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PRO-FORM Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
2233 Ecser, Ady Endre utca 2.
Cg. 13-09-194351

Általános Szerződési Feltételek
Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban az „ÁSZF”) a PRO-FORM Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2233 Ecser, Ady Endre utca 2.;
cégjegyzékszám: 13-09-194351; adószám: 10671203-2-13), mint vállalkozó (a továbbiakban a
„Vállalkozó”) és a vele szerződő megrendelők (a továbbiakban egyes számban a „Megrendelő”,
többes számban a „Megrendelők”) mint felek (a továbbiakban a Vállalkozó és a Megrendelő
együttesen a „Felek”, külön-külön mint „Fél”) között létrejövő valamennyi szállításra és
értékesítésre, valamint a Megrendelőkkel kötendő minden egyes későbbi ügyletre vonatkoznak.
Az ÁSZF tartalma minden olyan szerződésnek a részévé válik, mely a Vállalkozó és a vele
szerződő Megrendelők között jön létre, feltéve, hogy az adott Megrendelő az ÁSZF tartalmát
megismerte és elfogadta.
Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérés egyedi esetekben kizárólag a Felek külön,
kifejezett írásbeli megállapodása alapján lehetséges.
A Vállalkozó fenntartja a jogot az ÁSZF tetszőleges időpontban történő módosítására. Az
ÁSZF módosítása esetén – ideértve az esetleges további módosításokat is – a módosítást
követően leadott megrendelések alapján létrejött szerződésekre a módosított ÁSZF vonatkozik.
1. A szerződés tárgya

1.1.
-

-

A Vállalkozó a Megrendelő megrendelése alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
tervezési és fejlesztési mérnöki szolgáltatások, melyek célja Megrendelő által igényelt
egyedi kialakítású műanyag termékek (a továbbiakban a „Termékek”, illetve egyes
számban a „Termék”) méretezett látványterve („Termékrajz”), valamint a Termékek
elkészítéséhez szükséges öntő/nyomóforma (a továbbiakban a „Szerszám”) gyártási
tervdokumentációjának (a továbbiakban a „Tervdokumentáció”) kidolgozása;
igény esetén a Szerszám prototípusának és – a Megrendelő módosítási igényeinek
figyelembe vételével – a végleges Szerszám elkészítése, valamint
a végleges Szerszám alapján Termékek gyártása a Megrendelő által küldött írásbeli
rendelés szerinti darabszámban.

2. A szerződés megkötése

2.1. A Megrendelő megkeresése esetén – amennyiben az a Vállalkozó üzleti és termelési
profiljába tartozik – a Vállalkozó rögzíti a Megrendelő egyedi igényeit, és ajánlatot tesz a
Megrendelőnek az ÁSZF 1. pontjában foglalt szolgáltatások teljesítésére (a továbbiakban az
„Ajánlat”). Az Ajánlat tartalmazza a Vállalkozó díját, a szerződés teljesítésénél felmerülő
összes költséget és a teljesítési határidőket. A Vállalkozó ajánlati kötöttsége az ajánlatot
tartalmazó jognyilatkozat hatályosulásától számított 30 napig áll fenn, kivéve, ha a Vállalkozó
az ajánlati kötöttség időtartamát az Ajánlatban ettől eltérően határozza meg. Felek között
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létrejön a szerződés, ha a Megrendelő a Vállalkozó által rendszeresített megrendelőlapon – a
Vállalkozónak küldött e-mailben, faxon vagy írásban – elfogadja az Ajánlatot (a Megrendelő
elfogadó nyilatkozata a továbbiakban: „Megrendelés”). Vállalkozó az Ajánlatot, Megrendelő a
Megrendelést annak hatályosulása előtt visszavonhatja.
3. Tervezési és gyártási folyamat, határidők, tulajdonjog

