi szállítása biztosítva történik, a
vételáron felüli szállítási költségeket a vevőnek kell fizetnie.
A COMPONEX esetleges egyéb jogainak fenntartásával a szállítás a vevő részére a
szállítónak történő átadással valósul meg, a kárveszély átszállása is ebben az időpontban
történik. A szállítót és a szállítási útvonalat a COMPONEX választja ki, amennyiben azt a
vevő nem adta meg. A COMPONEX arra fog törekedni, hogy az elküldés és a szállítási
dátum tekintetében a vevő által kívánt szállítási dátumot amennyire lehet, figyelembe
vegye. A COMPONEX jogosult részszállításokat teljesíteni. A megrendeltnél kisebb
mennyiség szállítása nem menti fel a vevőt az áruátvételi és fizetési kötelezettség alól.
Valamely részszállítás késlekedése nem jogosítja fel a vevőt a többi részszállítás
felmondására.
Szabványáru (szabványtermékek) rendeléseit a COMPONEX hozzájárulása nélkül nem
lehet módosítani, visszavonni, vagy a szállítás időpontját eltolni; a hozzájárulás
megadásáról a COMPONEX szabad belátása szerint dönt. A COMPONEX fenntartja
magának a jogot, hogy az áruk értékesítéséről vevői felé szabad belátása szerint döntsön.
A speciális, vevő specifikus, többletértékű, vagy egyéb, a szabványtól eltérő szállítások és
szolgáltatások, beleértve a vevő számára összeállítandó alkatrészkészleteket, valamint a
COMPONEX gyártói listáján nem szereplő gyártók áruit, a félkész termékek és egyéb, a
COMPONEX által NCR vagy „non-cancellable” vagy „non-returnable” minősítéssel ellátott
áruk és szolgáltatások (különleges termékek) megrendelései – ezen feltételek eltérő
rendelkezései fenntartásával – nem mondhatók fel és a különleges termékek nem
küldhetők vissza. Az áruk visszaküldését a COMPONEX erre vonatkozó szabályai szerint
(RMA) kell elbonyolítani. A COMPONEX nem fogad el és nem vesz át az előzetesen az
általa adott ún. RMA-szám nélkül (Return Material Authorisation) érkező árut. A vevő felelős
a visszaküldött áru szállítási károk elleni biztosításáért, az árut ennek megfelelően kell
becsomagolnia. Ezen kívül a visszaküldött árukat kifizetett szállítási költségek mellett kell
visszaküldeni. Amennyiben olyan árukról van szó, amelyeket a vevő hibásnak tekint, a
visszaküldésnél mellékelni kell a hiba teljes és részletes leírását. Azokat az árukat,
amelyeket a COMPONEX a fenti szabályozások alapján nem tud elfogadni és átvenni, a
vevő költségére a vevő címére visszaküldi.
5.§ Szállítási idő
A szállítás – a megfelelő és megfelelő időben történő saját beszállítás feltételezésével – a
megállapodásban
szereplő
időpontokban
történik.
Ez
érvényes
a
kiadott
rendelésigazolások után is. A szállítási időpont betartottnak minősül, amennyiben a
COMPONEX az árut a megállapodásban szereplő vagy az általa kiválasztott szállítónak
időben úgy átadja, hogy az áru normális lefolyás esetén időben megérkezik a vevőhöz.
Ennek ellenére a COMPONEX felhívja a vevő figyelmét, hogy a COMPONEX által
megadott szállítási határidők csak becslésnek tekintendők.
6.§ Szállítási problémák, késedelem
A COMPONEX-nek nem felróható körülmények és események, amelyek a szállítást
megakadályozzák vagy lényegesen nehezítik, feljogosítják a COMPONEX-et, hogy a
teljesítést a következmények időtartamára megfelelő kezdeti határidővel kitolja.
