Általános értékesítési feltételek HÜBNER‐H Kft., Nyíregyháza
I. Érvényesség / Ajánlatok
1. Jelen általános értékesítési feltételek minden – akár jövőbeni – üzleti
jellegű szerződésre és egyéb szolgáltatásra kizárólagosan vonatkoznak.
Az ügyfél feltételei kifejezetten el nem fogadottnak minősülnek. Egyéb
feltételek sem hallgatással sem a teljesítés elfogadásával nem
minősülnek elfogadottnak.
2. Jelen általános értékesítési feltételek módosítása, kiegészítése, vagy
egyéb megállapodás az erre alapuló ajánlatok és megrendelések
tekintetében, valamint az írásbeliség követelményéről történő lemondás
csak írásbeli formában érvényes.
3. A Hübner ajánlatai mind ajánlati kötöttség nélküliek. A szerződéskötés
tekintetében a Hübner írásos ajánlat visszaigazolása az irányadó. Az
ajánlattal együtt átadott iratok, mint például katalógusok, prospektusok,
fényképek, rajzok és műszaki adatok csak közelítő adatokat és leírásokat
tartalmaznak, és nem minősülnek a tényleges tulajdonságokra
vonatkozó adatnak vagy garanciának, amennyiben erre vonatkozó
kifejezett írásbeli megerősítés nem áll fenn.
4. A szállítás / szolgáltatás esetleges eltérése az ajánlattól, mintáktól,
próba‐ vagy előszállítástól a mindenkor érvényes DIN‐ vagy egyéb
vonatkozó szabvány szerint megengedett. A DIN ISO 3302 ill. DIN 16901,
amennyiben alkalmazható, úgy a szerződés alapját képezi.

II. Árak
1. Az árakat, amennyiben a felek másban nem állapodnak meg, euróban,
EX WORKS Nyíregyháza, INCOTERMS 2010 paritásnak megfelelően kell
érteni, amelyek nem tartalmazzák a forgalmi adót.
2. Az olyan előre nem látható többletkiadások tekintetében, amelyek a
szerződés végrehajtása során felmerülnek és amelyekre a felek nem
állapodtak meg felárban, a Vevő köteles viselni, kivéve, ha ezek
keletkezéséért a Hübner a felelős.
3. Amennyiben az ár kalkuláció alapjául szolgáló darabszámokat (teljes
mennyiség vagy éves darabszám) nem érik el, úgy a Hübner jogosult a le
nem hívott szállítandó mennyiségeket évente vagy az egyes szállítási
időtartamok végén a megtakarított kiadások levonásával leszámlázni,
kivéve, ha a darabszámokat a Hübner hibája miatt nem lehetett elérni.
4. Amennyiben kivételesen a felek az árak tekintetében külföldi
pénznemben állapodtak meg, úgy a megállapodott ár alapja a megbízás
visszaigazolásának napján Németországban jegyzett, az euró és az
érintett pénznem közötti átváltási arány. Amennyiben ez a fizetés
napjáig változik, úgy a felek bármelyike jogosult az ár megfelelő
kiigazítását követelni.

III. Fizetés
1. A számlákat banki átutalással 14 napon belül 3 % skontóval, 30 napon
belül nettó, külföldi szállítás esetében 21 napon belül 2 % skontóval, 60
napon belül nettó, mindig a számla kiállításának napjától számítva, kell
kiegyenlíteni. A skontó előfeltétele minden, a skontózás időpontjában
fennálló lejárt tartozás egyidejű kiegyenlítése. A számla összege
legkésőbb az esedékesség időpontjában maradéktalanul a Hübner
rendelkezésére kell, hogy álljon.
2. A viszontkövetelés nem jogosítja fel az ügyfelet sem a visszatartásra,
sem a beszámításra, kivéve, ha a viszontkövetelés jogerősen
megállapításra került, vagy nem vitatott.
3. Amennyiben a szerződés megkötését követően olyan körülmények
jutnak a Hübner tudomására, amelyek egy, az ügyfélnél bekövetkezett
jelentős vagyoncsökkenésre utalnak, és amelyek a Hübner fizetés iránti
igényét veszélyeztethetik, különös tekintettel az V.9. pont alatt
megjelölt körülményekre, valamint az ügyfélnek a Hübner által
fenntartott kintlevőségbiztosítása keretében a biztosító által megadott
limit csökkentése vagy törlése esetén a Hübner jogosult minden, az
üzleti kapcsolatból származó követelését azonnal lejárttá tenni és
készpénzben történő fizetést / biztosítékokat követelni, valamint az áru
továbbértékesítését és továbbfeldolgozását az V. fejezetre tekintettel
megtagadni vagy a még esedékes szállítások tekintetében előre fizetést
vagy más biztosítékokat követelni. Amennyiben az ügyfél fizetési
késedelembe esik, úgy a Hübner jogosult az árut – megfelelő
póthatáridő tűzésével – az ügyfél költségére visszavenni, a szerződéstől
elállni és a költségei, valamint a késedelemből származó kára – legalább
a jegybanki alapkamatot 8 százalékponttal meghaladó mértékben –
megtérítését követelni. Ezeket a jogkövetkezményeket az ügyfél a
fizetéssel vagy biztosíték adásával elháríthatja.

