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1. PREAMBULUM

1.1. A Bellis Egészségtár Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Megrendelő) gyógyszerek
és  gyógyszernek  nem  minősülő  gyógyhatású  termékek,  teák,  vitaminok,  reform  élelmiszer
készítmények, étrend kiegészítők, higiénés termékek, babaápolási termékek és bébiételek, arc-,
haj-, test-, láb- és bőrápolók, napozók, dekorkozmetikumok, parfümök, valamint minden egyéb a
társaság  profiljába  tartozó  termékek  forgalmazásával  és  nagykereskedelmével  foglalkozó
gazdasági  társaság.  A  Megrendelő  gyógyszer  nagykereskedelmi  engedéllyel  rendelkezik,
melynek száma OGYI: 2891/45/07.

1.2. A jelen  Általános  Szerződési  Feltételek  (a  továbbiakban:  ÁSZF)  célja,  hogy  a  Megrendelő  a
beszállítóival,  illetve  bizományosi  értékesítés  esetén  a megbízóival  (a  továbbiakban:  Szállító)
megkötendő szerződéseket egységesítse és létrehozásukat egyszerűsítse ÁSZF alkalmazásával.
A Megrendelő ÁSZF-étől eltérő általános szerződési feltételek alkalmazásának a lehetőségét a
Felek kizárják.

1.3. Az ÁSZF – figyelemmel arra, hogy a Megrendelő az ÁSZF megismerését a Szállító részére már a
Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszony létesítését megelőzően lehetővé tette – a Szállítási
és/vagy Bizományosi Jogviszony részévé válik, az itt megfogalmazott rendelkezések a Szerződő
Felekre nézve szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak.

1.4. Amennyiben az egyedi szerződés és az ÁSZF bármely rendelkezése között olyan ellentmondás
állna elő, melyet a hatályos jogszabályok értelmezési elvei szerint feloldani nem lehet, azaz a
szállítási  szerződés, bizományosi szerződés, bármely vonatkozó megállapodás vagy kondíciós
lista és az ÁSZF tartalma eltér egymástól, úgy az előbbi válik a jogviszony részévé.

1.5. A Megrendelő a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint az ÁSZF szokásostól eltérő
kikötéseire oly módon hívja  fel a Szállító figyelmét, hogy azokat az ÁSZF szövegében  kurzív
szedéssel jelzi. A Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszony létesítésével Szállító igazolja, hogy a
Megrendelő  a Szállítási  Szerződésre  és/vagy  Bizományosi  Szerződésre  vonatkozó
rendelkezésektől  lényegesen  vagy  a  Szerződő  Felek  között  korábban  alkalmazott
rendelkezésektől eltérnek.

1.6. A  Szállító  a  Megrendelővel  történő  üzleti  kapcsolat  felvételével,  illetve  a  Megrendelő
megrendelésének  visszaigazolásával  a  jelen  ÁSZF-ben  foglaltakat  a  Szállítási  Jogviszony
vonatkozásában  a  Szállítóra  nézve  kötelezően  alkalmazandónak  kifejezetten  elfogadja.  Jelen
ÁSZF  elválaszthatatlan  részét  képezi  valamennyi  a  Szállítási  Jogviszonnyal  kapcsolatos
szerződésnek, kondíciós listának, megrendelésének, megrendelés visszaigazolásnak és egyéb
jognyilatkozatnak. Jelen ÁSZF feltételeitől eltérő szállítói feltételek csak a Megrendelő kifejezett,
írásos beleegyező nyilatkozatával érvényesek.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbi fogalmak az alább meghatározott jelentéssel bírnak:

„Bizományosi Szerződés”: a Megrendelő, mint bizományos és a Szállító, mint megbízó között
létrejött szerződés, melyben foglalt feltételek szerint Szállító megbízza Megrendelőt, hogy saját
nevében rendszeres nagy- és kiskereskedelmi tevékenysége során, értékesítse a Szerződő Felek
által  meghatározott  és  a  Szállító  által  átadott  termékeket.  A jelen  ÁSZF  vonatkozásában  a
Megrendelő  alatt  Bizományos,  a  Szállító  alatt  Megbízó  értendő  a  bizományosi  szerződések
vonatkozásában.

„Gyógyszerek”:  az  emberi  alkalmazásra  kerülő  gyógyszerekről  és  egyéb,  a  gyógyszerpiacot
szabályozó  törvények  módosításáról  szóló  2005.  évi  XCV.  törvény  rendelkezései  szerint
gyógyszernek vagy homeopátiás gyógyszernek minősülő készítmények.
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„Mezőgazdasági Beszállító”:  a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a
beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009.
évi XCV. törvény fogalom meghatározása szerinti beszállító.

„Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari  Termék”:  a  mezőgazdasági  és  élelmiszeripari  termékek
vonatkozásában a  beszállítókkal  szemben  alkalmazott  tisztességtelen  forgalmazói  magatartás
tilalmáról szóló  2009.  évi  XCV.  törvény fogalom  meghatározása  szerinti  mezőgazdasági  és
élelmiszeripari termékek. 

„Kereskedő”:  a  mezőgazdasági  és  élelmiszeripari  termékek  vonatkozásában  a  beszállítókkal
szemben  alkalmazott  tisztességtelen  forgalmazói  magatartás  tilalmáról szóló  2009.  évi  XCV.
törvény fogalom meghatározása szerinti kereskedő.

„Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

„Specifikáció”  az egyes termékek mindenkori forgalomba hozatali  engedélyének és az ezáltal
jóváhagyott  dokumentációnak  megfelelően  jelöl  mindenfajta  eljárást,  módszert,  elemzést,
utasítást,  szabványt,  know-how-t,  vizsgálati  és  ellenőrzési  eljárást,  feltételrendszert  illetve,  a
termék gyártására vonatkozó egyéb adatot. 

 „Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszony”: a Megrendelő által leadott és a Szállító által
visszaigazolt megrendelés alapján a Megrendelő és a Szállító között létrejövő szállítási [Fajta és
mennyiség  szerint  meghatározott  dolog  határidős  adásvétele],vagy  bizományosi  jogviszony,
melyben  a  Szállító  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Szerződő  Felek  által  meghatározott
Termékeket meghatározott időpontban vagy időszakban a Megrendelőnek átadja és a megrendelt
Termék tulajdonjogát a Megrendelőre átruházza vagy Bizományosi Szerződés esetén értékesítési
céljából átadja.

„Szállítási  Szerződés”:  a  Megrendelő  és  a  Szállító  között  létrejött,  a  Szállítási  Jogviszonyt
szabályozó  írásbeli  szállítási  szerződés,  megállapodás,  ÁSZF-melléklet,  illetve  kondíciós  lista
közül, amelyik megkötésre kerül, illetve amennyiben több is megkötésre kerül abban az esetben
együttesen, mely  iratok hatályuk alatt  keret  jelleggel,  a Szerződő Felek eltérő  megállapodása
hiányában  a  Bizományosi  Szerződésen  alapuló  megrendeléseken  kívül   valamennyi
megrendelésen alapuló Szállítási Jogviszony esetén alkalmazandók. 

„Szerződő Felek”: a Megrendelő és a Szállító együttesen, külön-külön mindegyikük  Szerződő
Fél.

„Termék vagy Termékek”: a Szállító által forgalmazott, és a Megrendelő megrendelése alapján a
Megrendelő részére értékesíteni vagy bizományosi értékesítés céljából a Megrendelőnek, mint
bizományosnak  átadni  kívánt,  a  Szállító  által  visszaigazolt  termékek.  Az  egyes  Termékek
megnevezését és típusát a jelen ÁSZF hatálya alatt a Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszonyt
létrehozó egyedi megrendelések, illetve visszaigazolások tartalmazzák.

3. AZ ÁSZF HATÁLYA, ELÉRHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA

3.1. Jelen ÁSZF időbeli hatálya annak keltétől egészen az ÁSZF módosításának időtartamáig áll fenn,
és  minden  egyes  esetben  a  Megrendelő  és  a  Szállító  közötti  üzleti  kapcsolat  felvételétől
kezdődően az adott Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszony megszűnéséig alkalmazandó a
Szerződő Felek közötti Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszonyra  azzal,  hogy jelen ÁSZF a
2014. március 15. napját megelőzően létrejött szerződéses jogviszonyok vonatkozásában 2014.
április  03.  napjától,  míg  a  2014.  március  15.  napjától  kezdődően  létrejövő  szerződéses
jogviszonyok vonatkozásában 2014. március 15. napjától alkalmazandó.

3.2. Jelen ÁSZF személyi hatálya ellenkező kikötés hiányában a Szállítóra, valamint a Megrendelőre,
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továbbá a Szállító és a Megrendelő megbízottjára, teljestési segédeire és érdekkörében eljáró
harmadik  személyekre  terjed  ki,  azzal,  hogy  a  Szállító  a  Szálító  megbízottjával,  teljestési
segédeivel  és  érdekkörében  eljáró  harmadik  személyekkel,  míg  a  Megrendelő  a  Megrendelő
megbízottjával,  teljestési segédeivel  és érdekkörében eljáró harmadik személyekkel köteles az
ÁSZF tartalmát megismertetni.

3.3. A Megrendelő az ÁSZF hatályos szövegét a  www.bellis.hu weblapján mindenki számára teljes
terjedelmében maradéktalanul hozzáférhetővé teszi.

3.4. A  Megrendelő  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  jelen  ÁSZF  és  a  Szállítási  és/vagy  Bizományosi
Jogviszony szerinti feltételeket egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja. A Megrendelő jogosult
az  ÁSZF  tartalmát  egyoldalúan  módosítani,  azzal,  hogy  az  ÁSZF  módosításait  a  módosítás
hatályba lépését 15 nappal megelőzően köteles a fent hivatkozott weblapon közzétenni. Az ÁSZF
módosításáról  a Megrendelő a Szállítót  előzetesen tájékoztatja,  azzal,  hogy Megrendelő ezen
tájékoztatási kötelezettségének a www.bellis.hu honlapján keresztül hirdetményi úton tesz eleget.
A Megrendelő az ÁSZF-et a Szállító számára visszamenőleges hatállyal hátrányos módon nem
jogosult módosítani.

3.5. A Szállító  tudomásul  veszi,  hogy  a  weblapon  közzétett  módosítás  a  közzétételt  követően  a
Szállító vonatkozásában az ÁSZF módosítás hatálybalépésének időpontjától a Szerződő Felek
között fennálló Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszonyra alkalmazandó. 

3.6. Az  ÁSZF-ben  nem  szabályozott  kérdéseket  a  Szerződő  Felek  szükség  esetén  külön
szerződésben  szabályozzák.  A  jelen  ÁSZF-ben  vagy  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve
Bizományosi  Szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  mindenkor  hatályos  magyar
jogszabályok irányadóak. A jelen ÁSZF-ben és Bizományosi Szerződésekben nem szabályozott
kérdésekben a magyar jog szabályai, az irányadók azzal, hogy a Felek ezen jogviszonyukra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit rendelik alkalmazni.

4. A SZÁLLÍTÁSI JOGVISZONY TÁRGYA

4.1. A Szállítási  Jogviszony  alapján  a  Szállító  az  adott  Termékre  irányadó,  a  mindenkor  hatályos
magyar  jogszabályok  szerinti,  illetve  a  mindenkor  hatályos  magyar  jogszabályokban
meghatározott  és  más,  a  Termékre  vonatkozó  standardokban  foglalt  előírásoknak  megfelelő
minőségű, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt csomagolással, címkézéssel, felirattal,
jelzéssel, ellátott a Szállító által a Megrendelő felé kommunikált, a Szállító és a gyártó marketing
anyagaiban és a Szállítási Jogviszony során és a Szállítási Szerződésben, illetve Bizományosi
Szerződésben meghatározottaknak megfelelő Terméket köteles a Megrendelő részére leszállítani
(átadni).  Amennyiben  a  Szerződő  Felek  másként  nem  állapodtak  meg,  vagy  a  jelen  ÁSZF
másként  nem  rendelkezik,  akkor  a  Szállító  a  megrendelést  a  megrendeléskor  hatályos,
megállapodott  eladási  áron  köteles  teljesíteni,  a  megrendelésben  foglalt  mennyiségben  és  a
Megrendelő által megállapított időpontban vagy időszakban. A Szállító a Termék tulajdonságaival
kapcsolatos, a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatással és megfelelő, hibátlan
(azonosításra  alkalmas)  vonalkóddal  ellátott  Termék  átadására  köteles.  A  Megrendelő,
amennyiben  a  Termék  megfelel  a  fentiekben  jelzett  és  a  megrendelésében  foglalt
követelményeknek, köteles azt átvenni és annak vételárát megfizetni.

4.2. A Szállító a Termék átadásával fejezi ki, hogy az általa szállított Termék megfelel valamennyi, a
4.1.  pontban  hivatkozott,  illetve  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve  Bizományosi  Szerződésben
meghatározott feltételnek, valamint a Termék forgalmazás céljából történő átadása, és a Termék
tulajdonjogának átszállása nem sért semmilyen jogszabályt és/vagy más harmadik személy jogát.
A Szállító  a  Szállítási  és/vagy  Bizományosi  Jogviszony  létesítésével  szavatolja,  hogy  csak  a
mindenkor  hatályos  jogszabályok  előírásaiban  foglaltaknak  megfelelő  Terméket  szállít  a
Megrendelőnek.
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4.3. A  Szállító  kijelenti  és  szavatolja,  hogy  rendelkezik  az  általa  forgalmazott  Termékek
forgalmazásához szükséges hatósági engedélyekkel, jogosultságokkal.

4.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal  az általa megrendelt  és a Szállító  által  szerződésszerűen
leszállított Termékek átvételére és a Termékek vételárának határidőben történő megfizetésére.

4.5. A Szállító köteles a Termékek Megrendelő részére történő kiszállítását megelőzően a jelen ÁSZF
1. számú mellékletét képező nyilatkozat kitöltésével és aláírt példányának Megrendelő részére
történő átadásával nyilatkozni arról, hogy a Megrendelő részére beszállításra kerülő Termékek
közül mely Termékek minősülnek Mezőgazdasági És Élelmiszeripari Terméknek. Amennyiben a
Szállító nyilatkozatával nem ért egyet a Megrendelő, abban az esetben a Megrendelő a Termékek
átvételét  mindennemű kártérítési  és  kártalanítási  kötelezettség  nélkül  jogosult  megtagadni.  A
Szállító  tudomásul  veszi,  hogy  amennyiben  jelen  pontban  meghatározott  nyilatkozattételi
kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Megrendelő a megrendelt  Termékeket nem tekinti
Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari  Terméknek.  A  Szállító  tudomásul  veszi,  hogy  a  valótlan
nyilatkozat tételével, vagy a nyilatkozattétel elmulasztásával, illetve hiányos nyilatkozat tételével
kapcsolatosan a Megrendelőnek okozott kárt köteles haladéktalanul megtéríteni.

4.6. A Szállító kötelezettséget vállal  továbbá arra, hogy a Szállító és a Megrendelő között fennálló
vagy a későbbiekben létrejövő bármely Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszony alapján történő
beszállítás  esetén  a  szállítással  érintett  Termékek  közül  a  Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari
Terméknek minősülő Termékeket a rendelés felvételét megelőzően külön megjelöli. 

