
 

A DS Smith Packaging Austria GmbH 
Általános Értékesítési Feltételei  
 
1.  A Feltételek hatálya  
1.1  Valamennyi szállításra és szolgáltatásra (a továbbiakban 

egységesen: szállítások) eltérő egyedi szerződéses 
megállapodások fenntartása mellett csak a jelen Általános 
Étékesítési Feltételek alapján kerül sor. A Feltételeket 
vállalkozók, közjogi személyek és közjogi vagyontömegek (Vevő) 
esetében kell alkalmazni.  

1.2  Az ellenvetés nélküli elfogadással a Vevő egyetért azzal, hogy a 
jelen Feltételek az adott szállításra, valamint minden járulékos 
ügyletre nézve kizárólagos érvényességgel bírnak. A Vevő jelen 
Feltételektől eltérő vagy azt kiegészítő beszerzési feltételei csak 
akkor érvényesek, ha azokat az Eladó írásban elismerte. A jelen 
feltételek érvényesek abban az esetben is, ha az Eladó a 
szállítást a Vevő ellentétes vagy eltérő feltételei ismeretében 
fenntartások nélkül hajtja végre.  

 
2.  Ajánlat, szerződéskötés, tájékoztatás, garanciák  
2.1  Az Eladó ajánlatai az ár, mennyiség, szállítási határidő és 

szállítási lehetőség vonatkozásában semmilyen esetben sem 
kötelezik az Eladót. Az ajánlatokat csak 30 napon belül lehet 
elfogadni.  

2.2  Az áru jellegére és élettartamára vonatkozó adatok csak akkor 
minősülnek garanciavállalásnak, ha azok kifejezetten 
garanciaként kerülnek megjelölésre. Ugyanez vonatkozik a 
beszerzési kockázat vállalására is.  

2.3  Az adatlapokon, prospektusokban és más tájékoztató 
anyagokban szereplő információk csak vezérfonalként 
szolgálnak, és csak akkor válnak a szerződés kötelező erővel 
bíró tartalmává, ha az Eladó ahhoz kifejezetten írásban 
hozzájárult.  

2.4  A szerződés csak akkor válik kötelező erejűvé, ha az Eladó 
kiállította az írásbeli rendelés-visszaigazolást.  

 
3.  A szállítás végrehajtása  
3.0  A kiszállításra – eltérő megállapodások fenntartása mellett –

„üzemből” (EXW) paritással kerül sor.  
3.1  Ha a felek másként nem állapodnak meg, a szállítás módját és 

útját az Eladó határozza meg. Ha a Vevő maga kívánja az árut 
elhozni, vagy azt az Eladótól el kívánja hozatni, ahhoz az Eladó 
előzetes hozzájárulása szükséges.  

3.2  Amennyiben a felek fuvardíjmentes szállításban állapodtak meg, 
anélkül hogy a küldeményt bérmentesítették volna, vagy a 
fuvardíj levonásra került volna a számlából, akkor a Vevő köteles 
a fuvardíjat megfizetni. A számla összegét megfelelő mértékben 
csökkenteni lehet. Ebben az esetben a számítás napján 
érvényes fuvardíjtételeket kell figyelembe venni. Az áruszállítási 
mód, a szállítási útvonal, a rendeltetési hely utólagos módosítása, 
alacsony vízállás, árvíz vagy jégzajlás miatti pótlékok, vagy 
hasonló, a fuvarköltségekre ható körülmények miatti 
mindennemű fuvarköltség-növekedést a Vevő köteles viselni.  

3.3  Ha az Eladónál tárolt árukat a Vevő rendelkezésére kell tartani, 
vagy ha az Eladó az árukat a kiszállításra vonatkozó 
rendelkezés nélküli legyártásra értékesíti (ún. lehívható tétel), 
akkor a Vevő köteles azokat a készre jelentést követő négy 
héten belül átvenni.  