Amennyiben a szállítási késedelem időtartama a négy hetet meghaladja, mindkét fél
részben vagy egészben elállhat a szerződéstől. A COMPONEX-nek nem felróható szállítási
problémákhoz tartoznak – eltérő megállapodás hiányában – a vis maior, természeti
katasztrófák, harmadik fél vagy kormányzati, hatósági vagy katonai szervek intézkedései
vagy mulasztásai, jogszabályi változások, anyaghiány, felkelések, háború, terrortámadások,
szállítási késedelmek, valamint a normális munkaerő- és anyagforrások kiesése vagy
zavara. Amennyiben állami vagy hatósági importfeltételek változása akadályozza meg a
szolgáltatást, a COMPONEX jogosult a szerződéstől elállni. Ilyen esetben a COMPONEX a
vevő kérésére a vevővel új, a megváltozott feltételekhez illeszkedő szerződést köt.
Amennyiben a COMPONEX késedelembe esik, úgy a felelősség kérdését a 10. .§
szabályozza.
7.§ Tulajdonjog fenntartása
Mindazon folyószámlaegyenleg-követelések teljesítéséig, amelyek a COMPONEX-et a
vevővel szemben most vagy a jövőben, bármilyen okból megilletik, a COMPONEX-et az
alábbi biztosítékok illetik meg: az áru a COMPONEX tulajdonában marad. A feldolgozás és
átalakítás folyamatosan az mint gyártó számára történnek, kötelezettségek azonban az
COMPONEX-et nem terhelik. Amennyiben az COMPONEX (társ)tulajdona egyesítés révén
megszűnik, úgy már most kikötésre kerül, hogy a vevő (társ)tulajdona az egységes
dologban (számlaérték) értékarányosan az COMPONEX-re átszáll. Azt az árut, amelyben
az COMPONEX-nek (társ)tulajdonjoga van, az alábbiakban fenntartott árunak nevezzük.
A vevő jogosult a fenntartott árut szabályos üzleti forgalomban feldolgozni és elidegeníteni,
ameddig nem esik késedelembe. Záloggal terhelés vagy biztosíték-átruházás nem
megengedett. A továbbértékesítésből vagy egyéb jogcímen (biztosíték, tiltott cselekmény) a
fenntartott áru helyére lépő követelések (beleértve az összes folyószámlaegyenlegkövetelést) a vevő már most biztosítékként teljes mértékben az COMPONEX-re
engedményezi. Az COMPONEX elfogadja ezt az engedményezést. Az COMPONEX
visszavonhatóan felhatalmazza az ügyfelet, hogy az COMPONEX-re engedményezett
követeléseket annak számlájára saját nevében beszedje. Ezt a beszedési felhatalmazást,
csak akkor lehet visszavonni, ha a vevő fizetési kötelezettségeinek nem tesz rendesen
eleget. Amennyiben harmadik fél a fenntartott áruhoz fér, a vevő felhívja a figyelmet az
COMPONEX tulajdonjogára, valamint haladéktalanul értesíti az COMPONEX-et. A vevő
szerződésszegő viselkedése, különösen fizetési késedelem esetén, valamint abban az
esetben, ha vagyonára vonatkozóan csődeljárási kérelmet nyújtottak be, az COMPONEX
jogosult a fenntartott árut visszavenni vagy adott esetben harmadik féllel szemben a vevő
kiadási jogainak engedményezését követelni. Ebben az esetben a vevő köteles az
COMPONEX számára az engedményezett követelések beszedéséhez szükséges adatokat
közölni és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat kiadni. Amennyiben az COMPONEX-et
ez alapján megillető biztosítékok értéke a vevővel szembeni követelései nyitott összegét
tartósan több mint 10%-kal meghaladja, úgy az COMPONEX a vevő kérésére választása
szerint biztosítékokat szabadít fel.