3.1. A szerződés létrejötte esetén a Vállalkozó az Ajánlatban szereplő határidőn belül köteles
átadni a Termékrajz első tervezetét a Megrendelőnek. A Vállalkozó által bizalmasnak
minősített dokumentumokat vagy egyéb eszközöket, amelyeket a megrendelés teljesítéséhez ad
át, Megrendelő bizalmasan kezel és csak a Vállalkozó kifejezett hozzájárulásával teszi
harmadik személyek részére hozzáférhetővé.
3.2. A Megrendelő a Termékrajz első tervezetének átvételét követő 2 munkanapon belül
köteles közölni a Vállalkozóval a Termékrajzzal kapcsolatos esetleges módosítási igényeit. A
Vállalkozó teljesítésére irányadó határidők a jóváhagyott módosítási igények végrehajtásához
szükséges idővel, valamint a módosítási igény határidőn túli közlése esetén a késedelem
napjainak számával meghosszabbodnak. A Vállalkozó a módosítási igények végrehajtásának
megkezdését megelőzően e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a módosítás miatti határidőhosszabbítás várható időtartamáról.
3.3. A Vállalkozó a Megrendelő módosítási igényeinek figyelembe vételével véglegesíti a
Termékrajzot, és az alapján az erre vonatkozó írásbeli megrendelést követően elkészíti a
Tervdokumentációt, és az alapján a Szerszám prototípusát. A Vállalkozó a Megrendelő
módosítási igényeinek közlésétől – módosítási igények hiányában az igények közlésére nyitva
álló határidő lejártától – kezdődő, a módosítás mértékétől függő időtartamú (a Vállalkozó által
előre közölt) határidőn belül átadja a véglegesített Termékrajzot a Megrendelőnek, és átad
minimum két mintadarabot a Megrendelőnek a Szerszám prototípusával vagy a végleges
Szerszámmal gyártott Termékből (a továbbiakban „Mintadarab”).
3.4.
A Megrendelő a Termék mintadarabjának kézhezvételétől számított 2 munkanapon
belül köteles nyilatkozni a Vállalkozónak, hogy a Mintadarabokat elfogadja-e. Amennyiben a
Megrendelő a Mintadarab elfogadása helyett a Termékrajz vagy a Szerszám prototípusának
módosítását kéri, köteles pontosan megjelölni a kért módosítások jellegét. A Megrendelő
módosítási igénye esetén a Vállalkozó egyedi árajánlatot ad e módosítások elvégzésére, illetve
a megváltoztatott határidőre vonatkozóan. Az árajánlat elfogadása esetén a Vállalkozó a
megváltoztatott határidőn belül legyártja és átadja a Megrendelőnek a kért módosítások
figyelembevételével legyártott két új Mintadarabot. A Megrendelő a kézhez vételtől számított
két munkanapon belül köteles nyilatkozni az új Mintadarabok elfogadásáról. A Megrendelő az
új Mintadarabokat csak abban az esetben utasíthatja vissza, ha azok nem felelnek meg a Felek
által elfogadott módosításoknak.
3.5. Megrendelő a Mintadarabok elfogadására, a Termékrajz vagy a Szerszám prototípusának
módosítására, illetve a Mintadarabok elfogadásának elutasítására vonatkozó nyilatkozatát –
mind az első Mintadarabok, mind az új Mintadarabok tárgyában – írásban köteles megtenni,
továbbá a Mintadarabok elfogadása esetén köteles egy darab aláírt, ép állapotban lévő
Mintadarabot Vállalkozó részére visszajuttatni. Visszajuttatott mintadarab hiányában
Megrendelő elesik a minőségi reklamáció lehetőségétől.
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3.6. A Mintadarabok Megrendelő általi elfogadása esetén – ideérve azt az esetet is, ha az
elfogadást a nyilatkozattétel elmulasztása miatt vélelmezni kell – a Vállalkozó a teljesítés
körében átruházza a Szerszámot, valamint a Szerszám tulajdonjogát a Megrendelőnek. A Felek
megállapodása szerint a Szerszám a Megrendelő által megrendelt Termékek legyártásának
végéig – illetve amennyiben a szerződés a Termékek legyártása előtt megszűnik, a szerződés
megszűnésének időpontjáig – a Vállalkozó birtokában marad. Abban az esetben, ha a
Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy nem tart igényt a Szerszám tulajdonjogára, a
Szerszám sorsáról Vállalkozó szabadon rendelkezik, adott esetben meg is semmisítheti azt. A
Termék utolsó gyártását követően a Szerszámot a Vállalkozó 180 napig díjmentesen tárolja, ezt
követően tárolási díjat számlázhat ki a Megrendelő előzetes értesítését követően.
3.7. A Mintadarabok elfogadása esetén a Megrendelő az elfogadással egyidejűleg köteles
lehívni a Megrendelésben rögzített Termékek gyártását (a továbbiakban a „Lehívás”). A
Megrendelő a Lehívás Vállalkozónak való elküldésével kijelenti az alábbiakat:
- A gyártott Termék ép állapotban lévő mintadarabját minden tekintetben – így különösen
formájában, színében, anyaghasználatában, felületkezelésében, valamint a hegeszthetőségét –
megfelelőnek tartja, és a mintadarabbal azzal azonos tulajdonságokkal rendelkező Termékeket
a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéseként elfogadja;
- vizsgálatokkal meggyőződött arról, hogy a Termékek a célnak megfelelően és a Megrendelő
szempontjából biztonságosan felhasználhatóak; és
- vizsgálatokkal meggyőződött arról, hogy a Termékek nem befolyásolják hátrányosan a
Megrendelő által gyártott termékek legfontosabb paramétereit, például élelmiszeripari
termékek esetén azok fogyaszthatóságát, eltarthatóságát, formáját és esztétikáját, ipari
termékek esetén például azok tartósságát és beépíthetőségét.
3.8. A Vállalkozó a Lehívás beérkezését követő 5 napon belül visszaigazolja a Lehívást, és
ezt követően tájékoztatja a Megrendelőt a Termékek gyártásának tervezett kezdő és záró
időpontjáról.
3.9. A Felek kikötik, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő elmulasztja akár az első, akár
az új Mintadarabok elfogadására, vagy ennek hiányában módosítási igények vagy az elfogadás
elutasítása közlésére vonatkozó, a fenti 3.4. pontban meghatározott határidőt, akkor a részéről
a nyilatkozattétel elmulasztása úgy értelmezendő, hogy a Megrendelő az érintett
Mintadarabokat változtatás nélkül elfogadta. Ebben az esetben a Vállalkozó saját belátása
szerint jogosult dönteni, hogy a Termékeket a Megrendelésben foglaltak szerint legyártja és a
Megrendelőtől a vételárukat (a továbbiakban a „Termékek Vételára”) követeli, vagy eláll a
szerződéstől és a Termékrajz és a Tervdokumentáció elkészítésének ellenértékét, a Szerszám
vételárát (a továbbiakban a „Szerszám Vételára”) és a Mintadarabok elkészítésének ellenértékét
követeli.
3.10 A Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadhatja, ha annak létrejötte után a
Megrendelő körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely veszélyezteti a Szerszám
Vételárának vagy a Termékek Vételárának megfizetését.
4. Fizetési feltételek