 
4.  Kockázatviselés  
 Az árkockázat legkésőbb az áru elküldésével átszáll a Vevőre, 

mégpedig akkor is, ha az Eladó kiegészítő szolgáltatásokat – 
mint például berakodást, szállítást vagy felállítást – is vállalt. 
Amennyiben a szállítás a Vevőnek felróható körülmények miatt 
késik, akkor az árkockázat a szállíthatóságra vonatkozó közlés 
napján száll át a Vevőre. Szállítmánybiztosítás csak a Vevő 
kifejezett utasítására és a Vevő költségére kerül megkötésre.  

 
5.  Szállítás, szállítási határidő, rész- és többletszállítások  
5.1  A szállítás módjára és terjedelmére az Eladó írásbeli rendelés-

visszaigazolása irányadó, amennyiben a felek kifejezetten valami 
másban nem állapodtak meg. Az Eladó jogosult részszállításokra, 
amennyiben az a Vevő szempontjából ésszerűen elfogadható.  

5.2  A szállítási határidők csak megközelítőlegesnek minősülnek, ha 
az Eladó azokra nem vállalt kifejezetten kötelezettséget. A 

szállítási határidő a rendelés-visszaigazolás elküldésével 
kezdődik, azonban nem a szerződés végrehajtása 
szempontjából lényeges valamennyi kérdés tisztázása előtt. 
Amennyiben a Vevő a megbízás elfogadását követően olyan 
változtatásokat kér, melyek befolyásolják a gyártás időtartamát, 
akkor a szállítási határidő csak a változtatások 
visszaigazolásával kezdődik. 

 Különösen nem veszi kezdetét a szállítási határidő, mielőtt az 
Eladó minden szükséges információt meg nem kap, ill. mielőtt a 
Vevő nem igazolja, hogy a szerződés szerint akkreditívet nyitott, 
vagy előrefizetést teljesített, ill. biztosítékot nyújtott.  

5.3  Az Eladó jogosult többletszállításokra, amennyiben az a saját 
jogos érdekei figyelembevételével a Vevő szempontjából 
ésszerűen elfogadható. Különösen figyelembe kell venni az 
Eladó oldalán fennálló termeléstechnikai kényszerűségeket.  

 Szakmai szempontból szokásosnak és ezért elfogadhatónak 
minősül – mindaddig, amíg a Vevő az egyedi eset eltérő 
megítélését igazoló rendkívüli körülményeit nem bizonyítja – a 
10% mértékig terjedő többletszállítás.  

 A fenti alapszabálytól eltérően kisebb rendelési mennyiségek 
esetén a következő mértékű többletszállítások minősülnek 
elfogadhatónak: 500 darabig 20%, 1.500 darabig 15%. A 
ténylegesen kiszállított mennyiséget kell a számításnál 
figyelembe venni.  

5.4  Az Eladó többletszállításokra jogosult, amennyiben az a Vevő 
szempontjából – különösen az Eladó oldalán fennálló 
termeléstechnikai kényszerűségek alapján – ésszerűen 
elfogadható.  

 A ténylegesen kiszállított mennyiséget kell a számításnál 
figyelembe venni.  

5.5  Ha a szállítás a Vevőnek felróható körülmények miatt késik, 
akkor az Eladó a szállíthatóság közlését követő egy hónaptól 
kezdődően a keletkezett tárolási költségeket felszámíthatja, 
legalább azonban a számla összegének 0,5%-át minden 
hónapra. Az Eladó további követelésekre vonatkozó jogát 
fenntartja; a Vevő bizonyíthatja, hogy az Eladót a késedelem 
következtében nem érte kár, vagy jelentősen kisebb mértékű kár 
érte.  

5.6  A fenti esetben (5.5 pont) az Eladó jogosult továbbá megfelelő 
póthatáridő eredménytelen elteltét követően az áru felett 
másként rendelkezni, és a Vevőnek megfelelően 
meghosszabbított határidővel szállítani.  

 
6.  Szállítási hiányosságok, a Vevő kötelezettségei a vevői által 

közölt reklamáció esetén, ráfordítások megtérítése, 
szavatosság 

 
6.1  A Vevő által érvényesítésre kerülő szavatossági igények feltétele, 

hogy a Vevő törvényben meghatározott ellenőrzési és 
reklamáció bejelentési kötelezettségeinek szabályszerűen eleget 
tegyen. Az áru nyilvánvaló hibája vagy hiányossága esetén a 
kifogásokat az Eladóval haladéktalanul, azonban legkésőbb a 
szállítmány rendeltetési helyre történő megérkezését követő 2 
héten belül írásban, a hiba és a számlaszám pontos 
megadásával kell bejelenteni.  

