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Értékesítés és Szállítás Általános Feltételei

1§
Hatály
1. Bármely, a Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt. (a továbbiakban: „Eladó”) által
végzett termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, tett ajánlatra kizárólag jelen „Értékesítés
és Szállítás Általános Feltételei” (a továbbiakban: „Általános Feltételek”) alkalmazandó,
kivéve, ha Eladó más feltételek alkalmazásához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy a jelen
„Általános Feltételektől” való eltéréshez írásbeli beleegyezését adja. Jelen Általános
Feltételeket kell alkalmazni, amennyiben Eladó hallgatólagosan terméket értékesít vagy
ajánlatot fogad el úgy, hogy tudomása van arról, hogy a vevő által alkalmazott általános
feltételek jelen Általános Feltételeknek ellentmondanak, vagy azoktól eltérnek.
2. Jelen Általános Feltételeket kell alkalmazni bármely, a vevővel a jövőben kötendő, ingó
áru eladása és/vagy szállítása tárgyában kötött szerződésre is, Eladó erre történő külön
utalása nélkül.
2§
Ajánlattétel, szerződéskötés
1. Az ajánlatban tett eltérő utalás hiányában az ajánlat Eladót nem köti, és Eladó
visszaigazolása szükséges.
2. Bármely, Eladó által a szolgáltatott termékekre vonatkozóan – például
reklámkiadványokban, stb. – szolgáltatott adatok, így különösen, de nem kizárólag, a
színekre, méretre, rugalmasságra és tömegre, csakúgy, mint a vizuális megjelenítésre
(például rajzok és illusztrációk) vonatkozó adatok csak megközelítő értékek, kivéve, ha a
termékek szerződésben megállapított felhasználási célja pontos megfelelést igényel. Az így
szolgáltatott adatok csupán a szolgáltatandó termékek és szolgáltatások egyszerű
leírásaiként vagy megjelöléseiként szolgálnak, és nem minősülnek Eladó által garantált
jellemzőknek. A kereskedelmi gyakorlatban szokásos különbségek és a jogszabályi
előírásokból származó eltérések, amelyek a gyártási technológiának tulajdoníthatóak vagy
az olyan különbségek és eltérések, amelyek műszaki fejlesztésnek minősülnek,
megengedettek, amennyiben azok nem érintik hátrányosan a termék szándékolt és a
szerződésben kikötött célra való alkalmasságát.
3.A vevő felelőssége ellenőrizni, és meggyőződni róla, hogy a rendelt termék a vevő
céljainak megfelel-e, különösen a vegyi ellenálló-képesség és a gyermekvédelmi előírások
tekintetében. Bármely, a termék vevő általi használatára vonatkozó engedélyeztetéssel
kapcsolatos előírásnak vevőnek magának kell megfelelnie.
4. Vevő által tett megrendelés szerződéskötésre való felhívásnak minősül, amely vevőre
nézve kötelező.
5. A megrendelés Eladó által tett írásbeli visszaigazolásáig a szerződés nem jön létre. Eladó a
megrendelés kézhezvételétől számított két héten belül jogosult a megrendelés
visszaigazolására. Az ilyen visszaigazolás tartalma a szerződésre nézve kötelező erővel bír.
6. Eladó a gyártási technológiából adódóan eltérhet a Vevői megrendelésben megadott
gyártási mennyiségtől +/- 10% mértékben. A mennyiségi eltérésből adódó volument Vevő,
árváltoztatás nélkül köteles átvenni.
7. Eladó által gyártott cikkek mindegyike rendelkezik minimális gyártási mennyiséggel,
melyre az árajánlatok vonatkoznak. A minimális gyártási mennyiségeknél alacsonyabb
volumenű rendelési feltételeket, a MOQ dokumentum tartalmazza. (A MOQ dokumentum
az ÁSZF elválaszthatatlan része)
8. Eladó kereskedelmi alkalmazottai az írásbeli szerződés tartalmát meghaladóan szóbeli
járulékos megállapodás megkötésére, vagy szóbeli vállalások megtételére nem jogosultak.