5. A MEGRENDELÉS MÓDJA

5.1. A Megrendelő a megrendelését írásban, telefonon, telefaxon, elektronikus levélben vagy a
Szerződő Felek által elfogadott egyéb elektronikus adatátviteli módon (például: EDI) küldi meg a
Szállító részére, azzal, hogy Gyógyszer megrendelése telefonon nem lehetséges. Amennyiben a
Megrendelő a megrendelést nem a fent hivatkozott módon adja le, de a megrendelést a Szállító
elfogadja,  és  a  Megrendelő  a  Terméket  átveszi,  úgy  a  Szállító  utólag  nem  hivatkozhat  a
megrendelés érvénytelenségére, és ennek alapján a Megrendelővel szemben semmilyen igényt
nem  érvényesíthet.  A  megrendelés  tartalmazza  a  termék  megnevezését,  a  szállítandó
mennyiséget  és  a  kért  szállítási  határidőt  és  a  megrendelt  Termékek  ellenkező  információ
feltüntetéséig  a  nettó  egységárát,  mely  nem  tartalmazza  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve
Bizományosi  Szerződésben vagy kondíciós listában meghatározott  kedvezményeket,  így  ezen
árakat  ezen  kedvezmények  tovább csökkentik  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve  Bizományosi
Szerződésben vagy a kondíciós listában meghatározott módon és mértékben.

5.2. A  Szállító  köteles  a  megrendelést  írásban,  elektronikus  levélben,   faxon  vagy  a  fentiekben
meghatározott  elektronikus  kommunikációs  lehetőség  igénybevételével  haladéktalanul,  de
legkésőbb a megrendelés kézhezvételétől  számított  24  órán  belül  visszaigazolni,  azzal,  hogy
amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz határidőben szerződésszerűen eleget, abban az
esetben a megrendelést a megrendelésben foglalt tartalommal a Szerződő Felek visszaigazoltnak
tekintik. A Szállító köteles visszaigazolásában jelezni, amennyiben a Megrendelő által megrendelt
valamely Terméket határidőre nem tudja leszállítani, valamint a hiánycikk beérkezésének várható
időpontját is köteles a visszaigazoláson feltüntetni.

6. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

6.1. A Szállító köteles – a Megrendelő külön írásos kikötése vagy előzetes írásos értesítése hiányában
- a megrendelt Termékeket a Megrendelő által megjelölt és a Szállító által visszaigazolt szállítási
napon közvetlenül  a Megrendelő központi  raktárába vagy a Megrendelő által  megjelölt  egyéb
teljesítési helyre, saját kockázatára és költségére leszállítani (a Megrendelő központi raktárának
címe:  1151 Budapest, XV. Kerület Károlyi Sándor út 121.). A Termékek minőségi és mennyiségi
átadásának,  valamint  a  kockázatviselés  átvételének  helye  a  megrendelés  Megrendelő  által
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megjelölt  teljesítési  helye,  ennek hiányában a Megrendelő központi  raktára.  A Szállító  a jelen
ÁSZF-ben meghatározottak szerint viseli a Termékekkel kapcsolatos kárveszélyt.

6.2. A Megrendelő központi raktára az alábbi nyitvatartás szerint fogadja a megrendelt Termékeket:

Hétfőtől - Péntekig: 07.30 – 15.00-ig, 
Hétvégén és munkaszüneti nap: Kizárólag előzetes írásbeli egyeztetés 
alapján

6.3. A Megrendelő a szállítás időpontját megelőzően 5 nappal előzetes tájékoztatása alapján a fent
hivatkozott  központi  telephelytől,  vagy  az  általa  megadott  korábbi  teljesítési  helytől  eltérő
teljesítési helyet is kiköthet, amelyet a Szállító köteles elfogadni, amennyiben a Megrendelő által
megjelölt  új  teljesítési  hely és a korábban megadott  teljesítési  hely  közötti  legrövidebb közúti
távolság nem hosszabb, mint 40 km. 

6.4. A  Megrendelő  köteles  a  Termék  átvételéről  gondoskodni  az  általa  megjelölt  szállítási
időintervallumban, azzal, hogy a szállítók torlódása nem minősül a Megrendelő felelősségi körébe
tartozó késedelemnek.

6.5. A  Megrendelő jogosult a Termék átvételére legmegfelelőbb időpontot a többi Beszállítóval való
torlódás elkerülése érdekében megadni.  A Szállító, amennyiben - bármely okból - a megadott
időpontot megelőzően kívánja átadni a Terméket, azt a Megrendelő nem köteles átvenni, ha pedig
a Szállító a megadott időpontot követően adja át a Terméket a Megrendelőnek, úgy tudomásul
veszi,  hogy  a  teljesítéssel  késedelembe esik  és viseli  az ezzel  járó  jogkövetkezményeket  és
költségeket. A Megrendelő ilyen esetben jogosult a Termék átvételét megtagadni.

6.6. A Szállító amennyiben jogszabály vagy a Szerződő Felek megállapodása előírja, akkor köteles a
vonatkozó hatályos jogszabályokban (különös figyelemmel a fogyasztóvédelmi jogszabályokban)
meghatározott  tartalmú,  a  Termék  fajtájától  függően  szükséges  magyar  nyelvű, részletes,
közérthető és egyértelmű használati  és kezelési  útmutatót (tájékoztatót) a Termék dobozában,
csomagolásában vagy a Termékhez mellékelve (de minden esetben a Terméktől véglegesen el
nem  választhatóan)  a  Megrendelőnek  a  Termék  átadásával  egyidejűleg  átadni.  Ennek
elmulasztása esetén a Szállító köteles a hiányt haladéktalanul pótolni, valamint Megrendelő ezen
mulasztással felmerült kárát megtéríteni. Vita esetén a Szállítót terheli annak bizonyítása, hogy a
jelen pontban meghatározottak szerint járt el 

6.7. A Szállító  saját  költségén  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  Terméket  olyan  csomagolással
ellátva adja át,  amely a vonatkozó  jogszabályoknak megfelel,  valamint  alkalmas arra,  hogy a
Terméket a további szállítás és tárolás során megóvja, ezen előírásoknak nem megfelelő Termék
átvételére a Megrendelő nem köteles, azonban a Termék átvétele nem minősül joglemondásnak a
csomagolással  kapcsolatos  kifogásai  és  érvényesítése  és  szavatossági  jogainak  alkalmazása
vonatkozásában. Az ennek elmaradásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi
kárért a Szállító felel. Minden csomagon fel kell tüntetni a Megrendelő rendelési számát, továbbá
egy  olyan,  könnyen  hozzáférhető  szállítólevelet,  mely  a  csomag  tartalmát  6.15.  pontnak
megfelelően tételesen részletezi, és megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve külföldön
előállított termék magyarországi behozatala esetén az alkalmazandó import/export szabályoknak.
Ezek a költségek a Szállítót terhelik. 

A Szállító a Gyógyszereket  az érvényes forgalomba hozatali  engedélynek,  illetve a vonatkozó
jogszabályoknak  megfelelő  kiszerelésben,  törzskönyvi  előírásoknak  megfelelő  egyedi
csomagolásban valamint szükség szerint gyűjtőcsomagolásban, vagy a szállítás módjának, illetve
az előírásoknak megfelelő egyéb csomagolásban, azonosításra alkalmas címkével - készítmény
név,  hatáserősség,  kiszerelési  egység,  lejárati  idő,  gyártási  szám,-  és  minőségi,  (analitikai)
bizonylat - ellátva köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

6.8. A  Szállító  köteles  a  termék  címkéin,  csomagolásán  a  megfelelő  fogyasztóvédelmi,
egészségvédelmi, biztonsági és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályokban előírt jelzéseket,
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(ideértve  különösen  az  ún.  veszélyszimbólumokat,  más  figyelmeztető  jelzéseket),  adatokat,
útmutatókat, illetve információkat magyar nyelven, jól olvashatóan, közérthetően, és egyértelműen
feltüntetni. A  Szállító  köteles gondoskodni  –  amennyiben  a  Termék  jellege  megköveteli  –
megfelelő mennyiségű jótállási  jegynek a Termék átadásával egyidejűleg történő átadásáról,  a
Termékhez  történő  mellékeléséről.  A  Megrendelő  jogosult  a  Termék  átvételét  megtagadni,
amennyiben  az  nem  tartalmazza  a  hatályos  jogszabályokban,  és  más  előírásokban  foglalt
megjelöléseket,  engedély  és  egyéb  azonosításra  alkalmas  számokat,  címkéket,  megfelelő
vonalkódot, jótállási jegyet és használati-kezelési útmutatót. Ezek a költségek a Szállítót terhelik.

6.9. Amennyiben a Termék csomagolása annak megsértése nélkül nem nyitható fel a jótállási jegyek
és  egyéb  tájékoztatók,  használati-kezelési  útmutatók  megvizsgálása  végett,  úgy  ezek
tekintetében a minőségvizsgálati  határidő az adott  Termék értékesítéséig meghosszabbodik.  A
Szállító viseli a jótállási jegyek és tájékoztatók, útmutatók hiányából eredő bármely kárt, költséget
és bírságot.

6.10. A Szállító köteles a hiányos, hibás csomagolásból, illetve címkézésből eredő bármely igényért és
kárét  helytállni.  A  Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  a  Szállító  nem
megfelelő vonalkóddal  látja el  a szállított  Terméket,  és a vonalkód kijavításáról  a Megrendelő
értesítése  alapján,  annak  ellenére  sem gondoskodik,  a  Megrendelő  által  megadott  határidőn
belül,  úgy  a  Megrendelő  jogosult  a  Szállítóval  szemben  szerződésszegésenként  25.000,-Ft
kötbért érvényesíteni, beszámítás útján is.

6.11. A Szállító köteles minden megrendelt Terméket külön raklapon átadni, kivéve, amennyiben egy
Termékből  nem érkezik  egy egész palettasornyi  mennyiség,  azonban egy raklapon ebben az
esetben  is  kizárólag  maximum  4  különböző  fajta  Termék  lehet  egy  palettán.  Amennyiben  a
szállítás  volumene,  illetve  jellege  lehetővé  teszi,  abban  az  esetben  a  Szállító  palettánként
elkülönítve, egyféle Terméket egy helyre rendezve köteles leszállítani a Termékeket. Amennyiben
a szállítás raklapon történik, szállításkor - egyszerűsített megoldásként – a Megrendelő raklap-
cserét biztosít. A Megrendelő vállalja, hogy a kiürült göngyöleget a raklap-cserével egyidejűleg a
Szállítónak visszaadja. Amennyiben a Termékek nem a jelen pontban foglaltaknak megfelelően
kerülnek leszállításra,  abban az esetben a Szállító az áruátvételt  megelőzően köteles a jelen
pontban meghatározott előírásoknak megfelelően a Termékeket szétrakodni.

6.12. A Szállító abban az esetben teljesít szerződésszerűen, amennyiben a belistázott Termékekből és
csakis  ezekből  leadott  megrendelést  maradéktalanul  teljesíti.  A  Termékek  szállítását  a
Megrendelő által meghatározott időben, helyen, mennyiségben és minőségben kell teljesíteni. A
megrendelés a Megrendelő által előzetesen meghatározott határidőben és mennyiségben történő
szállításra érvényes, ettől eltérni csak a Megrendelő kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával
lehetséges,  Megrendelő  előteljesítést  elfogadni  nem köteles.  A Megrendelő  megtagadhatja  a
Termékek átvételét, amennyiben annak paraméterei eltérnek az előzőleg megállapodottaktól (pl.
vonalkód, kicserélés, design-változás, stb.).

6.13. A megrendelésben meghatározott mennyiségen túli teljesítés esetén a többletet a Megrendelő
csak akkor köteles átvenni, ha erre még a teljesítés előtt írásban kifejezetten vállalkozik.

6.14. A Szállító kifejezetten és teljes mértékben szavatol azért, hogy az általa a Megrendelő részére
szállított Termékek feletti rendelkezési joga korlátlan, ezen Termékek kizárólagos, per-, teher- és
igénymentes tulajdonát képezik, melyet a Szerződő Felek közötti Szállítási és/vagy Bizományosi
Jogviszony rendelkezései szerint  minden igénytől  és tehertől  mentesen -  különös tekintettel  a
szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogokra -, ad át a Megrendelő részére. 

6.15. A Szállító köteles a szállításról szállítólevelet kiállítani, amelyen fel kell tüntetnie a megrendelési
számot,  a  szállítói  cikkszámot  (a  megrendelésnek  megfelelő  sorrendben),  továbbá  a  Termék
cikkszámokat és a raklapszámot, illetve minden egyes termék vonatkozásában a darabszámot is,
de az átadási árakat, valamint egyéb kondíciókat nem. Ha a Szállító két megrendelést egyszerre
szállít  le, akkor köteles azt külön szállítólevélen a fenti azonosítókkal ellátva átadni. A Szállító
köteles  a  szállítólevélen  feltüntetni  az  összes  karton-  és  raklapszámot,  valamint  az  egyes
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Termékek gyártási számonkénti darabszámát és lejárati idejét. 

Gyógyszerek  esetén  a  szállítólevélnek  tartalmaznia  szükséges  továbbá  a  készítmény  nevét,
hatáserőségét, kiszerelési egységet, gyártási számot, lejárati időt, valamint gyártási számonkénti
mennyiséget, Szállító nevét, címét, dátumot, kiállító aláírását, átadó aláírását, Megrendelő címét,
telephely címét, telefonszámát, dátum, átvevő aláírását. Gyógyszerek esetén a Szállító köteles az
átvételi elismervényeken feltüntetni az egyes készítmények gyártási számonkénti darabszámát,
és köteles minden gyártási tételről műbizonylatot kiadni a Termék átadásával egyidejűleg.

6.16. A Termékek  átadásának  –  átvételének  módja  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve  Bizományosi
Szerződésben meghatározottak alapján kétféleképpen történhet:

6.16.1. Betárolásos áruátvétel:

A Szállító  a  Termékeket  a  szállítólevélen  megadott  összes  raklap  (karton)  száma  alapján  a
központi raktár, illetve a Megrendelő által a megrendelés teljesítésének helyeként megjelölt raktár
áruátvételi  terében  adja  át,  oly  módon,  hogy  a  Megrendelő  a  szállítmány  tételes  átvételét,
amelynél  vizsgálja  a  szállítmány  tartalmát  és  esetleges  minőségi  paraméterei  (pl.  lejárat,
vonalkód,  kicserélés,  stb.)  megvizsgálását  csak  az  átadást  követő  24  órán  belül  végzi  el.
Amennyiben ezen vizsgálat  során a Megrendelő bármilyen mennyiségi vagy minőségi eltérést
tapasztal,  az  átvételt  követő  8  munkanapon  belül  jegyzőkönyvet  vesz  fel  két  példányban,
amelyből  az egyik  példányt  megküldi  a  Szállítónak.  Mennyiségi  eltérés esetén a Megrendelő
jogosult  a  részteljesítést  visszautasítani,  míg  a  megrendelésen  felül  leszállított  termékek
elszállítását  kérni.  A  Szállító  köteles  a  jegyzőkönyvben  felvett  eltérést  elfogadni  és  ennek
megfelelő számla-korrekciót végrehajtani, vagy – a Megrendelő választása szerint – a hiányzó, a
szállítás során megsérült, vagy nem megfelelő minőségű Terméket kicserélni/pótolni.