 Az Eladó felszólítására a bizonylatokat, mintákat, 
csomagcédulákat és/vagy a hibás árut az Eladónak vissza kell 
küldeni. A felek a Vevő szállítmány hibái vagy hiányosságai 
miatti igényeit kizárják, amennyiben ezen kötelezettségének nem 
tesz eleget.  

6.2  Amennyiben az áru hiányosságokat mutat, akkor az Eladó 
választása szerint a hiányosságokat pótteljesítésként 
megszüntetheti, vagy a hibás árut hibátlan áruval pótolhatja. A 
Vevő csak abban az esetben jogosult a törvényi előírások 
szerinti elállásra vagy árcsökkentésre, ha a fenti pótteljesítés 
vagy pótlás ismételten sikertelen vagy nem elvárható, és nem 
csupán jelentéktelen hibákról van szó.  

 A fenti rendelkezések az Áptk. 933. §-ának rendelkezéseit nem 
érintik. Kártérítési igények a Vevőt a 6.6 pont szerint illetik meg.  

6.3  A Vevő köteles az Eladót a szállított termékekhez kapcsolódóan 
a vevői által közölt minden reklamációról haladéktalanul 
tájékoztatni. Ha a Vevő e kötelezettségének nem tesz eleget, 
akkor az Eladóval szemben nem érvényesíthet reklamációt és az 
Áptk. 933. §-ban meghatározott költségtérítés iránti igényt sem.  

6.4  Pótlólagosan szállítandó áruk harmadik személyektől történő 
beszerzéséből vagy a hibák kijavításához harmadik személyek 



 

bevonásából származó költségek megtérítése iránti igényét a 
Vevő csak abban az esetben érvényesítheti megtérítési 
követelés (Áptk. 933. §) útján az Eladóval szemben, ha az Eladó 
számára előzőleg sikertelenül tűzött ki a pótteljesítésre megfelelő 
mértékű póthatáridőt.  
Megtérítési követelés érvényesítése esetén az Eladót csak 
abban az esetben terheli a Vevővel szemben a fogyasztónak 
történő átadástól számított 6 hónapig az arra vonatkozó 
bizonyítási kötelezettség, hogy a hiányosság a kockázat Vevőre 
történő átszállását megelőzően még nem állt fenn, ha a 
kockázatátszállás és a Vevő általi továbbértékesítés között nem 
több, mint 12 hónap telt el.  

6.5  Az Eladó a termékfelelősségről szóló törvény szerint korlátlan 
felelősséggel tartozik kifejezett garanciavállalás vagy beszerzési 
kockázat kifejezett vállalása esetén, valamint szándékos vagy 
súlyosan gondatlan kötelezettségszegések esetén. Az Eladó 
ugyancsak korlátlan felelősséggel tartozik az életben, a testi 
épségben vagy egészségben szándékosan vagy gondatlanul 
okozott sérülés esetén.  

 Enyhe gondatlansággal okozott dologi és vagyoni károkért az 
Eladó csak jelentős (alapvető) szerződéses kötelezettségek 
megszegése esetén felel, felelőssége azonban korlátozódik a 
szerződés megkötésekor előrelátható, a szerződés 
szempontjából tipikus kárra.  

6.6  A felek kizárnak mindenféle olyan kár megtérítésére vonatkozó 
igényt, amely a szállított áruk szakszerűtlen kezelése, 
megváltoztatása, szerelése és/vagy működtetése következtében, 
vagy a Vevő által végzett helytelen tanácsadás vagy betanítás 
miatt keletkezik, kivéve, ha azok az Eladónak róhatók fel. Ezen 
túlmenően a Vevő viseli a teljes felelősséget az ő kérésére az 
árun megjelenő design, márkajelzés vagy kereskedelmi név 
használatáért.  