3§
Vételár/Fizetési feltételek
1. Eladó és vevő eltérő megállapodása hiányában Eladó árai „EXW Székesfehérvár”
(Incoterms 2010) szerint értendőek, és a számla kibocsátásának időpontjában
alkalmazandó, törvényben meghatározott áfa-mértékkel megnövelendők.
2. A számlákat a termék szállításának és a számla kézhezvételének időpontjától számított
30 napon belül, levonás érvényesítése nélkül kell kiegyenlíteni. Eladó jogosult a szállítást
indoklás nélkül az egyidejű fizetések teljesítésétől függővé tenni.
3. Vevő a fizetésre nyitva álló, 3. pontban meghatározott határidő (30 nap) elteltével
késedelembe esik. Vevő késedelme esetén Eladó jogosult a fizetés tekintetében kikötött
pénznemre alkalmazandó alapkamat-mértéket nyolc (8) százalékponttal meghaladó
késedelmi kamatot felszámítani. Ez nem zárja ki Eladónak a késedelem folytán keletkező
további károk megtérítéséhez való jogát. Ezen túlmenően, vevő fizetéssel vagy
részletfizetéssel való késedelme esetén Eladó a vételár fennmaradó részét azonnal
esedékessé nyilváníthatja.
4. Vevőt nem illeti meg a beszámítás vagy a visszatartás joga, kivéve, ha vevő
ellenkövetelései bírósági ítéletben nyernek megerősítést, illetve azokat Eladó nem vitatja,
vagy elismeri. Vevő továbbá a visszatartás jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben
ellenkövetelése ugyanabból a szerződéses jogviszonyból ered.
5. Eladó jogosult a még kifizetetlen termékeket vagy szolgáltatásokat kizárólag
készpénzelőleg-fizetés vagy biztosítéknyújtás ellenében szállítani, illetőleg teljesíteni,
amennyiben Eladó olyan körülményről szerez tudomást, amely okot adhat vevő
hitelképességének jelentős csökkenésére, és amely Eladónak a szerződéses jogviszonyból
származó, teljesítetlen követeléseinek vevő általi megfizetését veszélyeztetik.
6. A felek eltérő megállapodása hiányában a fizetéseket magyar forintban (HUF) kell
teljesíteni.
4§
Tulajdonjog-fenntartás
1. A teljes vételár (ideértve a késedelmi kamatot és egyéb járulékos követeléseket)
kézhezvételéig Eladó fenntartja az értékesített termékek feletti tulajdonjogát.
2. Vevő köteles saját költségére az Eladó tulajdonában maradó termékekre tűz-, víz- és
lopáskár elleni biztosítást kötni, amely a termékek pótlási értékére fedezet nyújt.

3. Vevő köteles az Eladó tulajdonában maradó termékeket más, a vevőhöz vagy harmadik
személyekhez tartozó termékektől elkülönítetten tárolni és Eladó tulajdonaként felcímkézni
és megjelölni.
4. Vevő jogosult a terméknek a szokásos üzletmenet folytán történő újraértékesítésére
és/vagy feldolgozására.
5. Vevő jelen szerződéssel biztosítékként Eladóra engedményez minden, a termék
újraeladásából származó követelését (ideértve a termék károsodása vagy megsemmisülése
esetén a biztosítási szerződésből származó vagy károkozáson alapuló követeléseket). Eladó
a követelések átengedését elfogadja. Vevő az átengedett követeléseket magánál tarthatja
mindaddig, amíg fizetési kötelezettségeit teljesíti. Vevő fizetési késedelme esetén Eladó
vevő ezen jogát megvonhatja. Ebben az esetben vevő köteles Eladó rendelkezésére
bocsátani minden, a visszatartás engedélyezéséhez szükséges információt. Vevő köteles
továbbá az Eladó nevében eljáró személy számára lehetővé tenni, hogy az engedményezett
követelések érvényességéről a könyvvezetés alapján meggyőződjön és a követelések
engedményezéséről azok adósait értesítse.