6.16.2. Tételes áruátvétel:

A Szállító választhatja a Termékek tételes átadását is. Ebben az esetben köteles a Termékeket a
központi raktár, illetve a Megrendelő által a megrendelés teljesítésének helyeként megjelölt raktár
áruátvételi  terében  árucikkenként  külön  csoportosítva  átadáshoz  előkészíteni.  A  Megrendelő
megbízottja az átvételt tételesen (adott esetben a kartonok belső tartalmát is vizsgálva) végzi el.
Mennyiségi  eltérés  esetén  a  Megrendelő  jogosult  a  részteljesítést  visszautasítani,  míg  a
megrendelésen felül leszállított áruk elszállítását kérni. Az esetleges eltérésekről a Megrendelő és
a Szállító (vagy képviselője) azonnal jegyzőkönyvet állítanak ki két példányban, az egyik példány
a Megrendelőnél marad, a második példányt a Szállító kapja. A Szállító köteles a jegyzőkönyvben
felvett  eltérést  elfogadni  és  megfelelő  számla-korrekciót  végrehajtani,  vagy  –  a  Megrendelő
választása  szerint  –  a  hiányzó,  a  szállítás  során  megsérült,  vagy  nem megfelelő  minőségű
Terméket kicserélni/pótolni.

6.16.3.     Gyógyszerek esetén alkalmazandó eltérő szabályok:
A  Szállító  tudomásul  veszi,  hogy  Gyógyszerek  esetében  a  beérkezett  Gyógyszerek
felszabadítását, így minőségellenőrzését is a Megrendelő minőségbiztosításért felelős személye
végzi el. Gyógyszerek esetén a szállítmány megbontása során felmerülő esetleges mennyiségi,
illetve  minőségi  hibákat  Megrendelő  már  a  saját  tevékenységi  területén  állapítja  meg.  Hiba
észlelése esetén a Szállító haladéktalan értesítése mellett a Megrendelő jegyzőkönyvet készít a
kifogásolás  rendjére  irányadó  mindenkor  hatályos  jogszabályok  szerint,  és  eljár  a  Szállítási
Jogviszonyra irányadó szabályok szerinti mennyiségi, illetve minőségi kifogásolási rend szerint. A
Gyógyszerek  mennyiségi  átvételére  és  az  annak  kapcsán  felmerülő  hiány  reklamációjára  a
Megrendelőnek a Gyógyszerek teljesítési helyre történő beérkezését követő 8 munkanapon belül
van lehetősége. A Megrendelő a reklamációt  hivatalos jegyzőkönyvvel támasztja  alá, melynek
egyik  aláírója  a  Megrendelő  minőségbiztosításért  felelős személye.  A Gyógyszerek,  minőségi
meghatározásainál a törzskönyvi előírások, illetve a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a
Gyógyszerészeti  és  Egészségügyi  Minőség-  és  Szervezetfejlesztési  Intézet  (korábbi  nevén:
Országos  Gyógyszerészeti  Intézet,  a  továbbiakban  OGYI  vagy  GYEMSZ  vagy  OGYÉII) a
gyógyszerkönyvi előírást módosító, kiegészítő vagy helyettesítő előirataiban, illetve az OGYÉI és
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az Európai Bizottság által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedélyben foglaltak, illetve a
szállítási  jogviszonyra  vonatkozó  szabályok  az  irányadók.  Amennyiben  Szállító  a  minőségi
kifogást  nem  fogadja  el  és  a  kifogás  közlésétől  számított  8  munkanapon  belül  közös
mintavételezésre nem jelentkezik, Megrendelő a kifogásolt szállítmányból mintát vesz, és azt az
illetékes  minőségellenőrző  szervnek  felülvizsgálat  céljából  megküldi.  A minőségi  felülvizsgálat
költségét  a  Szállító  viseli,  ha a  Gyógyszereket  a  felülvizsgálat  nem megfelelőnek  minősíti.  A
Megrendelő  viseli  a  vizsgálat  költségét,  ha  a  felülvizsgálat  során  a  Gyógyszerek  minősége
megfelelőnek bizonyul.  A Szerződő  Felek a  minőségellenőrző  szerv  döntését  magukra  nézve
kötelezőnek ismerik el. 

6.17. A Termékek átadására a Szállító megbízása és felhatalmazása alapján a fuvarozó jogosult, mint a
Szállító megbízott képviselője. A Termékek átvételére a Megrendelő képviselője ennek hiányában
a kereskedelmi egységekben az áruátvevő a kötelezett.

6.18. A Szállító a Terméket a Megrendelő érdekkörében eljáró személynek jogosult és köteles átadni.
Annak  megállapítása  körében,  hogy  az  eljáró  személy  a  Megrendelő  érdekkörében  valóban
jogosult-e  eljárni,  a  Szállító  minden  esetben  azt  köteles  ellenőrizni,  hogy  az  eljáró  személy
képviseleti jogosultságát bármilyen irattal vagy pecséttel, bélyegzővel igazolni tudja-e. A Szerződő
Felek megállapodnak abban,  hogy az ilyen módon képviseleti  jogosultságát  igazoló  személyt
ellenkező  írásbeli  megállapodás  hiányában  a  Szállító  a  Megrendelő  érdekkörében  és
képviseletében eljáró személynek köteles tekinteni, és neki a teljesítést köteles felajánlani, illetve
teljesíteni. 

6.19. Az ilyen módon megvalósult  teljesítést  követően a Szállító  a Megrendelő  érdekkörében eljárt
személy  képviseleti  jogának  hiányára  nem hivatkozhat,  és  az  álképviselet  vagy  a  megbízás
nélküli ügyvitel következményeit a Megrendelőre semmilyen módon és körülmények között nem
háríthatja át, azt köteles teljes körben viselni.

6.20. A  Szállító  teljesítését  ellenkező  írásbeli  megállapodás  hiányában  a  Megrendelő  vagy  az
érdekkörében  eljáró  személy  aláírásával  ellátott,  a  megrendelt  Termékek  átvételét  tanúsító
bármely  okirat  hitelt  érdemlően  bizonyítja,  így  a  teljesítés  megtörténtének  bizonyítására  a
Szerződő  Felek  bármely  a  jelen  pont  szerinti  kritériumnak  megfelelő  okiratot  a  teljesítés
igazolására kifejezetten elfogadnak.

6.21. A Termékek átadása- átvétele az árukísérő okmányokkal együttesen a teljesítés helyén történik
azok aláírásával. A Szállító megbízottja a szállítólevelet 3 példányban adja át az áruátvevőnek,
melyből az áruátvevő által lebélyegezve és Megrendelő részéről aláírva 2 db példányt juttat vissza
a Szállító részére. 

6.22. A Megrendelő a mennyiségi átvételt a szállítólevél vagy a számla Szállítónál maradó példányának
aláírásával és lebélyegzésével igazolja, mely időponttól kezdve a Megrendelőt terheli a Szállító
által  leszállított  és  átvételre  felajánlott  Termékekkel  kapcsolatos  kárveszély.  A Megrendelőt  a
leszállított Termékek tekintetében minőségi vizsgálat elvégzése sem a betárolásos áruátvétel sem
a  tételes  áruátvétel  sem  pedig  egyéb  esetekben  nem  terheli,  azonban  jogosult  a  leszállított
Termékeket a szakmai szokásoknak megfelelő szúrópróbaszerű vizsgálattal megvizsgálni. 

6.23. A  Szállító  vállalja,  hogy  amennyiben  a  Termékeket  kizárólag  gyűjtőcsomagolásban  tudja  a
Megrendelő  rendelkezésére  átadni,  abban  az  esetben  az  esetleges  gyűjtőváltozásokról  a
tervezett változást megelőzően 30 nappal, írásban értesíti a Szállítót ajánlott postai levél útján,
vagy  faxon  (faxon  a  459-83-49-es  fax  számra),  vagy  e-mailen  az  betgazd@bellis.hu és
betbesz@bellis.hu e-mailcímeken.  A  Szállító  amennyiben  a  jelen  pont  szerinti  értesítési
kötelezettségének  nem,  nem  szerződésszerűen  vagy  késedelmesen  tesz  eleget,  köteles  a
Megrendelőnek  ebből  származó  kárát  és/vagy  az  értesítési  kötelezettség  elmulasztásával
összefüggésben felmerült többletköltségét megtéríteni.

6.24. A Szállító  köteles ép és használatra alkalmas kartonban,  raklapon illetve tiszta göngyölegben
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szállítani.  Raklapon  történő  beszállítás  esetén  az  áru  beszállítása  csak  sérülésmentes  EUR
raklapon történhet. A Megrendelő kötelezettséget vállal,  hogy a raklapokat az átvett állapotban
adja  vissza  a  Szállítónak.  A  göngyöleget  a  Szállító  a  Megrendelő  igényei  szerint  köteles
visszavenni. Nem csereképes az a raklap, amely alkotóelemeiben sérült, anyagában elöregedett,
hamis,  szennyezett.  Amennyiben nem megfelelő raklapon érkezik  az áru a Megrendelőnek,  a
Szállítónak át kell pakolnia EUR raklapra, ellenkező esetben Megrendelő megtagadhatja az áru
átvételét.  Nem  csereképes  raklap  átvétel  nem  jelenti  a  Megrendelőt  megillető  jogokról  való
lemondást, ezen jogai érvényesítésére az átvételtől függetlenül jogosult a Megrendelő.

6.25. A  Szállító  abban  az  esetben  jogosult  az  átadott  göngyöleg  kiszámlázására,  amennyiben  a
Megrendelő a Termék átvételekor nem biztosít  csere göngyöleget és a göngyöleget a Szállító
írásbeli  felszólítás  ellenére  a  Termék  átvételét  követő  30  napon  belül  sem  bocsátja  átvétel
céljából a Szállító rendelkezésére. A Szállító a Megrendelő által visszaküldött göngyöleget köteles
jóváírni a Megrendelőnek. 

6.26. A  Szállító  ezennel  hozzájárul,  hogy  amennyiben  a  Szállító  a  jelen  ÁSZF-ben  foglaltaknak
megfelelően,  jogszerűen  kiszámlázza  a  göngyöleg  ellenértékét  a  Megrendelőnek  és  a
Megrendelő által a Szállító részére küldött írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 5 (öt) naptári
napon belül a Szállító nem szállítja el az általa korábban leszállított göngyöleget, úgy Megrendelő
jogosult a Megrendelő rendszerében nyilvántartott adatok alapján a többlet göngyöleg értékének
megfelelő összeget Szállító felé érvényesíteni (kiszámlázni), és nem fizetés esetén az összeget a
Szállító felé fennálló, korábbi, lejárt, egynemű tartozásába beszámítani.

6.27. Amennyiben  a  Szállítónak  nincs  lehetősége  a  megrendelt  Termékeket  a  Megrendelő  által
megjelölt  teljesítési  helyre,  ennek hiányában a Megrendelő  központi  raktárába,  elszállítani,  a
Megrendelő  vállalja,  hogy  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve  a  hatályos  kondíciós  listában
meghatározott mértékű fuvarozási díj, vagy logisztikai díj ellenében a kért Termékeket a Szállító
magyarországi  telephelyéről  elszállítja.  A Megrendelő  tájékoztatja  a  Szállítót,  hogy  ebben  az
esetben  a  megrendelt  Termékek  elszállításáról  harmadik  személy  fuvarozó  igénybevételével
gondoskodik, azzal,  hogy a teljesítés helye ebben az esetben is a Megrendelő által megjelölt
teljesítési hely, ennek hiányában a Megrendelő központi raktára, valamint a Termék átadására –
átvételére ebben az esetben is a jelen ÁSZF-ben meghatározottak alkalmazandóak. Amennyiben
a Szállítónak nincs lehetősége a megrendelt Termékeket a Megrendelő telephelyére elszállítani
és nem kíván logisztikai díjat vagy fuvarozási díjat fizetni a Megrendelőnek, abban az esetben
jogosult  saját  költségére  teljesítési  segéd  igénybevételére,  aki  gondoskodik  a  megrendelt
Termékek teljesítési helyre történő elszállításáról.

6.28. A Szerződő Felek eltérő tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a  Termékek tulajdonjoga a
Megrendelőre a Termékek átadás-átvételével  száll  át,  kivéve bizományosi értékesítés céljából
átadott  Termékeket.  A Szállítási  Jogviszony  teljesítése  érdekében  a  Szállító  az  általa,  vagy
kérésére  igénybevett  harmadik  személy  magatartásáért,  teljesítéséért  úgy  felel,  mintha  a
Terméket maga szállította volna le. 

6.29. A  Szállító  a  megállapodott  áron,  az  aktuális  leltárkészletek  figyelembevételével,  az  általa
visszaigazolt  mennyiségben  teljesíti  a  megrendeléseket.  A  Szállító  tudomásul  veszi,  hogy
amennyiben  a  megrendelést  visszaigazolta  és  a  szállítás  időpontjában  nem tud  teljesíteni,  a
megrendelt és visszaigazolt Termékek bruttó értékének 15%-val megegyező mértékű, de legalább
15.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles a késedelembe eséstől számított 8
napon belül  megfizetni  a  Megrendelő  részére,  kivéve  ha a Megrendelő  írásban jelzi,  hogy  a
Szállítói késedelemtől függetlenül a Szállító által vállalt új határidőben történő teljesítést kéri, mely
esetben  a  Szerződő  Felek  eltérő  megállapodása  hiányában  a  megrendelt  és  visszaigazolt
Termékek bruttó értékének 15 %-val megegyező mértékű, de legalább napi 15.000,- Ft összegű
késedelmi kötbér fizetésére köteles a Szállító.  A Megrendelő a Szállító késedelmes teljesítése
esetén  minden  további  jogkövetkezmény  nélkül  megtagadhatja  új  kötelezettségek  vállalását,
illetve  a  Mezőgazdasági  és  Élelmiszeripari  Termékek  Mezőgazdasági  Beszállító  részére  járó
ellenértékének  kivételével  visszatartási  jog  is  megilleti  az  általa  teljesítendő  bármely  fizetési
kötelezettsége  vonatkozásában.  Ebben  az  esetben  a  Szállító  a  Megrendelővel  szemben
semminemű kártérítési  vagy  egyéb  igénnyel  nem élhet.  A Szállító  hibájából  le  nem szállított
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Termékekből származó forgalom-kiesés, ideértve a Termékek megszűntetéséből adódó becsült
forgalom-kiesést  is,  csökkenti  a  forgalmi  célként  kitűzött  összegeket,  azaz  a  forgalmi  cél
teljesítése ilyen esetben arányosan alacsonyabb szinten is megvalósul.

6.30. A Szállító vállalja, hogy a Megrendelő által belistázott Termékekből olyan mértékű raktárkészletet
tart, mely a folyamatos áruellátást biztosítja. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy legalább a
Megrendelő  előző  naptári  évben  mért  átlagos  havi  fogyása,  amennyiben  ezen  termék
vonatkozásában a Szerződő Felek között nem volt az előző naptári évben Szállítási Jogviszony,
abban az esetben a tárgyévi átlagos havi fogyásnak, időszakos termékek esetén az ésszerűen
várható  havi  fogyás  figyelembevételével,  két  hónapi  fogyásának  megfelelő  mértékű
raktárkészlettel  a  Szállítási  Jogviszony  alatt  folyamatosan,  rendelkezik,  így  áruhiányra  nem
hivatkozhat  Megrendelő  felé  semmilyen okból.  Amennyiben a Szerződő Felek megállapodása
alapján  a  Szállító  akciós értékesítésben állapodott  meg a Megrendelővel,  abban az esetben,
tekintettel  a  Szállító  által  kereskedelmi  partnerei  felé  vállalt  akcióval  kapcsolatos
kötelezettségvállalásaira  és  ezek  megszegésével  kapcsolatos  kártérítési  kötelezettségére,  a
fentiekben  (a  [6.29.]  pontban)  meghatározott  meghiúsulási  illetve  késedelmi  kötbér  kétszeres
mértékét  jogosult  a  Szállítótól  követelni.  A  Szállító  hibájából  le  nem  szállított  Termékekből
származó  forgalom-kiesés,  ideértve  a  Termékek  megszűntetéséből  adódó  becsült  forgalom-
kiesést is, csökkenti a forgalmi célként kitűzött összegeket, azaz a forgalmi cél teljesítése ilyen
esetben arányosan alacsonyabb szinten is megvalósul.