6.7  Ha a Vevő jogosult kártérítést kérni a teljesítés helyett, vagy a 
szerződéstől elállni, akkor az Eladó felhívására megfelelő 
határidőn belül nyilatkoznia kell arról, hogy e jogaival élni fog-e, 
és hogy hogyan kíván e jogaival élni. Amennyiben a Vevő nem 
nyilatkozik határidőben, vagy amennyiben ragaszkodik a 
teljesítéshez, akkor e jogok gyakorlására csak egy további 
megfelelő póthatáridő eredménytelen eltelte után jogosult.   

6.8  A hiányosságok miatti követelések a kockázatátszállástól 
számított 12 hónapon belül elévülnek.  

6.9  A jelen 6. pont fenti bekezdéseiben meghatározottakon túlmenő 
kártérítési felelősséget a felek – az érvényesített követelés jogi 
természetére való tekintet nélkül – kizárják.  

6.10  A fenti felelősségvállalási korlátozások alapjukat és összegüket 
tekintve az Eladó törvényes képviselőire, munkatársaira és 
egyéb teljesítési és/vagy ügyleti segédeire is vonatkoznak.  

 
7.  Vis maior  
 Minden vis maior esemény, sztrájk, munkáskizárás, elégtelen 

anyag- vagy energiaellátás és más hasonló események vagy 
okok, melyek az Eladó ráhatásán kívül esnek, az ilyen akadályok 
időtartamára és terjedelméig felmentik az Eladót a 
szerződésteljesítés kötelezettsége alól. Ez vonatkozik arra az 
esetre is, ha az ilyen események az Eladó beszállítóinál 
következnek be. A fenti körülmények akkor sem róhatók fel az 
Eladónak, ha azok egy már fennálló késedelem során 
következnek be. Az ilyen akadályoztatási okok kezdetét és 
megszűnését az Eladó a lehető legrövidebb időn belül köteles 
közölni a Vevővel.  

 
8.  Fizetési feltételek, árak, késedelem  
8.1  Az árak – ha a felek másban nem állapodnak meg – törvényes 

általános forgalmi adó és szállítási költségek nélkül értendőek.  
8.2  Minden számlát a számla kiállításától számított 30 napon belül, 

levonások nélkül kell kiegyenlíteni. A fizetési határidők betartása 
szempontjából az összegnek az Eladó számláira történő 
beérkezése irányadó. Az Eladó csekkeket csak fizetés címén 
fogad el.  

 A keletkező költségek a Vevőt terhelik.  
8.3  Fizetési késedelem esetén a mindenkori alapkamat (Ptk. 247. §) 

plusz évi 8 százalékpont mértékű kamat válik esedékessé. Az 
Eladó a további, a késedelem miatt keletkezett kár 
bizonyításának jogát fenntartja.  

8.4  Az Eladó mindaddig nem köteles a szerződést teljesíteni, amíg a 
Vevő más, vele megkötött szerződésekből eredő kötelezettségeit 

a megállapodás szerint nem teljesíti, különösen amíg nem 
egyenlíti ki az esedékes számlákat.  

8.5  Több követelés fennállása esetén az Eladó jogosult a Vevő által 
fizetett összegeket a követelései esedékességének sorrendjében 
elszámolni. E tekintetben a felek az Áptk. 1415. §-ában 
meghatározott adósi rendelkezési jogot kizárják.  

8.6  A Vevő csak olyan igényeket számíthat be, vagy csak olyanok 
miatt tarthatja vissza a fizetést, melyeket az Eladó írásban nem 
vitatott, vagy melyek jogerősen megállapításra kerültek.  

8.7  Az Eladó megfelelő póthatáridő eredménytelen eltelte után 
jogosult a még nem teljesített szállításokat csak előrefizetés 
ellenében végrehajtani, vagy biztosíték nyújtásától függővé tenni, 
amennyiben a Vevő a megállapodás szerinti fizetési határidőkkel 
késedelemben van, vagy olyan körülmények forognak fenn, 
melyek alapján a szokásos banki mértékek figyelembevétele 
mellett a Vevő fizetőképességéhez kétség fér.  