IV. Szállítási határidők / Vis maior
1. A megadott szállítási határidő nem kötelező érvényű. Kötelező
érvényű szállítási határidőben a felek csak akkor állapodnak meg, ha a
Hübner azt ilyen hatállyal írásban megerősíti.
2. A szállítási határidők, és különösen a kötelező érvényű szállítási
határidő a megbízás Hübner általi visszaigazolásával kezdődnek,
azonban semmiképpen sem a megbízás megérkezését és teljes technikai
tisztázását megelőzően, és nem a szerződéskötés időpontjában vagy
egyébként megállapodott előleg megfizetését megelőzően. Utólagos, az
ügyfél által jelzett módosítási igények esetében a szállítási időtartamok
és határidők megfelelő mértékben meghosszabbodnak, amennyiben a
Hübner – esetlegesen a feltételek megfelelő igazításával – azok
figyelembe vételére kész.
3. A szállítási időtartamok és határidők megfelelő mértékben
meghosszabbodnak vis maior esetén, mint például munkaügyi vitával
kapcsolatos lépések, különösen sztrájk és lezárás esetében, valamint
előre nem látható akadályok fellépésekor, amelyek a Hübner akaratán
kívül esnek, amennyiben ezek az akadályok jelentős befolyással bírnak
az áru gyártására. Ez érvényes akkor is, ha a körülmények beszállítónál
lépnek fel. Az ilyen körülményeket haladéktalanul közlik az ügyféllel.
Amennyiben a szerződés végrehajtása a felek valamelyike számára
aránytalan hátránnyal jár, úgy ő ebben az esetben a szerződéstől
elállhat.
4. A szállítási határidő betartottnak minődül, amennyiben az áru
elszállításra kész és ezt a Hübner megfelelő időben közli.

V. Tulajdonjog fenntartás
1. Minden szállított áru a Hübner tulajdonában marad a szerződéses
jogviszonyból származó valamennyi kötelezettség maradéktalan
teljesítéséig, függetlenül azok jogalapjától, beleértve a jövőben
keletkező vagy feltételes kötelezettségeket is.
2. A tulajdonjog fenntartással érintett áru át‐ és feldolgozása a Hübner
mint gyártó számára a Ptk 133‐135. § értelmében történik, anélkül, hogy
a Hübnert ez kötelezné. A feldolgozott termék tulajdonjog fenntartással
érintett terméknek minősül az V.1. pont szerint. A tulajdonjog
fenntartással érintett termék az ügyfél által elvégzett, más áruval