6.31. A Szállító  hibás  teljesítése  vagy  a  teljesítés  meghiúsulása  vagy  késedelme  esetén  felmerülő
többletköltséget,  kárt  -  annak  hitelt  érdemlő  igazolása  alapján  -  a  Szállító  köteles  a
Megrendelőnek megtéríteni. 

6.32. Mindazokat  a  dolgozókat,  akiket  arra  jelöltek  ki,  hogy  a  Szállítónak  a  Megrendelésből  folyó
kötelezettségeit  teljesítsék,  Szállító  irányítja,  de  a  Megrendelőnek  utasítási  joga  lesz  felettük
akkor, amikor  a  Megrendelő  helyiségeiben dolgoznak.  Az aláírt  és  visszaigazolt  Megrendelés
semmilyen körülmények között nem tekinthető vagy értelmezhető engedélyként a Megrendelőtől
a Szállító számára a Megrendelő erőforrásainak, telephelyeinek használatára, illetve az oda való
belépésre,  ilyen  felhatalmazás  nyújtása  a  Megrendelő  által  csak  önállóan,  saját  feltételei  és
szabályai alapján történik. 

6.33. A Szállító  köteles  a  Megrendelés  teljesítése  során  a  szükséges  szakképzettséggel,  szakmai
alkalmassággal és elvárható magatartással, továbbá megfelelő élet- egészség- baleset- és/vagy
társadalombiztosítással  rendelkező,  valamint  a  jogszabályi  követelményeknek  mindenben
megfelelő dolgozók foglalkoztatására, közreműködők igénybevételére. 

6.34. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szállító által a részére jelen ÁSZF keretei között
leszállított  Termékekkel  összefüggésben,  a  Mezőgazdasági  Beszállítótól  megrendelt
Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari  Termék kivételével,  belistázási  díj  számlázására  jogosult  a
Szállító  felé.  A belistázási  díj  mértékét  a  Szerződő Felek a  Szállítási  Szerződésben,  illetve  a
kondíciós listában határozzák meg.

6.35. A Szállító  kötelezi  magát,  hogy  a  Megrendelő  részére  jelen  ÁSZF  keretei  között  leszállított
Termékek  után  a  vonatkozó  mindenkori  hatályos  jogszabályok  által  előírt  környezetvédelmi
termékdíjat  megfizeti,  és  a  termékdíj  megfizetésének  a  tényét  az  általa  kiállított  számlán  a
hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően feltünteti.

7. A MEGRENDELÉS ELLENÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSÉNEK A MÓDJA

7.1. A Termékek ellenértékét a Szállító magyar forintban köteles meghatározni és kiszámlázni.
A Szállító  az általa forgalmazott  Termékek felsorolását  és árait  a mindenkor hatályos aktuális
árjegyzékben  és  annak  kiegészítéseiben  (a  továbbiakban  együtt:  árjegyzék)  és  eseti  akciós
dokumentumokban rögzíti.  A leszállított  Termékek ellenértékét  eltérő  rendelkezés  hiányában a
Szállító  a  megrendelésben  megjelölt,  a  megrendelés  napján  a  Szerződő  Felek  közötti
jogviszonyban  alkalmazandó  érvényes  áron  számlázza  le,  mely  nem tartalmazza  a  Szállítási
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Szerződésben,  illetve  Bizományosi  Szerződésben,  kondíciós  listában  vagy  eseti  akciós
dokumentumban meghatározott utólagos kedvezményeket, így ezen árakat ezen kedvezmények
tovább  csökkentik  az  ezen  szerződésekben  és  dokumentumokban  meghatározott  módon  és
mértékben.

7.2. Amennyiben  a  Szerződő  Felek  a  kondíciós  listában,  a  Bizományosi  Szerződésben  vagy  a
Szállítási Szerződésben foglaltakat határozott időtartamra állapítják meg, akkor a Szerződő Felek
a  kondíciós  listában,  a  Bizományosi  Szerződésben  vagy  a  Szállítási  Szerződésben  foglalt
feltételeket  az  abban  foglalt  határozott  időt  követően  újratárgyalják.  A  Szerződő  Felek
megállapodnak,  hogy amennyiben a kondíciós listában,  a Bizományosi  Szerződésben vagy a
Szállítási Szerződésben foglaltakat a határozott idő lejártát követő 30 napon belül nem fogadnak
el új kondíciós listát, a Bizományosi Szerződést vagy a Szállítási Szerződést nem kötik újra új
kondíciókkal, vagy bármelyik Szerződő Fél legkésőbb a határozott időtartam lejártát követő 30
napon belül nem értesíti a másik Szerződő Felet, hogy a kondíciós listában, illetve a Bizományosi
Szerződésben  vagy  a  Szállítási  Szerződésben  foglaltakat  nem  kívánja  a  továbbiakban
alkalmazni,  abban  az  esetben  a  kondíciós  lista,  a  Bizományosi  Szerződés  vagy  Szállítási
Szerződés  a  határozott  időtartam lejártát  követő  1  év  időtartamra  meghosszabbodik.  A jelen
pontban  foglaltak  a  már  meghosszabbított  időtartamú  kondíciós  listában,  Bizományosi
Szerződésben illetve Szállítási  Szerződésben foglaltakra változatlanul  irányadóak.  A kondíciós
listában,  Bizományosi  Szerződésben  vagy  Szállítási  Szerződésben  meghatározott  forgalom
összege ÁFA nélkül értendő.

7.3. Jelen ÁSZF hatálya alatt  bármilyen Termék, szolgáltatás ellenértékének meghatározása során
minden  esetben  nettó,  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve  Bizományosi  Szerződésben vagy  a
kondíciós listában meghatározott kedvezményekkel nem csökkentett ellenértéknek kell tekinteni
azt  az  összeget,  amely  mellett  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  mindenkor  hatályban  lévő
törvényi szabályozás szerinti ÁFA teher nincs feltüntetve vagy kifejezetten megjelölve, függetlenül
attól, hogy az ellenérték meghatározás szóban vagy írásban történik. 

7.4. A Szállító  az  átvételt  igazoló,  és  a  vevőpecsétjével  ellátott  szállítólevél  és  az  átvétel  során
felmerült  eltérésekből  adódó korrekciók alapján állítja  ki  a számlát  a  Szállítási  Szerződésben
rögzített  engedmények  figyelembevételével.  A  hatályos  jogszabályokban  előírt  alaki
követelmények mellett a Szállító köteles a számlán feltűntetni a megrendelés számát, a szállítói
cikkszámot,  valamint  a  Termék  cikkszámokat. A  Szállító  csak  a  teljesítést,  azaz  Szállítási
Szerződés  esetén  az  áruátvételt  követően,  Bizományosi  Szerződés  esetén  a  Bizományosi
Szerződésben meghatározott időpontban állíthatja ki a számlát, amelyen a számla kelte mellett
fel kell tűntetni a valós teljesítési dátumot is. A számlán a mindenkori megrendeléskor érvényben
lévő árakat, illetve a Szerződő Felek által meghatározott árakat kell feltűntetni, és nem, a szállítás
vagy a számla dátumának megfelelőt. A Megrendelő ugyanakkor vállalja, hogy a megrendeléstől
számított, általa kért szállítási határidő nem haladja meg a 14 naptári napot. 

7.5. Áremelést és termék megszűnését a változás életbelépését megelőzően minimum 30 nappal a
Szállító  köteles  bejelenteni.  Az  áremelés  kizárólag  a  Megrendelő  írásbeli  elfogadásával  lép
hatályba, kivéve, ha az áremelést kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezés rendeli el.
Az  akciós  Termékek  rendelésnél  az  akciós  megrendelési  időszaknak  megfelelő  áron
számlázandó  a  Termék.  Amennyiben  a  Szállító  a  megrendelést  követően,  de  a  tényleges
kiszállítást  megelőzően  léptet  életbe  árváltozást,  ezen  árváltozást  a  Megrendelővel  szemben
akkor  sem érvényesítheti,  ha  az  árváltozásokról  szóló  értesítést  a  Megrendelő  előzőleg  már
visszaigazolta, kivéve azt  az esetet,  ha ezen árváltozás következtében csökken a megrendelt
Termék  ára,  mert  ebben  az  esetben  az  árváltozást  a  Szállító  köteles  érvényesíteni. Ha  az
árváltozás  előtt  megrendelt,  visszaigazolt  és  árváltozás  előtt  teljesítendő  megrendelés  az
árváltozás előtt nem teljesül, úgy ezen megrendelést a Szállító köteles az árváltozást követően is
az árváltozás előtti áron teljesíteni, kivéve, ha csökken a Termék ára, mert abban az esetben a
csökkentett áron köteles a Szállító teljesíteni a megrendelést.

7.6. A Szállító vállalja, hogy a Terméknek az ára nem kedvezőtlenebb, a Mezőgazdasági Beszállítótól
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megrendelt Mezőgazdasági És Élelmiszeripari Termék ára nem lényegesen kedvezőtlenebb azon
árnál,  melyet  a  Szállító  azonos  mennyiségű,  minőségű  és  fajtájú  Termékért  azonos  vételi
feltételekkel  a  piac  bármely  más  szereplőjének  a  Megrendelés  aláírásának,  illetve  hatályba
lépésének napján,  továbbá a tényleges  teljesítés  időpontjában  alkalmaz.  Ennek megszegése
esetén,  illetve ha a Szállító  a mással  szemben alkalmazott  árait  csökkenti,  a Szállító  köteles
Megrendelő  részére  azonos  mértékű  csökkentést  adni,  melyet  Megrendelő  jogosult  a  fizetés
teljesítésekor  érvényesíteni,  illetve  Szállítótól  visszaigényelni.  Szállító  köteles  Megrendelő
igényének, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül eleget tenni. 

7.7. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy köteles késedelmi
kamatként  a  késedelemmel  érintett  összeg  után  a  mindenkori  jegybanki  alapkamat  365-öd
részének megfelelő összegű napi kamatot megfizetni. 

A Felek megállapodnak, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései
szerinti behajtási költségátalányt kizárólag az alábbi esetekben alkalmazzák:

(i) a  legalább  30  napos  fizetési  késedelemmel  érintett  lejárt  követelések  bruttó  összege
meghaladja a 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint összeget; vagy

(ii) a lejárt fizetési késedelem vonatkozásában ügyvédi fizetési felszólítás kerül megküldésre.

A behajtási költségátalány nem késedelemmel érintett fizetési kötelezettségenként, hanem a fenti
(i) vagy (ii) pont szerinti teljes követelés vonatkozásában egyszeres összegen és kizárólag egy
alkalommal kerül felszámításra. A behajtási költségátalányt a jogosult rendelkezései szerint és a
Ptk., illetve a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szükséges megfizetni, a behajtási költségátalány
fizetési  kötelezettség teljesítése  nem mentesít  a  késedelem egyéb jogkövetkezményei  alól;  a
kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

7.8. A megállapodott fizetési határidő - mely a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Termékek esetén
ezen Termékek Mezőgazdasági Beszállítótól történő átvételétől számított 30 napot bizományosi
értékesítés  esetének  kivételével  nem  haladhatja  meg,  amennyiben  a  vonatkozó  számla  a
Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari  Termékek  átvételét  követő  15  napon  belül  a  Megrendelő
részéről átvételre kerül - a Termékek hiánytalan és jogszerű, minőségileg megfelelő kiszállítása
után,  a  számla  kiállításának  dátumától  számít,  amennyiben  a  számlának  a  Megrendelő
központjába  (1151  Budapest,  XV.  Kerület  Károlyi  Sándor  út  121.)  történő  megérkezésének
időpontja legfeljebb 3 munkanappal későbbi, mint a kiállítás dátuma. Ha a számla beérkezésének
időpontja  ettől  későbbi,  a  fizetés  esedékessége  a  késedelem  mértékével  megegyezően,
meghosszabbodik,  azzal,  hogy  a  Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari  Termékek  esetében
amennyiben a Mezőgazdasági Beszállító által kibocsátott vonatkozó számla a Mezőgazdasági És
Élelmiszeripari Termékek átvételét követő 15 napon belül a Megrendelő részéről átvételre kerül,
abban az esetben a fizetési határidő a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Termékek átvételétől
számított  30 napot nem haladhatja meg. A Mezőgazdasági Beszállító által Mezőgazdasági És
Élelmiszeripari  Termék  vonatkozásában  kiállított  számla,  amennyiben  hibás,  akkor  a  hibás
számlát a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 5 napon belül vissza kell küldenie a
Mezőgazdasági Beszállítónak.

7.9. Amennyiben a Szállító hibás, vagy hiányos számlát állít ki, és azt Megrendelő visszaküldi, vagy
jóváíró  számla  kiállítását  kéri,  a  Szállító  tudomásul  veszi,  hogy  a  számlakövetelés  csak  a
helyesbítő  számla  kézhezvételét  követően kerül  pénzügyileg rendezésre,  és késedelmi  kamat
ezen időszakra nem számítható fel.

7.10. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a fizetési kötelezettségeit  átutalás vagy
beszámítás útján teljesíti a Szállítási Szerződésben, illetve Bizományosi Szerződésben foglaltak
szerint. A Megrendelő jogosult a Szállítóval szemben fennálló egynemű és lejárt követelését - ha
jogszabály  kivételt  nem  tesz  -  a  jogosulthoz  intézett  vagy  a  bírósági  eljárás  során  tett
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nyilatkozattal  tartozásába beszámítani,  függetlenül  attól,  hogy  a  jelen ÁSZF vagy a Szállítási
Szerződés,  illetve  Bizományosi  Szerződés ezen lehetőséget  az adott  fizetési  kötelezettségnél
kifejezetten tartalmazza vagy nem.

7.11. A Megrendelő a Mezőgazdasági És Élelmiszeripari Termékek vonatkozásában a Mezőgazdasági
Beszállítóval szemben alkalmazott számlakompenzáció érvényesítése esetén annak tényéről az
érvényesítés napjától számított 15 napon belül értesíti a Mezőgazdasági Beszállítót.  

7.12. A Megrendelő által teljesített pénzügyi teljesítésnek átutalás esetén az a nap tekintendő, amikor a
Megrendelő bankszámláját a fizetendő összeggel megterhelik.

8. SZAVATOSSÁGI KIJELENTÉSEK

8.1. A  Szállítót  szavatossági  felelősség  terheli,  hogy  az  általa  átadott  Termékek  megfelelnek  a
mindenkori  szabvány  előírásoknak,  jogszabályoknak  és  a  szerződésben  foglalt  minőségi  és
mennyiségi  előírásoknak.  A  Szállító  folyamatosan  karbantartja  a  Termékek  hatósági
engedélyeinek lajstromát.

8.2. A  Szállítót  a  szerződésszerű  teljesítéséért  a  Ptk-ban,  és  más  kötelezendően  alkalmazandó
jogszabályokban foglalt felelősség terheli.