 
9.  Kapcsolt vállalkozások általi teljesítés   

Az Eladó kívánságára annak bármely szerződéses 
kötelezettségét a DS Smith Packaging Austria GmbH-hoz tartozó 
bármely más vállalkozás is teljesítheti. Ennek során a Vevő 
jogos érdekeit megfelelő módon figyelembe kell venni. 
Mindaddig, amíg a teljesítés egyenértékű, az érintett 
szerződéses kötelezettségeket teljesítettnek kell tekinteni.  

 
10.  Tulajdonjog fenntartás  
10.1  A leszállított áru a vételár és az Eladó Vevővel szembeni minden 

egyéb követelésének teljes megfizetéséig az Eladó tulajdonában 
marad. Folyószámla esetén a tulajdonjog fenntartás az Eladó 
egyenlegkövetelésének biztosítéka. A fizetések leállítása esetén 
az árut felszólítás nélkül el kell különíteni és az Eladó 
rendelkezésére kell tartani.  

10.2  A leszállított áru Vevő általi feldolgozása az Eladó mint az Áptk. 
414 és további paragrafusai szerinti gyártó szempontjából 
anélkül történik, hogy amiatt az Eladó számára kötelezettség 
keletkezne. Ha a tulajdonjog fenntartással érintett áru más, nem 
az Eladó tulajdonát képező dolgokkal egy egységes dologgá 
válik, vagy azokkal szétválaszthatatlanul összekeveredik, és ha 
ezt a dolgot fődolognak kell tekinteni, akkor a Vevő ezennel 
osztatlan közös tulajdoni hányadot ruház át az Eladóra, 
amennyiben a fődolog az övé. A Vevő az így keletkezett 
tulajdont az Eladó számára ingyenesen megőrzi.  

10.3  A Vevő az Eladó által bármikor és különösebb indoklás nélkül 
gyakorolható visszavonásig jogosult a tulajdonjog fenntartással 
érintett árut a szabályos üzletmenete keretében elidegeníteni, 
feldolgozni vagy átalakítani. Az ebből keletkező követeléseit már 
most az Eladóra engedményezi. Ha a Vevő a tulajdonjog 
fenntartással érintett árut más, nem az Eladó által szállított 
dolgokkal együtt idegeníti el, akkor az engedményezés csak az 
adott, a tulajdonjog fenntartással érintett, elidegenített áru Eladó 
számlájában megjelölt értékének megfelelő mértékben érvényes. 
Olyan dolgok továbbértékesítése esetén, melyekben az Eladó a 
10.2 pont szerint tulajdoni hányaddal rendelkezik, az 
engedményezés az e tulajdoni hányadoknak megfelelő 
mértékben érvényes. Az engedményezett követelések 
ugyanilyen terjedelemben a tulajdonjog fenntartással érintett áru 
biztosítékául szolgálnak.  

 Amennyiben az engedményezett követelés bekerül egy 
folyószámlába, akkor a Vevő már most az Eladóra engedményez 
a folyószámlából egy, összeg szerint e követelésnek megfelelő 
mértékű egyenleget. A Vevő az Eladó által bármikor és 
különösebb indoklás nélkül gyakorolható visszavonásig jogosult 
az engedményezett követelést behajtani. A Vevő az Eladó 
felhívására köteles vevőit az előzetes engedményezésről 
értesíteni, és a követelés érvényesítéséhez szükséges 
tájékoztatást és iratokat az Eladó rendelkezésére bocsátani. 

10.4 Amennyiben az Eladónak nyújtott biztosítékok értéke az Eladó 
követeléseit összességében több mint 10%-kal meghaladja, 
akkor az Eladó a Vevő felhívására köteles e tekintetben az Eladó 
választása szerinti biztosítékokat feloldani.  

10.5  A tulajdonjog fenntartással érintett áru feletti más rendelkezésre 
(zálogba adás, biztosítékok átruházása) vagy a 10.3 pontban 
megjelölt követelések egyéb engedményezésére a Vevő nem 
jogosult. A tulajdonjog fenntartással érintett áru lefoglalása vagy 
elkobzása esetén a Vevő köteles felhívni a figyelmet az Eladó 
tulajdonjogára, és köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni.  