történő feldolgozása, összekapcsolása és keveredése esetén a Hübnert
illeti meg a termék résztulajdona, a tulajdonjog fenntartással érintett
áru és az egyéb áru számlaértékének arányában. Amennyiben a Hübner
tulajdonjoga összekapcsolás vagy keveredés útján megszűnik, úgy az
ügyfél már most átruházza a Hübnerre az őt megillető tulajdonjogot az
új dolgon a tulajdonjog fenntartással érintett áru számlaértékének
mértékéig, és az árut a Hübner számára költségmentesen tárolja. Az
ennek megfelelően keletkező résztulajdonjog tekintetében fennáll az
V.1. pont szerinti tulajdonjog fenntartás.
3. A vevő számára megengedett, hogy a tulajdonjog fenntartással
érintett árut szokásos üzleti forgalomban szokásos feltételekkel
mindaddig értékesítse, amíg fizetési késedelme nem áll fenn, feltéve,
hogy a tovább értékesítésből származó követelések az V. 4. és 6. pontok
szerint átszállnak a Hübnerre. Az ügyfél nem jogosult más módon
rendelkezni a tulajdonjog fenntartással érintett termék felett.
4. A tulajdonjog fenntartással érintett termék értékesítéséből származó,
az ügyfelet megillető követeléseket az ügyfél már jelen okirattal
engedményezi a Hübnerre. A követelések átruházása ugyanolyan
összegben jelent biztosítékot, mint a tulajdonjog fenntartás.
Amennyiben a tulajdonjog fenntartással érintett terméket az ügyfél
más, nem a Hübner által eladott termékkel együtt értékesíti, úgy a
tovább értékesítéssel kapcsolat követelés átruházás csak az értékesített
tulajdonjog fenntartással érintett termék mértékéig áll fenn. Olyan áruk
értékesítése esetén, amelyeken az V.2. pont szerint fennáll a Hübner
résztulajdona, az ügyfél ezen résztulajdon mértékéig engedményezi a
követelést a Hübnerre.
5. Az ügyfél jogosult a tovább értékesítésből származó követeléseit
mindaddig beszedni, amíg ezt a jogot a Hübner – bármely időpontban –
vissza nem vonja. A Hübner kérésére az ügyfél köteles saját vevőit
haladéktalanul értesíteni a Hübnerre történő engedményezésről és a
Hübner számára megadni a beszedéshez szükséges adatokat és iratokat.
6. Az ügyfél haladéktalanul köteles értesíteni a Hübnert az esetleges
végrehajtásról vagy egyéb, harmadik személy részéről történő
befolyásról.
7. Amennyiben a fennálló biztosítékok értéke több, mint 5 %‐kal
meghaladja a fennálló kötelezettségek értékét, úgy a Hübner az ügyfél
kérésére köteles a Hübner szabad választása szerinti biztosítékokat
felszabadítani.
8. Az ügyfél kötelessége, hogy megadjon minden szükséges
nyilatkozatot, előterjesszen minden szükséges kérelmet és megtegyen
minden szükséges lépést, amelyek a Hübner tulajdonának biztosítására
szükségesek és hasznosak. Külföldi megbízások esetén a külföldi ügyfél
különösen köteles a tulajdonjog fenntartás ténylegesem megvalósítása
vagy megfelelő biztosíték (zálogjog létesítés) során minden tekintetben
együttműködni és a mindenkor érvényes formai követelményeket
betartani.
9. A kifizetések megszüntetése, fizetésképtelenségi eljárás kérelmezése
vagy megindítása, illetve bíróságon kívüli egyezségi eljárás, valamint
ilyen eljárások vagyon hiányában történő elutasítása esetén megszűnik a
tovább értékesítés, felhasználás vagy beépítés joga a tulajdonjog
fenntartással érintett termék tekintetében, valamint megszűnik az
engedményezett követelés ügyfél általi behajtásának joga is. A Hübner
jogosult a terméket elszállítani; amennyiben az ügyfél a tulajdonjog
fenntartással érintett terméket más áruval vegyítette, úgy a Hübner az
ügyféllel egyetértésben jogosult a számlázási okiratok alapján az
elválasztásra, vagy amennyiben az ügyfél nem működik együtt, úgy a
Hübner egyoldalúan, szakértő közreműködésével jogosult a
kiválasztásra.

VI. A szállítások kivitelezése, kockázat átszállása, csomagolás
1. Az árunak speditőr vagy fuvarozó számára történő átadásával,
legkésőbb azonban a raktár, vagy – távolsági szállítások esetén a – a
szállító üzem elhagyásánál a termékkel kapcsolatos kockázat átszáll az
ügyfélre. Amennyiben a kiszállítás olyan körülmények következtében
késést szenved, amelyek nem a Hübner érdekkörében merülnek fel, úgy
a kockázat a szállítási készültség közlésével átszáll.
2. A Hübner határozza meg az ügyfél nevében a kiszállítás útvonalát, a
kiszállítási eszközt, valamint a speditőrt és fuvarozót, amennyiben a
felek írásban másként nem állapodnak meg.
3. Az árut a Hübner csomagolva adja át szállításra. A csomagolást
Hübner önköltségi áron számítja fel; a többször felhasználható
csomagolások esetén ezeket felhasználható állapotban kell megfelelő
határidőn belül visszaszállítani a Hübner üzemébe.
4. A Hübner elvárható mértékben jogosult rész‐szállításokra. A külön
rendelésre készült áruk esetében legfeljebb 5 % mértékű többlet vagy
hiány megengedett.
5. A megbízások esetén a Hübner jogosult a megrendelt mennyiséget 6
hónapig zártan gyártani ill. legyártatni. A Hübner a megbízás kiadását
követően már nem tud figyelembe venni módosítási kéréseket, kivéve,
ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak. A lehívási időpontokat és
mennyiségeket, amennyiben a felek nem állapodtak meg
konkrétumokban, csak a Hübner szállítási és gyártási kapacitásainak
keretein belül lehet betartani. Amennyiben az árut nem
szerződésszerűen hívják le, úgy a Hübner jogosult, az árut megfelelő
határidő elteltét követően leszámlázni.