8.3. A Szállító ezt meghaladóan szavatolja és kötelezettséget vállal azért, hogy 

a) a  székhelye  szerinti  állam  joga  alapján  törvényesen  bejegyzett  és  létező  gazdasági
társaságként az adott állam jogának megfelelően működik és személyes joga alapján nem áll
felszámolási- ,végelszámolási-, csőd-, vagy egyéb hasonló eljárás hatálya alatt; 

b) értesíti a Megrendelőt, amennyiben felszámolási, végelszámolási, csőd-, vagy egyéb hasonló
eljárás érintettjévé válik, vagy végelszámolást kezdeményez magával szemben; 

c) minden  szükséges  felhatalmazással  bír  a  megrendelés  kielégítésére,  valamint
kötelezettségei teljesítésére, illetve minden szükséges gazdasági társaságon belüli eljárást
és egyéb felhatalmazást haladéktalanul megszerez a fentiek teljes és azonnali  teljesítése
érdekében;

d) a megrendelés megfelelően és pontosan kerül teljesítésre és jogilag érvényes, kötelező és
érvényesíthető, a feltételekkel összhangban lévő szállítói kötelezettséget teremt;

e) a megrendelés Szállító általi végrehajtása, illetve jelen szándékolt, feltételekkel összhangban
lévő  teljesítése  nem  kerül  összeütközésbe  a  Szállító  cégirataival,  és  nem  sérti  azon
szerződéseket, melyekben a Szállító félként részt vesz;

f) méltányos  időn belül  értesíti  a  Megrendelőt,  amennyiben  vezetésében lényeges változás
következik be;

g) a  megrendelés  teljesítéséhez  rendelkezik  minden  szükséges,  kompetens  képviselőtől
származó felhatalmazással és engedéllyel. 

h) az  egyes  Termékek  szigorúan  a  Specifikáció  szerint,  illetve  a  mindenkor  irányadó  és
érvényes  minőségellenőrzési  előírásokkal,  valamint  a  Magyarországon  általánosan
elfogadott  Helyes  Gyártási  Gyakorlat  iránymutatásainak  (GMP)  figyelembevételével,  a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek legyártásra.

8.4. A Szállító  kifejezetten szavatol  azért,  hogy  a  megrendelés,  valamint  a  teljesítés  időpontjában
valamennyi Termék
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a) megfelel  a  megrendelésben,  illetve  a  Szállítási  Szerződésben  előírt  valamennyi
követelménynek, továbbá olyan követelményeknek, Specifikációnak, feltételnek, rajznak,
tervnek, külső formának, előírásnak, mintának vagy más leírásnak és adatnak, melyet
akár a Megrendelő vagy nevében más, akár a Szállító vagy nevében eljáró képviselője
bocsát rendelkezésre, 

b) megfelel  és  kielégítő  azon  cél(ok)ra,  amely(ek)re  gyártották  és  eladták,  amelyre  a
Megrendelő a Terméket fogja használni, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről a
Szállító tudomással bír vagy tudnia kell. 

c) új lesz és eladható, 

d) első osztályú anyagú, kivitelű, valamint hibáktól (nyílt és rejtett) mentes lesz, 

e) mentes  lesz  harmadik  személy  bármilyen  természetű  igényétől  vagy  jogától
(ideértve,korlátozás  nélkül  bármilyen  szabadalmat  vagy  más  szellemi  tulajdonhoz
kapcsolódó, illetve egyéb jogot, ahogyan a Megrendelés ezt előírja). 

(f) törvényes jogcímmel kerül a Megrendelő tulajdonába. 

8.5. A fentiekben  részletesen  meghatározott  szavatossági  jogok  a  Megrendelő  vizsgálatától  vagy
annak  elmaradásától,  valamint  a  Termék  elfogadásától  és  használatától  függetlenül
fennmaradnak,  és  a  Megrendelő  által  vagy  nevében  bármilyen  szállítási  jegyzéken  szereplő
aláírás nem jelenti sem a Termékek minőségének elfogadását, sem annak tanúsítását, hogy ezen
szavatossági  jogokat  nem  sértették  meg.  A  Szállító  által  az  ÁSZF-ben,  illetve  a  Szállítási
Szerződésben,  vagy  Bizományosi  Szerződésben  vállalt  szavatossági  jogok  átszállnak  a
Megrendelő engedményeseire, jogutódjaira, fogyasztóira és azokra, akik a Termékek bármelyikét
használják, vagy olyan terméket használnak, mely magában foglalja a Megrendelő által eladott
bármilyen  Terméket,  vagy  a  Megrendelő  által  eladott  bármely  Termék  felhasználásával  került
előállításra.
 

8.6. A Szállító kijelenti, hogy a Termékekkel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, pótlékot, ideértve
adó-,  vám-,  szabadalmi-  és  termékdíjat,  illetéket,  esetleges  jövedéki  adót  megfizetett,  és
garantálja, hogy a Termékeken nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely korlátozza,
vagy akadályozza a Megrendelő jogait. A Szállító a Szállítási Jogviszony időtartama alatt vagy azt
követően a Termékekkel kapcsolatosan harmadik személyeknek okozott  károkért  közvetlen és
teljes felelősséggel tartozik a Megrendelő felé. 

8.7. A Szállító korlátlanul felel azért, hogy az általa, a Megrendelő részére leszállított Termékek más
személy  szerzői  és/vagy  védjegy  és/vagy  más  kapcsolódó  jogát  (pl.  parallel  importtal
összefüggésben) nem sérti  semmilyen tekintetben.  A  Szállító ilyen felelőssége független attól,
hogy az adott Terméket a Megrendelő megrendelte és/vagy átvette és /vagy értékesítette.

8.8. A  Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  harmadik  személy  és  vagy
meghatalmazottja  részéről  jogsértésre  vonatkozó  bejelentés  érkezik  a  Megrendelő  részére,  a
Megrendelő erről a Szállítót írásban tájékoztatja. A Szállító az értesítésre köteles haladéktalanul,
de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül válaszolni. 

8.9. A fentiekre tekintet nélkül, a Megrendelő jogosult a bejelentett jogsértéssel kapcsolatosan azonnal
belátása  szerint  intézkedni  a  további  jogsértő  tevékenység  megakadályozása  érdekében.  A
Megrendelő jogosult a vonatkozó Termék forgalmazását felfüggeszteni vagy megszüntetni, illetve
biztosítékot  követelni  a  Szállítótól  a  forgalmazás  folytatásához,  mindaddig,  amíg  a  kérdés  a
Megrendelő számára megnyugtatóan, így különösen bírósági ideiglenes intézkedés, egyezség,
jogerős bírósági ítélet révén, nem rendeződik.
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8.10. A Szállító  köteles  a  Megrendelő  részére  teljes  egészében megtéríteni  minden  olyan  kiadást,
költséget  és  kárt,  amelyet  a  jogsértő  Termék  értékesítésével  és  az  értékesítésének
megszüntetésével kapcsolatos. 

8.11. A Szállító köteles meggyőződni arról, hogy a Termék nem áll védjegy-, vagy szabadalmi oltalom
alatt.  Amennyiben a Szállító  védjegy-,  vagy szabadalmi  oltalom alatt  álló  Terméket  szállít  be,
abban  az  esetben  kizárólag  olyan  Terméket  jogosult  beszállítani,  ami  vonatkozásában
rendelkezik  a  védjegy,  vagy  a  szabadalmi  jog  tulajdonosától  származó,  a  forgalmazásához
szükséges  minden  engedéllyel,  illetve,  hogy  ilyen  nem  szükséges  az  uniós  jogkimerülésre
tekintettel. Ezen követelmény teljesítését a Megrendelő jogosult de nem köteles ellenőrizni, ezen
követelmények  teljesüléséért  a  Szállító  teljes  felelősséggel  tartozik.  Amennyiben  ezen
követelmények nem teljesülnek, akkor azt haladéktalanul jelezni köteles a Megrendelő részére. A
Szállító köteles a Termékekkel kapcsolatban a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló
1997. évi XI.  törvény által előírt valamennyi dokumentumot beszerezni és a Megrendelőnek a
Megrendelő kérésére szükség esetén bemutatni. 

8.12. A  Szerződő  Felek  megállapodnak,  hogy  a  Szállító  abban  az  esetben  is  köteles  a
szerződészegésével a másik félnek okozott kárt megtéríteni, abban az esetben is, ha bizonyítja,
hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem
látható  körülmény  okozta,  és  nem  volt  elvárható,  hogy  a  körülményt  elkerülje  vagy  a  kárt
elhárítsa.

9. MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK, MINŐSÉGI KIFOGÁSOLÁS RENDJE, SZAVATOSSÁGI ÉS 
JÓTÁLLÁSI SZABÁLYOK

9.1. A  Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Szállító  a  Megrendelőnek  az  előzetesen
egyeztetett  időpontban közösen, ésszerűen meghatározott számú árumintát ingyenesen ad át,
amennyiben  a Megrendelő  igényeli.  A Szerződő Felek  megállapodnak abban,  hogy  a  minták
szállítási költségét a Szállító viseli. A Szállító köteles a Termék forgalomba hozatali engedélyének
megfelelő minőségű, hibátlan Termékeket szállítani, azzal, hogy a Szállító kizárólag a hatályos
jogszabályoknak  és  szabványoknak  megfelelő,  érvényes  forgalomba  hozatali  engedéllyel
rendelkező  Gyógyszereket  szállíthat  le  Megrendelőnek.  A  Szállító  köteles  a  Termékeket
vonalkóddal és magyar felirattal ellátni. A Szállító igazolja és szavatolja, hogy a leszállított Termék
minden tekintetben megfelel a magyar előírásoknak és a Szállító ezzel egyidejűleg az összes
vonatkozó forgalomba hozatallal kapcsolatos kötelezettségének eleget tett (OGYÉI, OETI, ORKI,
NAV, jövedéki  adó  fizetés)  A Szállítót  szavatossági  felelősség  terheli,  hogy  az  általa  átadott
Termékek megfelelnek a  mindenkori  szabvány és  jogszabályi  előírásoknak és a  szerződéses
minőségi  és  mennyiségi  előírásoknak  és  a  vonatkozó  jogszabályokban  előírt,  a  Termék
csomagolásával, betegtájékoztatással kapcsolatos, valamint minden egyéb kötelező előírásnak, a
Termékek  szállítása  a  vonatkozó  jogszabályi  és  egyéb  előírásoknak  megfelelően  történt,  a
leszállított Termékek Gyógyszerek esetén megfelelnek a műbizonylaton megadott előírásoknak a
teljes lejárati időn belül, a leszállított Termékek a törvényi és gyógyszerkönyvi előírások szerint
lettek  megcímkézve,  jelölve  a  különleges  tárolási  előírásokat  (hőmérséklet,  méreg,
tűzveszélyesség stb.). A Szállító folyamatosan karbantartja a Termékek hatósági engedélyeinek
lajstromát.  A  Szállító  köteles  a  Megrendelőt  a  vonalkód  változásáról  azonnal  értesíteni.
Amennyiben a Termék kiszerelése, megnevezése megváltozik, a Szállító köteles a Terméket új
vonalkóddal ellátni.  Az új vonalkóddal ellátott  Termék csak a Megrendelővel történt egyeztetés
után szállítható a Megrendelő részére.

9.2. A Termékek minőségét a hozzájuk kötelezően csatolt, a jótállás és szavatosság alapját képező
hivatalos  dokumentáció  igazolja.  A  Termékek  minőségéért  és  a  Specifikációnak  való
megfelelőségéért a Szállító teljes mértékben és közvetlenül felel a Termék teljes lejárati idején
belül mind a Megrendelő, mind pedig annak esetleges szerződéses partnere felé. A Szállító a
lejárati idővel ellátott Termékekért a csomagoláson feltüntetett lejárat idejéig, a lejárati idő nélküli
Termékekért pedig gyártástól számított 5 évig vállal felelősséget. A Termékek minőségét igazoló
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csatolt dokumentációra tekintettel az átadás/átvétel során a Termékek minőségét a Megrendelő
nem  köteles  ellenőrizni,  szerződéses  és  jogszabály  alapján  fennálló  jogosultságait  ezen
ellenőrzés elmaradása nem érinti. Amennyiben a Termékek szállítása előre csomagolt állapotban
történik  és  a  csomagolás  eltér  a  kötelező,  illetve  megállapodott  utasításban,  vagy  előírásban
foglaltaktól, vagy a csomagolás sérült, úgy ezen hiba, illetve hiányosság vagy eltérés a Termék
minőségi hiányosságának minősül. 

9.3. A Megrendelő szavatossági igényt a Szállítóval nem támaszthat abban az esetben, ha a Termék
hibája a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból keletkezett. A szavatossági kifogást a Megrendelő
a szavatossági határidőn belül írásban köteles bejelenteni a Szállítónak, és köteles biztosítani,
hogy a Szállító a hibás Terméket megvizsgálhassa.

9.4. A minőségi kifogást jegyzőkönyvezni kell, amelyben az észlelt minőségi hibán túl fel kell tüntetni a
szállítólevél  számát és a készítmény szállítólevelén szereplő adatait  is.  A minőségi  kifogást  a
Szállító 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni. Amennyiben a Szállító a minőségi kifogást nem
fogadja  el  és  a  kifogás  közlésétől  számított  5  munkanapon  belül  nem  jelentkezik  közös
mintavételre,  a  Megrendelő  a  kifogásolt  szállítmányból  mintát  vesz  és  azt  az  illetékes
minőségellenőrző  szervnek  (a  Fogyasztóvédelmi  Főfelügyelőség  területileg  illetékes
felügyelőségének) felülvizsgálat céljából megküldheti.

9.5. A minőségi  felülvizsgálat  költségét  a  Szállító  viseli,  ha  a  Megrendelő  kifogása  részben  vagy
egészben alapos. 

9.6. A Megrendelő viseli a felülvizsgálat költségét, ha a felülvizsgálat során a Termék minősége teljes
mértékben megfelelőnek bizonyult.

9.7. Megalapozott minőségi kifogás esetén a minőséghibás Termékek Megrendelő döntése szerinti
kicseréléséről  vagy  árának  visszatérítése  melletti  visszaszállításáról  a  Szállító  haladéktalanul
köteles gondoskodni, azzal, hogy kijavításra vagy árleszállításra kizárólag a Megrendelő előzetes
írásbeli hozzájárulásával van lehetőség.

9.8. A Szállító  köteles  bármely  általa  ismert  minőségi  (különös  tekintettel  a  Termék összetételére
vonatkozó)  hibáról/hiányosságról,  illetve  bármely,  a  Terméket  érintő  hatósági
ellenőrzésről/határozatról/korlátozásról/intézkedésről,  stb.  a  Megrendelőt  a  tudomásszerzését
követően  haladéktalanul  írásban  tájékoztatni,  és  az  ezzel  kapcsolatban  a  Megrendelőnél
felmerülő valamennyi kárt és költséget a Megrendelő részére közvetlenül megtéríteni. 