6. A felek megállapodnak, hogy amennyiben vevő az Eladó tulajdonában maradó
termékeket feldolgozza, a termékek ilyen feldolgozása Eladó mint gyártó nevében és javára
történik és Eladó a szolgáltatott és az újonnan létrejövő termék értékével arányban álló
tulajdont vagy – amennyiben a feldolgozás több tulajdonos tulajdonában álló anyagot érint,
vagy amennyiben a feldolgozással létrejövő termék a szolgáltatott termék értékét
meghaladja –, közös tulajdont szerez az újonnan létrejövő termékre vonatkozóan.
Amennyiben Eladó egyesítés vagy feldolgozás következtében tulajdonát elveszti, vagy –
feldolgozás esetén – nem szerez tulajdont az értékesített termék vonatkozásában, vevő
jelen szerződésben, az Eladó által szolgáltatott termék értékével arányosan, előzetesen
átruházza az újonnan létrejövő termék vonatkozásában keletkező közös tulajdonát. Eladó a
tulajdon átruházását elfogadja. A termék átadása helyett ingyenes megőrzésre kerül sor.
7. A biztosított követelések összegének teljes megfizetéséig a tulajdonjog-fenntartással
érintett termékek más személy javára nem terhelhetőek meg és az azokra vonatkozó
tulajdonjog biztosítékként nem ruházható át. Eladó tulajdonához való jogtalan hozzáférés
esetén vevő köteles erről Eladót indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíteni és köteles
saját kezdeményezésére és költségére, Eladóval együttműködve megtenni a szükséges jogi
lépéseket és köteles Eladót bármely általa indított eljárásban támogatni. Amennyiben
harmadik személy nem képes a bírósági vagy bíróságon kívüli, az eljárással érintett üggyel
kapcsolatos költségeket Eladó részére megtéríteni, a költségek megtérítésének
kötelezettsége vevőt terheli.
8. Fizetésképtelenség, a vevő vagyonát érintő fizetésképtelenségi eljárás indítása, a vevő
ráruházott jogainak vagy vállalkozásának harmadik személyre történő átruházása esetén
Eladó a jogszabályok rendelkezésinek megfelelően a szerződéstől elállhat és követelheti a
szolgáltatott termékek visszaadását. Amennyiben vevő a vételárat nem fizeti meg, Eladó
követeléseit csak akkor érvényesítheti, ha azt megelőzően a vételár megfizetésére vevő
számára ésszerű határidőt tűzött ki és ez a határidő eredménytelenül eltelt, vagy ha ilyen
határidő tűzése a jogszabályok értelmében nem kötelező. Eladó a termék visszaszerzése
érdekében vevő üzleti célokat szolgáló helyiségeibe beléphet. Eladó jogosult a tulajdonában
maradó termékekkel azok visszavétele után személyesen rendelkezni. Az ennek
végrehajtásából származó haszon beszámításra kerül vevő tartozásaival szemben (kivéve a
végrehajtásból származó ésszerű költségeket).
9. Amennyiben a biztosítékok értéke az általuk biztosított, kint lévő követelések értékét 20
%-kal meghaladják, Eladó vevő kérésére köteles azokat a biztosítékokat, amelyre jogosult,
ezen részt meghaladóan kiengedni. Eladó jogosult meghatározni, hogy mely biztosítékokat
engedi ki.
5§
Szállítás
1. Eladó és vevő eltérő megállapodása hiányában a termékek szállítása „EXW
Székesfehérvár” (Incoterms 2010) szerint történik. A vevő kérésére és költségére Eladó a
szokásos szállítási kockázatok elleni biztosítást köt.
2. Bármilyen, a vevőnek felróható késedelem esetén, vagy ha egyes egyedi esetekre
vonatkozó megállapodás értelmében a szállítás a vevő részéről történő felhívást követően
történik, és a vevő ilyen felhívást a részére tett, a termékek szállításra való készen állásáról
szóló felhívástól számított tizennégy (14) napon belül nem tesz, a termékek Eladó minden
esetben vevő költségére és kockázatára saját helyiségeiben tartja és raktározza, és a
termékek a szállítás időpontjában kerülnek kiszámlázásra mint EXW teljesítés az Incoterms
2010 szerint.