8.§ Minőségi kifogás, garancia
A vevő feladata az áru vizsgálata a HGB (kereskedelmi törvénykönyv) 377. .§ szerint,
valamint az esetleges hiányosságok/egyéb eltérések jelentése a szállítást követő 10 napon
belül. Amennyiben az áru kárveszély átszállása esetén nem megfelelő és ezt időben jelzik,
úgy az COMPONEX saját választás szerint köteles utólagos javítást végezni vagy
megfelelő árut szállítani. Amennyiben az COMPONEX erre megfelelő időn belül nem kész
vagy képes, vagy egyéb okokból nem sikerül a pótlólagos teljesítés, a vevő saját választása
szerint elállhat a szerződéstől vagy engedményt kérhet. Amennyiben a vevőt az
COMPONEX által szállított áru hibái miatt kár érte, vagy felesleges kiadásai keletkeztek,
abban az esetben a 10. .§ lép életbe. Nem áll fenn garancia többek között
(a) az áru meghatározott alkalmazási célra való alkalmasságára, kivéve, ha erről
kifejezetten írásban megállapodtak a felek,
(b) azon hiányosságok/hibák esetén, amelyek a kárveszély átszállását követően
keletkeztek, pl. hibás üzemeltetés következtében (a meghatározott használati specifikációk
vagy feltételek be nem tartása esetén), rongálás vagy egyéb külső behatások
következtében;
(c) késedelmes jelzés esetén, vagy
(d) a vevőtől eltérő más személlyel szemben
9.§ Garanciális idő
A garanciális igények 12 hónap elteltével évülnek el. Az elévülési idő a vevőnek történő
szállítástól vagy a vevő átvételi késedelmének beálltától kezdődik. Amennyiben az áruk
gyártói hosszabb időre vállalnának garanciát, úgy ezt az COMPONEX a vevő számára
megfelelő kérésre biztosítja, amennyiben a gyártó ehhez hozzájárul.
10.§ Felelősség
Az COMPONEX törvényes képviselői, munkavállalói és teljesítési segédei szándékossága
vagy súlyos hanyagsága esetén felel. Ezen felül az COMPONEX felelőssége mindenféle
jogcímen (beleértve pl. a lehetetlenülést, a szerződéskötéskor elkövetett mulasztást, a
szándékos kötelességszegést, garanciát, tiltott cselekményt) kizárt. A felelősség kizárása
nem vonatkozik:
- az élet, testi épség vagy egészség károsodása miatti igényekre,
- a termékfelelősségi törvény szerinti igényekre,
- írásban vállalt garancia megszegése estén azok károkra, amelyektől a garancia véd,
- lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén,
- késedelmes szállítás esetén.
Lényeges szerződéses kötelezettség megszegése valamint szállítási késedelem esetén az
COMPONEX egyszerű gondatlanságra szóló felelőssége oka szerint előrelátható és
közvetlen károkra korlátozódik, legfeljebb 50 000,- erejéig, amennyiben egyedi esetben
nem született magasabb felelősségi keretösszegről szóló megállapodás. Az COMPONEX
ezen esetekben nem vállal felelősséget különösen a vevő elmaradt nyeresége vagy nem
előrelátható, közvetett következményes károk esetén. Az előző két mondatban leírt
felelősségi korlátozások érvényesek abban az esetben is, ha egy adott kár olyan
munkavállaló vagy megbízott súlyos hanyagságára vagy szándékosságára vezethető
vissza, aki nem az COMPONEX vezető állású munkavállalója vagy az COMPONEX
beltagjának törvényes képviselője.
11.§ Fizetési feltételek, beszámítás/visszatartás, fizetési késedelem
Az COMPONEX által kiállított valamennyi számlát a számla keltétől számított 30 napon
belül kell nettó összegben megfizetni. Amennyiben a vevő első hitelvizsgálata még nem
zárult le, vagy a vevő az COMPONEX-el vagy harmadik féllel szemben fizetési
késedelembe esik, vagy az COMPONEX ésszerű megfontolása alapján egyéb okokból
kételyek merülnek fel a vevő fizetőképességére vagy fizetési hajlandóságára vonatkozóan,
az COMPONEX jogosult a megállapodás szerinti vagy jövőbeni szállításokat utánvéttel
vagy előzetes készpénzes kifizetést követően teljesíteni. Amennyiben a vevő nem veszi át
az utánvétes szállítást, az COMPONEX egyéb jogok ellenére jogosult az árut a vevő vagy a
saját számlájára értékesíteni és a vevőnek az COMPONEX és a vevő között létrejött
megállapodás szerinti ár, valamint a kényszerértékesítéssel elért ár különbözetét
kiszámlázni. A vevőt az COMPONEX esedékes fizetési igényével szemben nem illeti meg
visszatartási vagy beszámítási jog, kivéve, ha az ellenkövetelés nem vitatott vagy jogerősen
megítélt. A vevő fizetési késedelme esetén az COMPONEX a BGB (Polgári törvénykönyv)
288. .§ 2. bekezdése szerinti késedelmi kamatot követelhet. A vevő további jogai fizetési
késedelem esetén változatlanok.