9.9. Amennyiben  a  Szállító  által  szállított  Termékek  vonatkozásában  -  az  adott  Termék
csomagolásának  módjára,  állapotára  vagy  a  csomagolóanyag  meglétére  tekintet  nélkül  -  a
Megrendelő üzleti partnere szavatossági/jótállási igényt érvényesít a Megrendelővel szemben és
ennek okán a Termék(ek) cseréjére vagy a Termék(ek) árának visszafizetésére került sor, úgy a
Megrendelő  ezen  Termékekről  értesíti  a  Szállítót.  Az  értesítésben  a  Megrendelő  az  alábbi
lehetőségeket ajánlja fel Szállítónak:

9.9.1. a Megrendelő az érintett Termékeket összegyűjti, és elszállítja központi raktárába, ahol a
Szállító  köteles  ezeket  a  Termékeket  a  visszajelzést  követő  15  naptári  napon  belül
átvenni.  Ebben  az  esetben  az  összegyűjtéssel  kapcsolatban  Megrendelőnél  felmerült
költségeket  Szállító  köteles  megtéríteni,  és  a  Termékekről  visszáru-vagy  helyesbítő
számlát kiállítani,

9.9.2. amennyiben a Szállító nem kívánja az ilyen Termékeket visszavenni, ebben az esetben a
Megrendelő jogosult  a Termékeket megsemmisíteni,  és azok beszállításkori,  a Szállító
által  kiállított  számla  alapján  meghatározott  bruttó  értékét  a  Szállító  a  Megrendelő
számlája alapján köteles megtéríteni.
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A  Szállító  az  értesítésre  8  napon  belül  köteles  visszajelezni  e-mailben,  hogy  a  felajánlott
lehetőségek közül melyikkel kíván élni. Amennyiben Szállító a fenti határidőn belül nem válaszol,
Szerződő Felek úgy tekintik, hogy a Szállító a 9.9.1. pontban foglaltak szerint kíván eljárni. 

9.10. Az adott esetben annak igazolása, hogy a Szállító teljesítése hibátlan volt, és a hibás teljesítés a
Megrendelőnek felróható, a Szállítót terheli. A Szállító a fentiekre akkor is köteles, ha az adott
Termékhez tartozó és a Megrendelő részére korábban a termékkel együtt átadott jótállási jegy
nem áll  rendelkezésre. Amennyiben a Szállító az 9.9.1. pontban foglaltak szerint kíván eljárni,
azonban annak mégsem tesz eleget határidőben, úgy a Megrendelő a határidő lejártát követően
jogosult a 9.9.2. pontban foglaltak szerint eljárni.

9.11. Amennyiben  a  Szállító  a  hibás  teljesítéssel  érintett  Termék  elszállítására  vonatkozó
kötelezettségét  határidőben  nem  teljesíti,  a  Megrendelő  jogosult  a  hibás  Terméket
megsemmisíteni.  A megsemmisítés  költségét,  valamint  a  megsemmisített  Termék  értékének
megfelelő összegű kötbért Szállító köteles viselni, illetve megfizetni a Megrendelő részére. 

9.12. Ha a Megrendelő a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését választja, abban az esetben ha a
Szállító  a  Megrendelő  választásáról  szóló  értesítést  követő  14  napon belül  nem javítja  vagy
cseréli ki a hibás vagy nem megfelelő Terméket, vagy ha a személy és/vagy vagyonvédelem úgy
kívánja, a Megrendelő jogosult - Szállító előzetes értesítése nélkül - a kijavítást vagy cserét saját
maga elvégezni  vagy azt  harmadik személlyel  elvégeztetni,  mellyel  kapcsolatban a Szállító,  a
Megrendelő kérésére azonnal köteles megtéríteni a Megrendelő valamennyi felmerülő költségét,
vagy más szavatossági igényre áttérni, azaz árleszállítást vagy a vételár visszatérítését követelni.

9.13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a Szállítási Jogviszonyból
eredő kötelezettségeinek nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget kötbérfizetési kötelezettség
terheli.  Amennyiben  a  leszállított  Termékek  részben  vagy  egészben  nem  felelnek  meg  a
Megrendelő  által  meghatározott  minőségi  elvárásoknak  abban  az  esetben  a  Szállítót  hibás
teljesítési kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek a mértéke a hibás Termék bruttó értékének
10 %-a,  de legalább 5.000 Ft.  Amennyiben a leszállított  Termékek részben vagy egészben a
Megrendelő  megítélése  alapján  olyan  mértékben  nem  felelnek  meg  a  Megrendelő  által
meghatározott  minőségi  elvárásoknak,  hogy  a  Megrendelő  a  leszállított  Termékek  átvételét
megtagadja, vagy kéri a leszállított Termékek visszaszállítását.

9.14. Az esetleges rejtett  hibákra vonatkozó fogyasztói  kifogás esetén a Megrendelő jegyzőkönyvet
köteles felvenni, melyet haladéktalanul köteles a Szállító részére továbbítani. 

9.15. Fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a Megrendelő köteles – a Szállító érdekében – a
fuvarozóval  szembeni  igény  érvényesítéshez  szükséges  intézkedéseket  megtenni  és  erről  a
Szállítót haladéktalanul értesíteni.

9.16. A  Szállító  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Termékek  szállítását,  tárolását  a  mindenkori
vonatkozó előírásoknak megfelelően végzi.

9.17. Amennyiben  bármely  Termék  tekintetében  az  előírt  engedélyeket  visszavonják,  a  Termék
forgalmazásának engedélyét felfüggesztik vagy megszüntetik, a Szállító köteles e körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy az egyes Termékek
forgalomból történő kivonása esetén - a kivonás elrendelésétől  számított  legkésőbb 15 napon
belül  –  a  még  nem  értékesített  Termékeket  összegyűjti  a  Szállító  költségére  és  a  Szállító
rendelkezésére  bocsátja.  A Szállító  kötelezettsége  az  összegyűjtött  Termékek  elszállítása  a
Megrendelő által megjelölt helyről, valamint annak ellenértékének visszafizetése.

9.18. Amennyiben  a  Szállító  a  fentebb  vállalt  kötelezettségeinek  nem  tesz  eleget,  köteles  a
Megrendelőt  a  szállítói  kötelezettségszegés  következtében  ért  mindennemű  felelősség  alól
mentesíteni,  a  Megrendelőre  kiszabott  esetleges  bírságot,  egyéb  fizetési  kötelezettséget  a
Szállító helyett és nevében megfizetni.
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9.19. Amennyiben  a Megrendelő  részére  szállított  Termékek nem felelnek  meg a hatályos  magyar
jogszabályokban előírtaknak, vagy a Szállító a megrendelt termékeket a Megrendelő részére nem
szállítja  le  a  megrendelésnek  megfelelő  mennyiségben  és/vagy  határidőben  és/vagy  a
Termékekről téves vagy félrevezető tájékoztatást ad és emiatt, vagy hatóság/hivatal/bíróság által
megállapított más okból a Megrendelőt bírsággal, pénzbüntetéssel vagy más joghátránnyal sújtja
bármely hatóság/hivatal/bíróság, a Szállító köteles az ezzel kapcsolatban megállapított bírságot,
pénzbüntetést,  joghátrányt,  függetlenül  attól,  hogy  a  Megrendelő  fellebbezett-e  az  ezen
joghátrányt  kiszabó  határozat  ellen,  valamint  a  Megrendelőnél  fentiek  miatt  felmerülő
adminisztrációs-költség összegének fedezetére kötbérként 200.000,- Ft-ot,  azaz Kettőszázezer
forintot  a  Megrendelő  részére  megfizetni.  Az  előbbiekben írt  szállítói  kötelezettség  teljesítése
közvetlen pénzügyi teljesítéssel vagy beszámítással is történhet. A Megrendelő jogosult a kötbért
meghaladó mértékű kárát is érvényesíteni a Szállítóval szemben.

9.20. A Megrendelő minden olyan Terméket azonnali hatállyal kivon az értékesítésből, mely hatósági
határozat tárgyát képezi,  vagy a hatóság által felvett jegyzőkönyv tartalmazza vagy a hatóság
intézkedése  okán,  az  előbbiek  hiányában  is  elkerülhetetlen,  illetve  egyéb  vizsgálatok  során
akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredmény, vagy fogyasztóvédelmi határozat alapján a Termék
nem felel meg a jogszabályi és/vagy egyéb előírásoknak. A Szállítónak kell fizetnie minden egyes
termékvisszahívás költségét.  A Szerződő Felek megállapodnak,  hogy a Szállító az így érintett
árufajtánként  kötbér  címén  100.000,-  Ft,  azaz  Egyszázezer  forint  megfizetésére  köteles.  A
Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó mértékű kárát is érvényesíteni a Szállítóval szemben.
Ezen  felül  a  Szállító  kötelezettsége  és  költsége  a  Termékek  haladéktalan  elszállítása  a
Megrendelő által megjelölt raktárból.

9.21. A Szállító köteles a Szállítási Szerződéshez, illetve Bizományosi Szerződéshez történő csatolás
végett, a HACCP minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések
alá eső Termékek tekintetében, az ilyen szállítások teljesítését megelőzően írásban nyilatkozni és
garantálni,  hogy  az  általa  szállított  Termékek  minden  tekintetben  megfelelnek  a  HACCP
(különösen a Jó Higiéniai  Gyakorlat)  követelményeknek.  A Szállító  köteles továbbá az egyes
Termékekre vonatkozó minőségi bizonyítvány (minőségtanúsító okirat) egy másolatát a Termékek
első átvételével egyidejűleg a Megrendelőnek, és/vagy képviselőjének átadni; ugyanez irányadó
akkor, ha a Termékre bármely okból minőségi tanúsítványt kell beszerezni.

9.22. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító tételazonos magyarországi, akkreditált
laborvizsgálati eredmény bemutatására köteles a Megrendelő kérésére, olyan Termékek, illetve
termékcsoportok  esetén,  amelyekkel  kapcsolatosan  a  Megrendelő  ésszerűen  és  alaposan
feltételezheti,  hogy az adott Termék és/vagy termékcsoport tekintetében a termékelőállításával
és/vagy  összetételével  kapcsolatosan  korábban  rendelkezésre  állt  és  kapott  tájékoztatás  a
valóságtól eltérő.

9.23. A Szállító köteles a Termékek szakszerű tárolására vonatkozó tájékoztatást a Megrendelő részére
megadni.  A Szállító mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a Megrendelő vagy
megbízottja  által  a  Termékek  átadását  követő,  a  Szállító  előzetes  írásbeli  tájékoztatásával
ellentétes,  nem  megfelelő  tárolásból  ered.  Amennyiben  a  Szállító  a  tárolásra  vonatkozó
tájékoztatási  kötelezettségét  részben  vagy  egészben  nem  megfelelően  teljesítette,  úgy
felelőssége teljeskörű.

9.24. A  Szállító  töréskár,  csere,  selejt  esetében  kicseréli,  ill.  visszaveszi  a  Megrendelő  Központi
Raktárában (a Szállító  1151 Budapest, XV. Kerület Károlyi Sándor út 121. számú székhelyén),
illetve a Megrendelő által megjelölt helyen, a megsérült Termékeket, amelyekről megállapítható,
hogy nem a fentiek szerinti  helytelen tárolásból fakadnak. Ezen Termékekről  köteles visszáru-
számlát  a  mindenkori  ÁFA-törvény  alapján  a  10.  fejezet  (Visszáruzás)  rendelkezéseinek
megfelelően a Megrendelő állít ki.
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9.25. A Szállító jótáll  azért,  hogy az általa vagy alvállalkozói,  vagy egyéb teljesítési  segédei által  a
Szállítási Jogviszony keretén belül szállított Termék a Szállítási Szerződésben, vagy Bizományosi
Szerződésben illetve a Termékkel kapcsolatos tájékoztatásban meghatározott  tulajdonságokkal
rendelkezik.  A Szállító  felelős  ezen  tájékoztatásbeli  kötelezettségének  valótlanságából  eredő
károkért is. A Szállító felelős azért, hogy a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági,
illetve  jótállási  kötelezettségeit  késedelem nélkül  a  saját  költségére  teljesítse.  A Szállító  jótáll
továbbá  azért,  hogy  az  általa  vagy  alvállalkozói  által  szállított  Termék,  alkalmas  a
rendeltetésszerű  használatra,  valamint  mentes  mindenfajta  gyártási,  tervezési,  fejlesztési
(konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési hibáktól.

9.26. A  Termékek  átvételekor  a  Termékeknek  minimum  a  szavatossági  idő  2/3-ával  kell  még
rendelkezniük és Gyógyszerek esetén a lejárati időből még legalább 6 (hat) hónapnak hátra kell
lennie.  Kivételt  képeznek  ez  alól  a  külön  megállapodás  keretében  átadott  akciós  Termékek,
amennyiben a Szerződő Felek ezen külön megállapodásban a fentiektől eltérően rendelkeznek. A
szavatossági  idő  lejárta  előtt  3  hónappal  a  Szállító  köteles  az  érintett  Terméket  kicserélni,
amennyiben a Termék kilistázásra került idő közben, akkor azt visszavenni.

A Szállító  vállalja,  hogy  a  Megrendelő  telephelyén  raktáron  tartott,  3  (három)  hónapon belüli
lejáratú Gyógyszereket a fentebb meghatározott lejáratú Gyógyszerekre kicseréli, amennyiben ez
nem lehetséges, akkor visszavásárolja.

9.27. A Szállítónak jogában áll  a Megrendelővel  folytatott  előzetes írásbeli  egyeztetést  követően, a
Megrendelő  írásbeli  hozzájárulásával  a  megrendelésekre  rövid  lejáratú  készítményt  is  kiadni.
Rövid lejáratúnak minősül minden olyan készítmény, melynek a lejáratából kevesebb, mint 90 nap
van hátra. 90 nappal a lejárati idő előtt a Termék kiszállítható, ennél rövidebb lejárati idejű Termék
csak külön egyeztetést követően a Megrendelő írásbeli hozzájárulása alapján szállítható.

9.28. A Szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az ÁSZF vagy a
Szállítási  Jogviszony teljesítésével  összefüggésben,  akár  a Szállító  maga,  akár  alkalmazottja,
illetve  a  teljesítésbe  bevont  alvállalkozó  –  függetlenül  azok  személyének  a  Szállító  általi
elfogadásától – a Megrendelőnek okozott.

9.29. Amennyiben a szállított Termék tekintetében, illetve a szállítás körülményeivel összefüggésben a
Megrendelővel szemben bárki igényt kíván érvényesíteni, vagy jogi eljárást indít, úgy a Szállító
kötelezi magát, hogy a Megrendelő kérése alapján minden szükséges segítséget megad ennek
elkerülésére. Amennyiben az igény érvényesítésére vonatkozó tárgyalások, vagy a jogi eljárás
megindul, úgy a Szállító köteles a Megrendelő mellett a tárgyalások során, illetve az eljárásban
fellépni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelőt az eljárásból elbocsássák.
Amennyiben ezt mégsem sikerül elérni, vagy a Szállító fenti kötelezettségét nem teljesíti, úgy a
Szállító  a  Megrendelő  részére  köteles  megtéríteni  a  Megrendelővel  szemben  érvényesített
összeget  (beleértve  a  peren  kívüli  egyezség  alapján  fizetendő  összeget  is),  valamint  a
tárgyalásokkal, illetve per vitelével összefüggésben a Megrendelőnél közvetve, vagy közvetlenül
felmerült  összes  kárt  és  költséget,  beleértve  a  jogi  képviselet  költségét  is.  A  fentiekkel
összefüggésben  felmerülő  bármely  fizetési  kötelezettséget  a  Szállító  közvetlenül  köteles
teljesíteni  a  Megrendelő  helyett,  függetlenül  attól,  hogy  a  fizetési  kötelezettséget  megállapító
határozat  azért  vált  jogerőssé,  mert  a  Megrendelő  azt  fellebbezéssel  nem támadta  meg.  A
Megrendelő oldaláról felmerülő  – a Szállító által közvetlenül nem teljesíthető – fenti kárt, illetve
költséget a Szállító azok felmerülésétől számított  8 napon belül köteles a Megrendelő részére
megfizetni.  A Szállító  jelen  pont  szerinti  kötelezettsége  fennáll  bármely  és  összes  előforduló
következményi és/vagy járulékos kár/költség vonatkozásában beleértve, de nem kizárólagosan a
szerződésen kívül  okozott,  valamint  bármely  termékvisszahívás  miatt  bekövetkező  károkat  is,
függetlenül attól, hogy az adott Termék időközben más termékbe beépítésre került, feltéve, hogy
a kérdéses kár a Termék fogyatékosságának illetve tökéletlenségének közvetlen következménye.