 

10.6  A Vevő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett árut minden 
szokásos kockázat ellen – különösen tűzkár, betöréses kár és 
vízkár ellen – saját költségén megfelelő módon biztosítani, 
köteles az árut gondosan kezelni és szabályosan tárolni.  

10.7 Ha a Vevő fizetési késedelemben van, akkor az Eladó az általa 
kitűzött póthatáridő sikertelen elteltét követően akkor is jogosult a 
tulajdonjog fenntartással érintett árut visszavenni, ha a 
szerződéstől nem állt el. (Az elállás szükséges, de a határidő 
tűzése nélkülözhető.)  

 
11.  Harmadik személyek szabadalmi jogai, litográfiák, stb.  
11.1  Az áru Vevő által előírt kialakításához kapcsolódó szerzői jogok 

és egyéb oltalmi jogok figyelembe vételéért egyedül a Vevőt 
terheli a felelősség. Harmadik személyek oltalmi jogainak 
állítólagos megsértése miatti felelősségre vonások esetén a 
Vevő első felszólításra mentesíteni köteles az Eladót.  

11.2  A litográfiák, nyomólemezek, másolósablonok, klisék, 
sokszorosító lemezek, préslemezek, kivágó szerszámok és 
kontúrok, nyomóhengerek és hasonlók az Eladó tulajdonában 
maradnak, hacsak a felek közötti megállapodásokból vagy a 
körülményekből más nem adódik. Idegen nyomdai iratok, 
kéziratok és más, rendelkezésre bocsátott dolgok 
vonatkozásában megőrzési kötelezettség legfeljebb az utolsó, 
ezek alapján legyártott megrendelés kiszállítását követő 6 
hónapig áll fenn.  

 A határidő lejártát követően az Eladó a nevezett dolgokat 
előzetes bejelentés nélkül megsemmisítheti, amennyiben a 
visszaküldés költsége a dolgok értékét meghaladja. 

 
12.  A teljesítés helye, bírósági illetékesség, jogok átruházása, 

alkalmazandó jog  
 Abban az esetben, ha a jelen Általános Üzleti Feltételek egyes 

rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, 
akkor a jelen ÁÜF minden egyéb rendelkezése hatályban marad. 
Az érvénytelen rendelkezés helyére olyan rendelkezés lép, 
amely érvényes, és az érvénytelen rendelkezéshez tartalma és 
célja szerint a lehető legközelebb áll. A jelen ÁÜF-en alapuló 
jogügyletekből eredő vagy azokkal összefüggő valamennyi 
jogvita esetére a felek megállapodnak a hatáskör szempontjából 
szóba jöhető bécs-belvárosi bíróság kizárólagos 
illetékességében. 

 Minden, a jelen ÁÜF hatálya alá tartozó jogügyletre kizárólag az 
osztrák jog alkalmazható, az ENSZ vételi jogának kizárásával.  

 
13.  Hullámpapír és hullámpapír termékek értékesítésére 

vonatkozó külön feltételek 
13.1  Árképzés: Ha a felek másban nem állapodnak meg, akkor a 

megadott árak „üzemből“ paritással értendőek, a törvény szerinti 
általános forgalmi adót hozzá kell számítani. A megrendelés 
végrehajtásához szükséges, sablonokkal, tervekkel, rajzokkal, 
mintákkal, kivágó szerszámokkal és klisékkel kapcsolatos 
ráfordításokat az ár nem tartalmazza, és azokat a Vevőnek kell 
megtérítenie.  

13.2  Megadott méretek: Hullámpapír csomagolóanyagok esetén a 
felek eltérő megállapodása hiányában a belső méretet kell 
figyelembe venni (hossz x szélesség x magasság). A belső 
méretet mm-ben kell meghatározni.  

13.3  Az Eladó a tulajdonában álló raklapokról és fedőlapokról a Vevő 
vonatkozásában raklapszámlát (nyilvántartást) vezet. Ez a 
raklapszámla tájékoztatást ad a raklapkészletről és annak 
változásairól. A Vevő kérésre az egyenleg egyeztetése céljából a 
raklapszámláról kivonatot kap. A számlában szereplő 
feljegyzéseket a szállítási bizonylatok alapján kell vezetni.  