3. A csomagolás módját Eladó határozza meg.
6§
Átadás/Az átadás időpontja
1. A teljesítés időpontját a felek határozzák meg. Amennyiben a felek teljesítési határidőben
állapodnak meg, a teljesítésre nyitva álló határidő kezdő időpontja a rendelés
visszaigazolásának napja.
2. A szerződés megállapodás szerinti szállítási és teljesítési határidőknek megfelelő
teljesítésének feltétele a vevő által biztosított szükséges, minden szükséges információt
tartalmazó okiratok megfelelő időben történő kézhezvétele, továbbá vevő részéről minden
egyéb kötelezettség teljesítése. Ezen előfeltételek teljesítésének elmaradása esetén minden
határidő megfelelően meghosszabbodik. Ez a rendelkezés nem alkalmazható az Eladónak
felróható késedelem esetén.
3. Amennyiben Eladó észleli, hogy valamely kikötött határidőt nem tudja betartani, köteles
késedelem nélkül vevőt erről értesíteni.
4. Eladó nem felel az ellenőrzési körén kívül eső, vis majorból vagy egyéb, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható eseményekből származó, a szállításban bekövetkező
késedelemért (úgy, mint sztrájk, üzemzavar, a beszállítók késedelme, a közlekedésben
beálló fennakadások, kedvezőtlen időjárási körülmények, stb). A szállítás időpontja kitolódik
azzal az átmeneti időszakkal, amikor Eladó saját hibáján kívül teljesíteni nem képes.

BERICAP BT.
H-8000 Székesfehérvár
Aszalvölgyi út 13.
Tel: +36 22 887 500
Fax: +36 22 887 501
E-mail: info.hungary@bericap.com
5. Eladó részletekben is szállíthat, feltéve, hogy (i) vevő a részletekben történő szállítás
tárgyát vevő a szerződésben kikötött célra használni tudja (ii) a termékek fennmaradó
részének szállítása biztosított (iii) a részletekben történő szállításból vevőnek további
költsége nem származik.
6. A szállítás lehetetlenné válásából, vagy a szállítás késedelméből származó károkból eredő
követelések jelen Általános Feltételek 8§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint
korlátozódnak.
7§
Elállás a szerződéstől
1. Eladó a szerződéstől elállhat, ha vis major, sztrájk vagy természeti katasztrófa, vagy a
hibátlan és időben történő teljesítés Eladó szállítói részéről való elmaradása Eladó teljesítési
képességét lényegesen hátráltatja, vagy őt a teljesítésben megakadályozza és az így
meghatározott, Eladónak nem tulajdonítható zavar nem átmeneti.
2. Eladó a szerződéstől akkor is elállhat, ha a vevő által szolgáltatott, a vevő
hitelképességére vonatkozó információk helytelenek vagy hiányosak.
3. A vevőnek a Ptk. (1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről) 381. §-ban biztosított
törvényes elállási joga kizárt.
8§
Szavatosság/Kártérítés/Felelősség
Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a lényeges hibák és a jogszerzés hibái
tekintetében a jogszabályok alkalmazandók.
1. Vevő köteles a termék kézhezvétele után azt haladéktalanul megvizsgálni a lehetséges
hibák felfedezése érdekében. Vevő köteles Eladót haladéktalanul értesíteni a termék
minden nyilvánvaló hibájáról a szállítástól számított tíz (10) munkanapon (hétfőtől péntek)
belül, a rejtett hibákról pedig annak észlelésétől számított hét (7) munkanapon belül
írásban. Ellenkező esetben a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni, és vevő nem
érvényesíthet a termék olyan hibájából vagy hiányosságából származó szavatossági vagy
kártérítési követelést, amelyről Eladót elmulasztotta időben értesíteni.