 
9.30. A Szállító  a  Termékek  tulajdonjogát  érintő  vagy  befolyásoló  bármely  harmadik  személy  által

indított  bármely  peres-,  vagy  nem  peres  (így  különösen  végrehajtási-,  felszámolási-  vagy
csődeljárás)  eljárással  kapcsolatos  nyilatkozat  megtételéhez  (végrehajtással  szembeni
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igénybejelentéshez)  szükséges  iratok  átadása  mellett  haladéktalanul  értesíteni  köteles  a
Megrendelőt.  A  Megrendelő  ezen  eljárásokkal  kapcsolatosan  keletkező  költségeit  a  Szállító
köteles  viselni.  A fentebb részletezett  kötelezettségek vonatkoznak a tulajdonjog fenntartással
értékesített Terméket érintő lefoglalás, zálogba vétel, harmadik személy általi egyéb rendelkezés,
illetőleg bármilyen beavatkozás esetére is.

10. VISSZÁRUZÁS JOGA

10.1. A Szerződő  Felek  egyező  akarattal  megállapodnak,  hogy  a  Megrendelőt  a  Szállítótól
vásárolt Termékekre vonatkozóan, a Mezőgazdasági Beszállítótól megrendelt Mezőgazdasági És
Élelmiszeripari Termékek kivételével, visszáruzási jog illeti meg (a Ptk. 6:225. §  (2) bekezdése
szerinti eladási jog, mely vonatkozásában a vételár a beszerzési érték, az eladási jog időtartama
pedig  az  adott  termékre  vonatkozó  szavatossági  idő  lejártát  megelőző  harmadik  hónap  első
napja), illetve a Szállítót, ezen Termékek vonatkozásában visszavásárlási kötelezettség terheli,
mely  a  Mezőgazdasági  Beszállítótól  megrendelt  Mezőgazdasági  és  Élelmiszeripari  Termékek
esetén kizárólag a hibás teljesítés esetében terheli a Mezőgazdasági Beszállítót.

10.2. A visszáruzási  jog alapján a Megrendelő a tovább nem értékesített  Termékek közül  az általa
meghatározott  Termékeket  jogosult  a Szállító  részére  értékesíteni,  visszaadni  (visszáruzni).  A
Szállító  köteles  a  Megrendelő  által  megjelölt  és  visszáruzott  Termékeket  az  értesítés
kézhezvételétől  számított  8 napon belül visszavásárolni,  és a megjelölt  visszáruzással  érintett
Termékeket a Megrendelő telephelyéről 8 napon belül saját költségén elszállítani. A Megrendelő a
Szállító  részére  értékesített,  és  a  visszáruzott  Termékekről  a  visszáruzott  termékek  eredeti
beszerzési  árának  a  mindenkor  hatályos  általános  forgalmi  adóval  növelt  összegében,  de
legalább a visszáruzott  termékek eredeti beszerzési  árának a beszerzéskor hatályos általános
forgalmi  adóval  növelt  összegében,  8 napos fizetési  határidővel  visszáru-számlát  bocsát  ki  a
Szállító terhére függetlenül attól, hogy azokat a Szállító elszállította-e.

10.3. Amennyiben a fentiek szerinti visszáru átvételi- és elszállítási kötelezettségének határidőn belül a
Szállító nem tesz eleget, úgy Megrendelő a Szállító részére külön felszólítást küld. Amennyiben
ezen értesítést követő 10 (tíz) naptári napon belül sem szállítja el a Szállító a visszárut, úgy a
Megrendelő  jogosult  a  rendszerében  nyilvántartott  adatok  alapján  a  Szállító  felé
200,-/Ft/nap/raklap + ÁFA összeget, mint tárolási díjat érvényesíteni (kiszámlázni), és nem fizetés
esetén az összegeket a Szállító felé fennálló, korábbi, lejárt, egynemű tartozásába beszámítani. A
Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  a  Szállító  visszáru  elszállítási
kötelezettségének a fenti értesítést követő további 15 naptári napon belül sem tesz eleget, úgy a
Megrendelő nem köteles az el nem szállított  Termékek további őrzésére és tárolására,  illetve
jogosult annak a Szállító költségén történő megsemmisítésére. Egyebekben a jelen rendelkezés
alkalmazandó  a  forgalomból  kivont,  illetve  sérült,  selejt  Termékekre  is,  amennyiben  azokat  a
Szállító nem szállítja el.

10.4. A  Szerződő  Felek  megállapodnak,  hogy  a  Megrendelőt  megillető  visszáruzási  jog,  illetve  a
Szállítót terhelő visszavásárlási kötelezettség kiterjed a hibás, sérült Termékekre is mindennemű
időkorlátozás nélkül.

10.5. Amennyiben  a  Szállító  a  Szállítási  Jogviszonyból  eredő  bármely  fizetési  kötelezettségével
késedelembe esik,  úgy köteles késedelmi  kamatként a késedelemmel  érintett  összeg  után,  a
késedelembe esés napjától számított évi 15% mértékű késedelmi kamatot megfizetni. 

10.6. Bizományosi Szerződés esetében a jelen 10. fejezetben (Visszáruzás Joga) foglaltak kizárólag a
jótállási,  illetve szavatossági  jogok gyakorlása esetén alkalmazandóak és kizárólag abban az
esetben,  ha  az  adott  Termék  tulajdonjoga  a  Szállítóról  a  Megrendelőre  vagy  a  Megrendelő
vevőjére már átszállt.
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11. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

11.1. A Szerződő  Felek  kötelesek  a  Szállítási  Jogviszony  létrejötte,  teljesítése,  megszűnése  során
egymással teljes körűen együttműködni.

11.2. A Szerződő Felek együttműködésük során kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden
olyan  tényről,  körülményről  vagy  eseményről,  amely  a  Szállítási  Jogviszony  teljesítését  vagy
teljesülését, bármilyen mértékben befolyásolhatja.

11.3. A Szállító  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pénzügyi  helyzetében bekövetkezett  valamennyi
olyan  változásról,  mely  a  Szállítási  Jogviszonyból  eredő  kötelezettségei  teljesítését  érinti,
haladéktalanul  írásban  értesíti  a  Megrendelőt,  így  kifejezetten,  de  nem  kizárólagosan  új
bankszámla  szerződés  megkötése,  csőd-,  felszámolási-,  vagy  végrehajtási  eljárás
kezdeményezése stb. 

11.4. A tájékoztatási  kötelezettség  elmulasztásából  fakadó  hátrányos  jogkövetkezményeket  minden
esetben a tájékoztatást elmulasztó vagy késedelmesen teljesítő Szerződő Félnek kell viselnie.

11.5. A Szállító különösen a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel –
köteles  a  Szállító  és/vagy  az  általa  gyártott/értékesített  Termékek  adataiban  bekövetkezett
bármely változást (cégnév, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 3
(három) naptári napon belül a Megrendelőnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt
elmaradásából a Szállító a Megrendelőnél felmerült költségért és/vagy kárért teljes és korlátlan
felelősséggel tartozik. 

12. JOGNYILATKOZATOK

12.1. A Szállítási  és/vagy Bizományosi Jogviszony alapján küldendő megrendeléseket, értesítéseket,
felhívásokat,  és  egyéb  küldeményeket  írásba  kell  foglalni  és  a  Szerződő  Felek  Szállítási
Szerződésben, illetve Bizományosi Szerződésben vagy egyéb megállapodásban megjelölt címére
kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, telefax, e-mail, tértivevényes
ajánlott levél vagy a Szerződő Felek által elfogadott egyéb elektronikus adatátviteli mód (például:
EDI) útján. E-mail útján továbbított üzenetek, kizárólag abban az esetben minősülnek joghatás
kiváltására  alkalmas  kommunikációnak,  amennyiben  az  aláírt  értesítés,  felhívás  vagy  egyéb
küldemény scannelt másolata az e-mailhez csatolva továbbításra kerül a címzett Szerződő Fél
részére. A Szerződő Felek az egymással való kapcsolattartásra jogosult személyeket a Szállítási
Szerződésben,  vagy  egyéb  megállapodásban  jelölik  ki,  azzal,  hogy  az  adott  Szerződő  Fél
cégnyilvántartási adatai szerint képviseletre jogosult mindenkori személyek a cégnyilvántartásban
feltüntetett  módon  a  jelen  pontban  foglaltaktól  függetlenül  jogosultak  a  kapcsolattartásra,
jognyilatkozat  tételre.  Amennyiben  a  Szerződő  Felek  nem  határozták  meg  a  Szállítási
Szerződésben vagy egyéb megállapodásban az értesítési címüket, akkor ellenkező értesítésig a
Szállítási  Szerződésben  vagy  az  egyéb  megállapodásban  feltüntetett  székhelyük  tekintendő
értesítési címnek.

12.2. Amennyiben a megadott  értesítési  címekben,  vagy  a kapcsolattartásra jogosult  személyekben
változás következik be, arról a Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Az
értesítés  elmulasztásából  eredő  hátrányos  jogkövetkezmények  a  mulasztó  Szerződő  Felet
terhelik.

12.3. A  Szerződő  Felek  részére  elküldött  értesítést  a  következő  időpontokban  kell  kézbesítettnek
tekinteni:  kézbesítés  esetén  akkor,  amikor  a  küldeményt  a  Szerződő  Félnek  átadják  vagy  a
vonatkozó Szerződő Fél az átvételt megtagadja és az átvétel megtagadását két tanú által aláírt
jegyzőkönyvben rögzítik; postázás esetén a feladást követő 5. munkanapon, abban az esetben is,
ha a kézbesítés eredménytelen volt,  mert  a  címzett  az iratot  nem vette  át  (például  az iratok
„címzett  ismeretlen”,  „elköltözött  utánküldést  nem kért”,  „cím  elégtelen”,  „nem fogadta  el”,  az
„átvétel  megtagadva”,  „cég megszűnt”,  „nem kereste”,  „levélszekrény hiánya” vagy “ismeretlen
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helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz) vagy az átvételt megtagadta; telefaxüzenet
esetén akkor, amikor a telefax elküldését visszaigazoló szelvény rendelkezésre áll, e-mail üzenet
vagy  a  Szerződő  Felek  által  elfogadott  egyéb  elektronikus  adatátviteli  módon  (például:  EDI)
esetén, amikor az e-mail  vagy a Szerződő Felek által elfogadott egyéb elektronikus adatátviteli
módon küldött üzenet elolvasását igazoló értesítés rendelkezésre áll, vagy a címzett Szerződő Fél
az e-mail  vagy a Szerződő Felek által elfogadott egyéb elektronikus adatátviteli  módon küldött
üzenet megismerését visszaigazolja.

12.4. A nyilatkozatot tevő Szerződő Fél a másik Szerződő Féllel szemben nem hivatkozhat arra, ha az
érdekkörében  eljáró  személy  az  adott  jognyilatkozat  megtételére  a  Szerződő  Fél  belső
szabályozása  szerint  nem  volt  jogosult,  vagy,  hogy  e-mailben  vagy  a  Szerződő  Felek  által
elfogadott egyéb elektronikus kommunikációs eszköz útján továbbított üzenetek esetén az adott
e-mailcímet vagy a Szerződő Felek által elfogadott egyéb elektronikus kommunikációs eszközt
nem  az  arra  jogosult  személy  használta,  jogosulatlan  hozzáférés  történt,  ezen  esetek
jogkövetkezményeit teljes körben a nyilatkozatot tevő Szerződő Félnek kell vállalnia.

12.5. Adott jognyilatkozat – a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivételektől eltekintve – abban az esetben
is  érvényesen  és  hatályosan  megtettnek  tekintendő,  ha  a  nyilatkozat  címzettje  a  nyilatkozat
tartalmával  lényegében  azonos  magatartást  tanúsított  a  nyilatkozat  eredményeképpen,  azaz
például a Szállító a Megrendelő megrendelése eredményeképpen a visszaigazolást megküldte,
vagy a Megrendelő a visszaigazolás eredményeképpen az előleget vagy a foglalót megfizette,
illetve a Szállító a foglaló vagy előleg megfizetését követően a Terméket leszállította.

12.6. A  Szállítási  Jogviszony  megszűnését  vagy  módosítását  eredményező  vagy  kezdeményező
jognyilatkozatot,  a  szerződés  megszüntetésével,  illetve  a  szerződésszegéssel  ajánlott  vagy
tértivevényes  levélben  vagy  közvetlen  kézbesítés  útján  kell  a  másik  Szerződő  Fél részére
megküldeni,  ellenkező  esetben  az  adott  jognyilatkozat  nem tekinthető  szabályszerűnek,  azaz
érvényesnek.

12.7. A Megrendelő jogosult a Szállítási Szerződés alapján vállalt vásárlásának mértékére, a megjelölt
fizetési határidőkre, kedvezmények átutalására vonatkozó választását megváltoztatni, azonban a
Megrendelő módosításra irányuló nyilatkozata kizárólag a nyilatkozat  keltét követő hónap első
napjától lép hatályba.

13. A SZÁLLÍTÁSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

13.1. A  Szállítási  és/vagy  Bizományosi Jogviszony  a  felmondás,  és  az  elállás  esetét  kivéve  a
Megrendelő  és  a  Szállító  teljesítésével  szűnik  meg. A Ptk.  rendelkezéseinek  megfelelően  a
Megrendelő a Szállítási Szerződésben, illetve Bizományosi Szerződésben foglaltak teljesítésétől
bármikor elállhat.  A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei  a teljesítés esetén a teljesítéssel
szűnnek meg, kivéve ha az adott jog vagy kötelezettség jellegéből adóan a Szállítási Jogviszony
megszűnését követően is terhelik, illetve jogosítják a Szerződő Feleket. Felmondás, és elállás
esetén az elállást, illetve felmondást gyakorló Szerződő Fél jogai a felmondás, illetve az elállás
gyakorlásával  nem szűnnek meg a Szerződő Fél továbbra is  jogosult  a polgári  jog szabályai
szerint követeléseit érvényesíteni.

13.2. A Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszonyt a Szerződő Felek ellenkező rendelkezés hiányában
határozatlan időre hozzák létre azzal, hogy mindkét Szerződő Felet 90 napos rendes felmondási
idő illeti meg a Termékek Megrendelő általi továbbértékesítését megelőzően a Szállító jogosult a
Bizományosi  Szerződést  azonnali  hatályú  felmondással,  a  Megrendelő  pedig  tizenöt  napos
felmondással megszüntetni. 