VII. Szavatosság és felelősség / elévülés
1. Az ügyfél szavatol a Hübner számára a megbízás elvégzése érdekében
átadott alapadatok, közölt méretek és egyéb adatok ill. követelmények
helyességéért. Az ügyfél oldalán ezzel kapcsolatosan fellépett tévedések
nem alapozhatják meg a Hübner hibás teljesítését.
2. Az árut haladéktalanul meg kell vizsgálni és a felismerhető
hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb az átadástól számított 10
napon belül írásban jelezni kell. Az ezen felül fennálló esetleges hibákat,
amelyek a vizsgálat során nem voltak felismerhetőek, haladéktalanul,
tehát legkésőbb a felismeréstől számított 10 napon belül írásban jelezni
kell. A fenti határidők csak abban az esetben érvényesek, ha a
nemzetközi közúti árufuvarozásról szóló egyezmény (CMR) nem határoz
meg rövidebb határidőket.
3. A jogszerűen bejelentett és megalapozott hibákat a Hübner választása
szerint a hiba megszüntetése vagy hibátlan áru szállítása útján orvosolja
a Hübner. Amennyiben a teljesítés kijavítása egy erre vonatkozóan
meghatározott, megfelelő határidőn belül nem sikerül, úgy az ügyfél
jogosult a szerződéstől elállni vagy az árat megfelelően csökkenteni.
Amennyiben a hiba nem jelentős, úgy az ügyfelet csak az árcsökkentés
joga illeti meg.

4. A dologi szavatossági igények elévülnek a kockázat átszállásától
számított 12 hónap múlva. Ez nem érvényes, amennyiben jogszabály
kötelezően hosszabb időtartamot ír elő. A teljesítés utólagos kijavítása
esetén az elévülési idő nem szakad meg.
5. Minden szavatosság azon feltételtől függ, hogy a Hübner által
szállított árut szakszerűen karbantartsák és kezeljék. A Hübner nem
vállal semmilyen felelősséget az ügyfél vagy harmadik fél általi
szakszerűtlen felhasználás, hibás beszerelés ill. üzembe helyezés,
természetes elhasználódás, hibás vagy hanyag kezelés, alkalmatlan
segédanyagok vagy csereanyagok esetében. Olyan módosítások vagy
felújítási munkák esetén, amelyeket az ügyfél vagy harmadik fél
szakszerűtlenül, a Hübner előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül végez,
minden szavatossági igény megszűnik.
6. Ameddig az ügyfél a Hübner kérésére nem bocsátja rendelkezésre a
kifogásolt árut vagy abból mintát, addig nem hivatkozhat a
hiányosságokra. A javítással kapcsolatos költségeket a Hübner csak
annyiban vállal át, amennyiben azok a vételárra tekintettel arányosak.
7. Az ügyfél bármely jogalapon nyugvó kártérítési igényei kizártak,
különös tekintettel a szerződéses jogviszonyból származó
kötelezettségek megsértésére vonatkozó igényekre. Ez nem vonatkozik
a szándékosság és súlyos gondatlanság eseteire, élet, testi épség,
egészség károsodására, a termékfelelősségi törvény szerinti
felelősségre, a Hübner által írásban vállalt garanciára, a lényeges
szerződési kötelezettségek felróható megsértésére, vagy a törvényileg
kötelező felelősség eseteire.
8. A VII. 4. pontban meg nem nevezett igények elévülési ideje az ügyfél
általi tudomásszerzéstől ill. a tudomásszerzés gondatlan elmulasztásától
számított 6 hónap, amennyiben nem igazolható, hogy a tudomásszerzés
később történt.

VIII. Szerzői jogok
1. A Hübner fenntartja tulajdon‐ és szerzői jogait a költségjavaslatokon,
terveken, rajzokon, egyéb iratokon és információkon; ezeket harmadik
fél számára csak a Hübner kifejezett írásbeli engedélye alapján szabad
hozzáférhetővé tenni. Az ajánlatokhoz tartozó rajzokat és egyéb iratokat
kötelező esetleges kérésre a Hübner számára visszaszolgáltatni.
2. Amennyiben a Hübner egyes termékeket az ügyfél által rendelkezésre
bocsátott rajzok, modellek, minták vagy egyéb iratok alapján szállított,
úgy az ügyfél szavatol azért, hogy ezáltal nem sérülnek harmadik
személyek jogai. Amennyiben harmadik fél a Hübner számára meg
kívánja tiltani ezen termék szállítását, hivatkozással szellemi
tulajdonjogra, úgy a Hübner – anélkül, hogy köteles lenne vizsgálni a
tényleges jogi helyzetet – jogosult bármely további tevékenységét
felfüggeszteni és az ügyfél felróható magatartása esetén kártérítést
követelni. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Hübnert minden,
ezzel összefüggésben harmadik személy által előterjesztett igény alól
első felszólításra mentesíti.