12.§ Alkalmazási korlátozások, mentesítés
Az COMPONEX által értékesített áruk csak az adott gyártó által meghatározott célra
alkalmazhatóak. Ezek a célok rendszerint nem foglalják magukba a termékek alkalmazását
életfenntartó vagy támogató rendszerekben, nukleáris anyaggal összefüggésben, vagy
egyéb olyan célokat, amelyekben a termék meghibásodása ésszerű megítélés szerint élet,
testi épség vagy egészség károsodásához vagy rendkívül nagy vagyoni kárhoz vezethet.
Abban az esetben, ha a vevő az COMPONEX-től vásárolt és/vagy programozott árukat
ennek ellenére ilyen összefüggésben alkalmazza, vagy ilyen jellegű felhasználásra
továbbértékesíti, ezt saját kockázatára és egyedüli felelősségére teszi. A vevő ezzel teljes
mértékben, első felszólításra mentesíti a károk és eljárások tekintetében az COMPONEX-et
és az adott gyártót a felelősség alól az áruk ilyen összefüggésekben történő használatával
kapcsolatban, beleértve a megfelelő jogi képviselet költségeit is.
13.§ Oltalmi jogok
Ha egy szállítás szoftverre vagy egyéb szellemi tulajdonra irányul, abban az esetben a
szoftvereket vagy egyéb szellemi tulajdont a szerzői jogi és használati licenc feltételeivel
biztosítja az COMPONEX a vevő számára, amely feltételek a szoftverhez vagy egyéb
szellemi tulajdonhoz mellékelt licencszerződésből láthatóak. Ezek a feltételek nem
biztosítják az ilyen jellegű szoftverek vagy egyéb szellemi tulajdon oly módon vagy olyan
célra történő használati licencét vagy jogokat, amelyet a licencszerződésben kifejezetten
nem szabályoztak.
14.§ Továbbértékesítés/kiviteli ellenőrzés
Az COMPONEX által szállított valamennyi árut a vevővel kötött megállapodásban szereplő
szállítási célországban történő maradásra szántak. Az áruk és a hozzájuk kapcsolódó
technológia és dokumentáció újbóli értékesítésére vagy egyéb hasznosítására az Amerikai
Egyesült Államok, a szerződő felek saját államainak, valamint az Európai Uniónak a kiviteli
ellenőrzésről szóló rendelkezései vonatkoznak (törvények, rendeletek, irányelvek,
döntések, hatósági intézkedések), emellett egyéb országok export- és/vagy
importrendelkezései is vonatkozhatnak rájuk. A vevő feladata, hogy ezekről a
rendelkezésekről tájékozódjon, azokat figyelembe vegye és adott esetben maga
kérelmezzen, ill. eszközöljön ki megfelelő kiviteli, újra kiviteli vagy importengedélyeket.
15.§ Teljesítés helye, illetékesség, egyebek
A COMPONEX és a vevő közötti valamennyi vitás kérdésben – váltó- és csekkigényekkel
összefüggésben is – Magyarország az illetékesség helye. A nemzetközi árukereskedelmi
szerződésekről szóló ENSZ egyezmény alkalmazása kizárt. Amennyiben jelen Általános
Szerződési Feltételek egyes rendelkezései, vagy a vevővel kötött egyéb megállapodások
valamely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti az egyéb
rendelkezések vagy megállapodások érvényességét. A szerződő felek vállalják, hogy az
esetlegesen érvénytelen rendelkezéseket olyan megállapodásokkal helyettesítik, amelyek
tartalma a semmis kikötés által elérni kívánt gazdasági célhoz a lehető legközelebb áll. Az
üzleti kapcsolat keretében felmerülő személyi adatokat az COMPONEX, amennyiben üzleti
szempontból szükséges, a törvényes rendelkezések figyelembevételével kezeli és tárolja.