2. Vevőnek lehetőséget kell adni Eladó részére, hogy vevő kifogását megvizsgálja, vevő
különösen köteles a sérült terméket és csomagolást Eladó részére vizsgálat céljából
hozzáférhetővé tenni. Az Eladó kérésére vevő köteles a kérdéses termékeket ingyenesen
tizennégy (14) napon belül visszajuttatni. Amennyiben vevő kifogása alaposnak bizonyul,
Eladó a legalkalmasabb útvonalon való visszaszállítás költségét vevő számára megtéríti. Ez a
rendelkezés nem alkalmazható, ha a termék a rendeltetésszerű használatának helyétől
eltérő helyen van.
3. A termék hibája esetén Eladó választhat a hiba kijavítása vagy a hibás termék hibátlan
termékre történő kicserélése között, a vevő által meghatározott ésszerű időn belül. Az így
meghatározott ésszerű idő nem lehet hosszabb, mint a hiba vevő általi jelentésétől
számított húsz (20) munkanap.
4. A szavatossági jog nem érvényesíthető, amennyiben vevő a terméket megváltoztatja,
vagy harmadik féllel megváltoztattatja, és ez a hiba kijavítását lehetetlenné teszi, vagy
aránytalanul megnehezíti. A termék megváltoztatása esetén az ebből származó hibák
kiküszöbölésével kapcsolatos minden költséget vevő köteles állni.
5. Amennyiben a termék kijavítása vagy hibátlan termékre történő kicserélése a vevő által
kitűzött határidőn belül nem lehetséges, azt vevő visszautasítja, arra nem kerül sor, vagy
más, Eladó felelősségi körében felmerülő okból elmarad, vevő saját választása szerint
elállhat a szerződéstől, vagy a vételár leszállítását követelheti.
6. A vevőnek minden egyéb követelése – különösen, de nem kizárólag a teljesítés helyetti
kártérítés iránti követelése és más közvetlen vagy közvetett kár megtérítése iránti igénye,
ideértve az elmaradt hasznot és a járulékos vagy következménykárokat – kizárt. Ez a
rendelkezés nem alkalmazandó az alábbi feltételek esetén
a) Eladó csalárd módon elmulaszt valamely hibát vagy hiányosságot vevő tudomására hozni,
vagy előzőleg jótállást vállalt, hogy a termék ilyen hibával vagy jogszavatossági
hiányossággal nem rendelkezik, vagy csalárd módon a termék jellemzőinek nem megfelelő
leírását adja;
b) Eladó, annak valamely képviselője vagy helyettes megbízottja részéről történő szándékos,
súlyos gondatlanságból származó, vagy valamely lényeges szerződéses kötelezettség hanyag
megszegéséből származó károkozás esetén. Lényeges szerződéses kötelezettség
megszegésének minősül az olyan kötelezettség megszegése, amely a szerződés helyes és
megfelelő teljesítése szempontjából elengedhetetlen, és amelyet a másik fél ésszerűen
ekként elvárhat;
c) Eladónak, annak valamely képviselőjének vagy helyettes megbízottjának vétkes
szerződésszegése személyi sérülést vagy egészségkárosodást okoz;
d) Eladónak a Termékfelelősségi Törvény (1993. évi X. törvény a termékfelelősségről)
szerinti felelőssége megállapítható. Egyszerű gondatlanság esetén azonban Eladó
felelőssége az előre látható, az ilyen szerződésekre jellemző károkra korlátozódik.
7. Az előző pont rendelkezései vevőnek Eladó képviselőjével vagy helyettes megbízottjával
szembeni közvetlen követeléseire is megfelelően alkalmazandók.
8. Amennyiben harmadik személy vevővel szemben kötbért (a teljesítés elmaradásáért járó
vagy más kötbért) érvényesít, vevő kártérítési igényt Eladóval szemben – minden egyéb
előfeltétel fennállásától függetlenül is – csak annyiban érvényesíthet, amennyiben arról
Eladó és vevő kifejezetten megállapodott vagy amennyiben a vevő és harmadik személy
által kikötött szerződéses kötbér lehetséges következményéről Eladót a szerződés
megkötése előtt írásban értesítették.
9§
Korlátozás
1. A jogosult a termék szállításának időpontjától számított tizenkét (12) hónapos elévülési
határidő alatt érvényesítheti bármely okból felmerülő igényeit. Amennyiben a teljesítés
elfogadásának időpontjáról a felek kifejezetten rendelkeztek, a határidő a teljesítés
elfogadásának időpontjában kezdődik.