13.3. Rendkívüli  felmondás  illeti  meg  mindkét  Szerződő  Felet  a  másik  Szerződő  Fél  súlyos
szerződésszegése  esetén.  Megrendelő  jogosult  a  Szállítási  Jogviszonyt  azonnali  hatállyal
felmondani, amennyiben a Szállító bármely kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz
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eleget. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő fizetési késedelme kizárólag abban
az esetben  minősül  súlyos  szerződésszegésnek,  ha  a  Megrendelő  a  Szállító  írásbeli  fizetési
felszólítását követő 30 napon belül sem teljesíti a nem vitatott fizetési kötelezettségeit.

13.4. A Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszony azonnali hatályú felmondására különösen, de nem
kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha:

a) a szállítási határidőhöz képest a Szállító késedelme az 5 munkanapot meghaladja,

b) a Szerződő Felek bármelyike elleni végelszámolási, illetve felszámolási eljárás megindítása,

c) a  Szállító  a  Szállítási  Jogviszonyból  eredő  jogait,  illetve  kötelezettségeit  a  Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházza.

13.5. Bármelyik  Szerződő Fél hibáján kívül  bekövetkezett,  rendkívüli,  elháríthatatlan események (pl.:
természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom) esetén a teljesítés elmaradása
miatt  a  másik  Szerződő  Fél  nem  jogosult  a  szerződésszegés  esetén  alkalmazható
jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele, hogy azon Szerződő Fél, akinek a teljesítés
elmaradása hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események miatt következett
be köteles az ilyen jellegű eseményről és annak várható időtartamáról a másik Szerződő Felet a
legrövidebb időn belül  írásban értesíteni.  Amennyiben emiatt  a  Szállítási  Jogviszonyból  eredő
bármely kötelezettség teljesítése egy hónapnál hosszabb késedelmet szenved, a késedelemről
értesített  Szerződő  Fél  -  minden  hátrányos  jogkövetkezmény  nélkül  -  jogosult  a  Szállítási
Jogviszonytól elállni vagy azt felmondani.

13.6. A Szállítási Jogviszony részét képező megállapodások, illetve egyéb a Szerződő Felek,
vagy a Szállító és a Megrendelőben közvetve vagy közvetlenül tagsági részesedéssel rendelkező
társaság,  vagy  a  Szállító  és  bármely  olyan  társaság,  melyben  a  Megrendelőben  tagsági
részesedéssel  közvetve  vagy  közvetlenül  rendelkező  társaság  tulajdonosi  részesedéssel
rendelkezik, között létrejövő szerződés vagy megállapodás bármelyikének megszegése esetén a
Szállító jogosult a Szállítási Jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. 

14. TITOKTARTÁS

14.1. A  Szerződő  Felek  kötelesek  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve  Bizományosi  Szerződésben
foglaltakat  bizalmasan  kezelni.  Az  egyik  Szerződő  Fél  a  másik  Szerződő  Fél  írásbeli
hozzájárulása nélkül  –  a  jogszabályokban vagy hatóság által  előírt  kötelezettség teljesítésétől
eltekintve  -  nem tehet  hozzáférhetővé,  illetve  nem hozhat  harmadik  személy(ek)  tudomására
semmilyen,  a  Szerződéssel,  illetve  annak  mellékleteivel  kapcsolatos  információt,  iratot,  így
különösen a másik Szerződő Fél üzleti illetve marketing tevékenységéről tudomására jutott titkos
vagy bizalmasnak minősülő információt, üzleti elképzelést, tervet, rajzot vagy módszert („Üzleti
Titok”). A Szerződő Feleket, illetve minden alkalmazottjukat, illetve az általuk a teljesítésbe bevont
alvállalkozókat,  egyéb  közreműködőket  titoktartási  kötelezettség  terheli  mind  az  ÁSZF-ben
meghatározott  Üzleti  Titkok,  mind  az  annak  alapján  létrejött  Szállítási  Szerződés,  illetve
Bizományosi Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy
birtokukba került),  illetve más módon megismert  minden olyan,  nem nyilvánosan hozzáférhető
adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra
hozatala bármelyik Szerződő Fél érdekeit sértené.

14.2. Üzleti  Titok  megsértésének  minősül  az  is,  ha  az  Üzleti  Titkot  az  érintett  Szerződő  Fél
hozzájárulása  nélkül,  a  vele  -  a  titok  megszerzése  idején  vagy  azt  megelőzően  -  bizalmi
viszonyban  vagy  üzleti  kapcsolatban  álló  személy  közreműködésével  szerezte  meg  a  másik
Szerződő Fél.
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14.3. Üzleti Titoknak minősül továbbá a Szerződő Felek gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden
olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott Szerződő
Félnek méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében az adott Szerződő
Fél a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti Titok megsértésének minősül továbbá minden
olyan  tény,  információ,  megoldás  vagy  adat  megszerzése,  jogosulatlan  felhasználása  vagy
harmadik személlyel  való jogosulatlan közlése,  illetve nyilvánosságra hozatala,  amely a másik
Szerződő Fél  szempontjából  olyan  jelentős,  hogy  annak titokban maradásához méltányolható
érdeke fűződik. 

14.4. A  Szerződő  Feleket  a  titoktartási  kötelezettség  a  Szállítási  Szerződés,  illetve  Bizományosi
Szerződés és mellékletei bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnést követően is
határozatlan időre kötelezi.

15. JOGVITÁK

15.1. A Szállítási  Jogviszonyból  eredő jogvitáikat  a Szerződő Felek elsődlegesen megkísérlik  békés
úton rendezni, ennek sikertelensége esetére azonban a Megrendelő székhelye szerinti  bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1. A Szerződő Felek külön megállapodásuk alapján időről időre egyes Termékeket akció keretében
értékesítenek.  A  Mezőgazdasági  Beszállítótól  megrendelt  Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari
Termék  kivételével  az  akciós  megrendelési  időszak  magában  foglalja  az  akció  időtartamán
túlmenően az akció időtartama előtti 2 hetes időszakot is. Ezen akciók esetén a Mezőgazdasági
Beszállítótól  megrendelt  Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari  Termék  esetén  az  akciós
megrendelési  időszak  az  akció  időtartamát  megelőzően  a  Szerződő  Felek  által  közösen
meghatározott  időtartammal  kezdődik  és  az  akció  időtartamának záró  időpontja  előtt  azonos
időtartammal végződik.

16.2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szállító és a Megrendelő között felmerülő bármilyen
jogvita esetén, vagy a Megrendelő által közölt számlakifogás, esetén a Szállító nem jogosult a
Szállítási  és/vagy  Bizományosi Jogviszonyt  megszüntetni,  a  Megrendelő  megrendeléseinek
teljesítését visszautasítani, vagy bármilyen többletfeltételhez kötni, kivéve ha a Szerződő Felek
között  felmerült  jogvitát  az  illetékes  bíróság  jogerős  határozatával  eldöntötte  és  a  határozat
jogerőre emelkedéséről szóló bírósági értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül sem teljesíti
a  Megrendelő  a  jogerős  határozatból  eredő  kötelezettségeit.  A Mezőgazdasági  Beszállító  a
Mezőgazdasági  És  Élelmiszeripari  Termékek  megrendelése  esetén,  amennyiben  a  Szerződő
Felek között  a Megrendelőt  terhelő bármely fizetési  kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan
jogvita keletkezik, abban az esetben a Mezőgazdasági Beszállító jogosult a Mezőgazdasági És
Élelmiszeripari  Termékek  megrendelésének  teljesítését,  ahhoz a  feltételhez  kötni,  hogy  ezen
termékek ellenértékének megfizetése a termékek átvételével egyidejűleg megtörténjen.

16.3. A Megrendelő rögzíti, hogy Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszonyt kizárólag a Megrendelővel
és  a  Termékekkel  kapcsolatos  jogi  és  gazdasági  kockázatok  felmérését  követően  egyéni
mérlegelés  alapján,  az adott  Termékre  vonatkozó  adatszolgáltatási  kötelezettségek teljesítése
után létesít, míg a Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszony megszüntetésének feltételeit a jelen
ÁSZF tartalmazza. 

16.4. A Megrendelő  rögzíti  továbbá,  hogy a  Megrendelőtől  igénybe vehető szolgáltatások tartalmát,
azok  nyújtásának  feltételeit,  a  szolgáltatásért  fizetendő  díjakat  és  azok  elszámolása  során
alkalmazandó számítás módját az egyedi Szállítási Szerződés, valamint Bizományosi Szerződés,
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illetve kondíciós lista vagy a Szerződő Felek erre vonatkozó eseti megállapodása tartalmazza. 

16.5. A Szállítási Szerződés, illetve Bizományosi Szerződés rendelkezéseinek a módosítására csak és
kizárólag a Szerződő Felek által cégszerűen aláírt módon, írásban kerülhet sor, azzal,  hogy a
Szállító által a Megrendelőtől esetlegesen megrendelt további szolgáltatások a jelen ÁSZF-ben
meghatározott bármely módon megrendelhetőek, illetve a Bizományosi Szerződés tárgyát képező
Termékek köre a jelen ÁSZF-ben meghatározott bármely módon módosítható.

16.6. A Szerződő Felek kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi és egyéb felhatalmazásokkal,
mely  alapján  a  Szállítási  Jogviszony  alapján  érvényesen  szereznek  jogokat  és  vállalnak
kötelezettségeket. 

16.7. A Megrendelő a Szállítási  Szerződésben, illetve Bizományosi Szerződésben és mellékleteiben
rögzített  kedvezmények  egyoldalú  változtatási,  illetve  módosítási  jogát  fenntartja,  melyhez  a
Szállító  a  Szállítási  Szerződés,  illetve  Bizományosi  Szerződés  aláírásával  hozzájárul.  A
Megrendelő a kedvezmények megváltozatásáról haladéktalanul értesíteni köteles a Szállítót,  a
kedvezmény  visszavonása  ellenkező  megrendelői  rendelkezés  hiányában  a  megrendelői
értesítés közlésétől hatályos.

16.8. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szállítási Szerződést, illetve Bizományosi Szerződést
és  a  Szállítási  Jogviszonyt  a  Pp.  36.  §-a  szerint,  gazdálkodó  szervezet  által  tevékenysége
körében  kötött  szerződésnek  tekintik,  azzal,  hogy  teljesítési  helynek  a  Megrendelő  által  az
áruszállítás teljesítési helyeként a teljesítést megelőzően megjelölt teljesítési hely minősül.

16.9. Amennyiben  a  jelen  ÁSZF-ben  vagy  a  Szállítási  Szerződésben,  illetve  Bizományosi
Szerződésben  meghatározott  bármely  rendelkezés,  érvénytelen  vagy  semmis,  illetve
végrehajthatatlan lenne, úgy az a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát nem
érinti.  Bármely érvénytelen,  semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezést  olyan rendelkezéssel
kell  helyettesíteni,  amely  az  eredeti  jogi  és  gazdasági  szerződéses  akarathoz  a  lehető
legközelebb áll.

16.10. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szállító a Szállítási és/vagy Bizományosi Jogviszonyból
eredő  jogait,  és/vagy  kötelezettségeit  a  Megrendelő  előzetes  beleegyezése  hiányában  nem
ruházhatja át.

16.11. .  A  Szerződő  Felek  közötti  szerződéses  jogviszonyokból  eredő  jogok  vagy  jogorvoslati
lehetőségek  gyakorlásának  bármelyik  Szerződő  Fél  részéről  történő  elmulasztása  vagy
késedelme nem minősül jogról való lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri
vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy jogorvoslat
jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását, ezen jog gyakorlásának elmulasztásában, jogosult
Szerződő Fél korábbi magatartásában a másik Szerződő Fél nem bízhat. A jelen szerződésben
biztosított  jogok és jogorvoslatok a jogszabályok által  biztosított  jogok és jogorvoslatok mellett
léteznek, és azokat nem zárják ki.

16.12. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött írásbeli szerződések, Megrendelő vonatkozó
általános  szerződési  feltételei,  keret-megállapodások,  esetei  akciós  megállapodások,  egyéb
megállapodások és azok alapján küldött levél, fax és, e-mail üzenetek testesítik meg a Szerződő
Felek  közötti  teljes  megállapodást,  a  Felek  közötti,  az  adott  szerződéses  jogviszonyok
megkötését megelőző kommunikáció a Szerződő Felek eltérő kifejezett rendelkezése hiányában
nem képezi a Szerződő Felek között létrejött jogviszony részét. A Szerződő Felek megállapodnak,
hogy szerződéses jogviszonyaik  során  a  Ptk.  6:63.  § [A szerződés  létrejötte  és tartalma]  (5)
bekezdésében  foglaltakat  nem alkalmazzák,  azaz  a  szerződés  jogviszonyuk  tartalmává,  ettől
eltérő  kifejezett  megállapodásuk  hiányában,  nem válik  sem  azon  szokás,  amelynek
alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, sem pedig azon gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá a szerződés jogviszonyuk tartalmává, ettől eltérő
kifejezett  megállapodásuk  hiányában,  nem válik  továbbá  semmilyen,  az  adott  üzletágban  a

27



28. oldal, összesen: 30

hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

16.13. A  Szerződő  Felek  megállapodnak,  hogy  egyebekben  a  Szállítási  és/vagy  Bizományosi
Jogviszonyra a mindenkori hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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NYILATKOZAT

Alulírott ……………………..(cégjegyzésre jogosult személy neve), mint a 

Szállító neve: ………………………………………….
Szállító székhelye:  ………………………………………….
Szállító cégjegyzékszáma:  ………………………………………….
Szállító adószáma:  ………………………………………….
Telefonos elérhetősége: ………………………………………….
Fax száma: ………………………………………….
(a továbbiakban: Szállító)

képviseletében a jelen nyilatkozat  aláírásával  kijelentem, hogy Szállító  által  a  Bellis Egészségtár
Korlátolt  Felelősségű Társaság  (székhelye:  1151 Budapest,  XV. Kerület  Károlyi  Sándor út  121.,
cégjegyzékszáma:  01-09-924826) (a  továbbiakban: Megrendelő)  részére  beszállításra  kerülő
termékek közül a jelen nyilatkozat 1. számú mellékletében meghatározott termékek a mezőgazdasági
és  élelmiszeripari  termékek  vonatkozásában  a  beszállítókkal  szemben alkalmazott  tisztességtelen
forgalmazói  magatartás  tilalmáról szóló  2009.  évi  XCV.  törvény  értelmében  mezőgazdasági  és
élelmiszeripari terméknek minősülő termékek. 

A jelen nyilatkozat aláírásával Szállító nevében és képviseletében kifejezetten kijelentem és igazolom,
hogy a Szállító és a Bellis Egészségtár Kft., mint megrendelő közötti szállítási jogviszonyra a felek
eltérő  írásbeli  megállapodásának  hiányában  „a  Bellis  Egészségtár  Kereskedelmi  és  Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelmi tevékenysége során a beszállítóira alkalmazott Általános
Szerződési Feltételei” rendelkezései alkalmazandóak, melyet a  www.bellis.hu weblapon keresztül a
jelen nyilatkozat aláírását megelőzően a Szállító megismert.

Budapest, ………………………….

________________________________________
Szállító neve:
Képviselőjének a neve:
Képviselőjének a tisztsége:
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1. számú melléklet

azon  termékek  felsorolása,  mely  termékek  a  beszállítókkal  szemben  alkalmazott  tisztességtelen
forgalmazói  magatartás  tilalmáról szóló  2009.  évi  XCV. törvény  értelmében  a  mezőgazdasági  és
élelmiszeripari terméknek minősülnek:

Termék megnevezése Termék EAN kódja

Budapest, ………………………….

________________________________________
Szállító neve:
Képviselőjének a neve:
Képviselőjének a tisztsége:
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