IX. Próbadarabok, formák, szerszámok
1. Amennyiben az ügyfél a megbízás elvégzéséhez eszközöket kell, hogy
biztosítson, úgy ezeket a gyártás helyszínére szállítva kell átadnia saját
veszélyére, a szükséges mennyiséget az esetleges gyártási hulladék
mértékével meghaladó mennyiségben, határidőben, ingyenesen és
hibátlanul. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az ezáltal okozott
költségeket és következményeket az ügyfélnek kell viselnie. A Hübner
köteles a gyártás során alkalmazott gépek és szerszámok esetében
ugyanazt a gondosságot tanúsítani, mintha azok saját tulajdonában
lennének. A karbantartás, fenntartás és csere költségeit az ügyfél kell,
hogy viselje, amennyiben a felek másban nem állapodtak meg.
2. A próbadarabok gyártása, beleértve a formák és szerszámok
költségeit, az ügyfél költségére történik.
3. Amennyiben a felek kifejezetten nem állapodtak meg másban, úgy a
Hübner lesz tulajdonosa a Hübner által vagy az ő megbízásából gyártott
próbadaraboknak, formáknak és szerszámoknak. Amennyiben a
megállapodott gyártási mennyiséghez szükséges, úgy a Hübner
költségmentesen pótolja a használhatatlanná vált formákat és
szerszámokat, kivéve, ha a használhatatlanná válás az ügyfél
érdekkörében felmerült okból következett be. A Hübner ezeket a
darabokat csak az ügyfél érdekében használja fel; ez a felhasználási
korlátozás megszűnik, amennyiben az ügyfél felszólítás és megfelelő
póthatáridő tűzése ellenére a fizetési és átvételi kötelezettségeinek nem
tesz eleget. A Hübner ezeket a darabokat azok utolsó használatától
számított 2 évig tárolja. Az ügyfél kérésére és költségére a Hübner
biztosítást köt a darabokra.
4. Amennyiben kifejezett megállapodás esetén az ügyfél a formák és
szerszámok tulajdonosa lesz, úgy a tulajdonjog csak a megbízás
maradéktalan teljesítését követően száll át az ügyfélre. Amennyiben az
ügyfél ezt követően nem érvényesíti a darabok kiadása iránti igényét,
úgy – amennyiben a felek másban nem állapodnak meg – a Hübner nem
köteles ezeket tovább ingyenesen tárolni, mint két év. A tárolás az
ügyfél kockázatára történik.

X. Titoktartás
Az ügyfél minden, az üzleti kapcsolattal kapcsolatos információt
szigorúan titokban tart. Az átadott információkat az ügyfél kifejezetten
csak a mindenkori megrendelés céljaira használja fel, azonban nem saját
célokra, kivéve, ha a Hübner ehhez előzetesen kifejezetten írásbeli
hozzájárulását adta. Ez nem érinti azokat az információkat, amelyeket az
ügyfél harmadik féltől nem bizalmas úton megszerzett, valamint a
szabadon hozzáférhető információkat.

XI. Záró rendelkezések
1. Minden szállítás / szolgáltatás esetében a teljesítés helye a Hübner
nyíregyházi üzeme, amennyiben a felek külön szerződésben nem
állapodnak meg másban.
2. A jogviták tekintetében a felek megállapodnak a Hübner fő
telephelyén, Nyíregyházán található, hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességében.
3. Minden, a Hübner és az ügyfél közötti jogviszony tekintetében a
Magyar Köztársaság joga érvényes, az egységes ENSZ magánjog (CISG)
kizárásával.
4. Amennyiben a felek közötti szerződés vagy jelen általános szerződési
feltételek bármely része érvénytelen lenne, úgy azáltal a szerződés vagy
jelen szerződési feltételek nem lesznek érvénytelenek. Az érvénytelen
rendelkezés helyére olyan, érvényes rendelkezés lép, amely a Hübner
által megcélzott gazdasági célnak a lehető leginkább megfelel. Ugyanez
igaz az esetlegesen nem szabályozott kérdések esetén.
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