2. A palackozókban a kupakok Standard Bevezetési Eljárását kell elvégezni az ipari
használatot megelőzően, amely elsőként egy doboz, majd egy raklap kupak vizsgálatát
jelenti töltött termékkel az alkalmazhatóság, érzékszervi (mellékszag és mellékíz) és
mikrobiológiai megfelelés vonatkozásában. Ha a Standard Bevezetési Eljárást a vevő nem
végzi el és igazolja vissza sikeresen, akkor Eladó a felelősségét kizárja.

10 §
Szerzői jogok/Titoktartás
Eladó minden az ajánlatok, becslések, illusztrációk, rajzok, szerkezeti tervek, számítások,
brosúrák és más, vevő rendelkezésre bocsátott minden egyéb dokumentum tekintetében
fennálló vagyoni jogot fenntart. Eladó kifejezett hozzájárulása nélkül Vevő a
dokumentumokat, illetve azok tartalmát harmadik felek számára nem fedheti fel, nem
teheti ismertté, illetve azokról nem készíthet másolatot. Azokat kizárólag az adott szállítás
céljára használhatja fel.
11 §
Védjegy
1. Eladó jelen 11 szakasszal összhangban szavatolja, hogy a szállított áru harmadik személy
iparjogvédelmi jogától, illetve szerzői jogától mentes, amennyiben a szállított áru terve
Eladótól származik.
2. Amennyiben a szállított áru harmadik személy iparjogvédelmi jogát vagy szerzői jogát
sérti, Eladó köteles a szállított árut saját költségén, választása szerinti másik árura kicserélni,
úgy, hogy a szállított áru harmadik személy iparjogvédelmi jogát, vagy szerzői jogát többé
ne sértse, azonban az újonnan adott árunak alkalmasnak kell lennie a szerződésben
meghatározott cél szerinti használatra. Eladó vagylagosan felhasználási szerződést köthet a
szállított áru vevő általi használatának biztosítása érdekében. Amennyiben Eladó ez utóbbi
biztosítására nem képes, vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy a vételár megfelelő
leszállítását követelni. Vevő bármely követelése a 8 § (6) bekezdésben meghatározott
korlátozás alá esik.
12 §
Adatvédelem
Vevő köteles bármely, az üzleti kapcsolat során tudomására jutott adatot a magyar Infotv.
(2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról)
rendelkezéseinek megfelelően kezelni, tekintet nélkül arra, hogy a kérdéses adatról Eladótól
vagy harmadik személytől szerez tudomást.
13 §
Teljesítés helye / Joghatóság / Nyelv / Alkalmazandó jog / Egyéb
1. Eltérő kifejezett rendelkezés hiányában a teljesítés helye Eladó bejegyzett székhelye.
2. Bármely, jelen szerződésből származó, vagy azzal kapcsolatos jogvitára kizárólag a magyar
bíróságok rendelkeznek joghatósággal. A jogvita tárgyától függően, a jogvita elbírálására a
Székesfehérvári Járásbíróságnak vagy a Székesfehérvári Törvényszéknek van kizárólagos
illetékessége. Ez a rendelkezés semmi esetre nem korlátozza Eladót abban, hogy más
államban indítson peres vagy más eljárást vevővel szemben.
3. A szerződésre a magyar jog alkalmazandó. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása
kizárásra kerül.
4. Jelen Általános Feltételek bármely rendelkezésének – akár teljes, akár részbeni –
érvénytelensége a szerződés egyéb rendelkezéseink érvényességét nem érinti. Ha valamely
kérdésről jelen Általános Feltételek nem rendelkeznek, a hiányosságra bármely olyan
érvényes szabályt kell alkalmazni, amelyben a szerződő felek megállapodtak volna,
amennyiben a hiányosságról tudomással bírtak volna. Az így alkalmazott rendelkezéseknek
a szerződés és jelen Általános Feltételek célját tükröznie kell.
Székesfehérvár, 2015.01.01.