 A Vevő köteles a mindenkor átvett raklapokat nyugtázni. 
Raklapra csomagolt áru minden leszállítása esetén a Vevő 
köteles az Eladónak egyidejűleg ugyanolyan számú, 
egyenértékű raklapot visszaadni, mint amennyit, ill. amilyent 
kapott. A nem, vagy sérülten visszaadott raklapok kiszámlázásra 
kerülnek.  

 
14.  Nyomdai termékekre vonatkozó külön feltételek  
14.1  A Vevő által kezdeményezett vázlatokat, terveket, 

kefelevonatokat, próbanyomásokat, korrektúralevonatokat, 
rendelkezésre bocsátott/átküldött adatok módosítását és hasonló 
előmunkálatokat az Eladó felszámítja. Ugyanez vonatkozik az 
adatátvitelekre is (pl. ISDN-en keresztül).  

14.2  Az Eladót az üzleti kapcsolatból származó valamennyi esedékes 
követelés teljeskörű teljesítéséig a Vevő által rendelkezésére 
bocsátott nyomdai és bélyegzőminták, kéziratok, nyersanyagok 
és egyéb dolgok vonatkozásában visszatartási jog illeti meg.  

14.3  A Vevő köteles az áru szerződésszerűségét, valamint a 
korrektúrázás céljából megküldött elő- és közbenső termékeket 
minden esetben haladéktalanul ellenőrizni. Az esetleges hibák 
kockázata a nyomtatásra / gyártásra késznek minősítéssel 
átszáll a Vevőre, amennyiben nem olyan hibákról van szó, 
melyek csak az ezt követő gyártási folyamatban keletkeztek, 
vagy annak során felismerhetőek voltak. Ugyanez vonatkozik a 
Vevő minden egyéb jóváhagyó nyilatkozatára is.  

14.4  Színes reprodukciók esetén egyik gyártási eljárás esetében sem 
lehet az eredetitől való csekély mértékű eltéréseket kifogásolni. 
Ugyanez vonatkozik az egyéb minták (pl. digitális kefelevonatok, 
próbanyomatok) és a végtermék összehasonlítására is.  

14.5  A Vevő vagy egy általa bevont harmadik személy által 
rendelkezésre bocsátott dolgokat (adathordozókat, átküldött 
adatokat is) az Eladó nem köteles ellenőrizni.  

 Ez nem vonatkozik a nyilvánvalóan fel nem dolgozható vagy 
olvashatatlan adatokra. Adatátküldés esetén a Vevő a 
megküldést megelőzően köteles a mindenkori legmodernebb, 
számítógépes vírusok elleni védelmet alkalmazni. Az 
adatbiztosítás kizárólag a Vevő kötelezettsége. Az Eladó jogosult 
másolatot készíteni.  

14.6  Ha a felek másban nem állapodnak meg, a nyomdaipari 
kereskedelmi szokásokat a fenti rendelkezések kiegészítéseként 
kell figyelembe venni.  

14.7  A Vevőt megillető termékeket – különösen az adatokat és 
adathordozókat – az Eladó csak erre vonatkozó kifejezett 
megállapodást követően és külön díjazás ellenében archiválja a 
végtermék átadásának időpontján túlmenően.  

 Ha a felek másban nem állapodnak meg, akkor a Vevő 
megfelelő biztosítási védelemről saját maga köteles gondoskodni.  

14.8  A Vevő egyedül felel, ha egy megrendelés végrehajtása miatt 
harmadik személyek jogai – különösen szerzői jogai – sérülnek. 
A Vevő köteles az Eladót minden, harmadik személyek által ilyen 
jogsértés miatt támasztott követelés alól mentesíteni.  

 
15.  Utólagos módosítás  
 A jelen ÁÜF bevonásával megkötött szerződés utólagos 

módosításához írásbeli forma szükséges, ez vonatkozik magára 
a jelen írásbeliségi záradék módosítására is.  
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