4.1. Vállalkozó a Mintadarab átadásával egyidejűleg jogosult kiszámlázni a Megrendelőnek
a Szerszám Vételárát, aki azt – egyéb megállapodás, illetőleg az ajánlatban foglalt határidő
hiányában – a Mintadarab átvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a Vállalkozónak.
Amennyiben az átvett Mintadarabok bizonyíthatóan nem felelnek meg a Termékrajznak –
illetve a fenti 3.4. pont alkalmazásában legyártott új Mintadarabok esetén a Felek által
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elfogadott módosításoknak – a Megrendelő fizetési kötelezettsége csak a megfelelő
módosítások elvégzése után átadott Mintadarabok átvételével áll be.
4.2. Abban az esetben, ha a Megrendelő a teljesítés megtörténte előtt kifejezetten
nyilatkozik, hogy nem tart igényt a Szerszám tulajdonjogára, úgy a Vállalkozó a Szerszám
tervdokumentációjának elkészítését és a felhasználói jogokat, mint fejlesztési szolgáltatást
nyújtja és számlázza a Megrendelő felé. A Szerszám Vételárának vagy a fejlesztési szolgáltatás
díjának számlázása mindig a teljesítéskor hatályos Áfa törvénynek és a kapcsolódó
jogszabályoknak megfelelően történik.
4.3. A Vállalkozó a Megrendelésben megrendelt Termékek készrejelentésével egyidejűleg
jogosult kiszámlázni a Megrendelőnek a Termékek Vételárát, aki azt – egyéb megállapodás,
illetőleg az ajánlatban foglalt határidő hiányában – számla kézhezvételét követő 5 napon belül
köteles megfizetni a Vállalkozónak.
4.4. A Szerszám Vételárát és a Termékek Vételárát a Vállalkozó az Ajánlatban
meghatározott devizanemben számlázza ki és a Megrendelő ugyanebben a devizanemben
köteles megfizetni. Amennyiben az ajánlatban külön Incoterms 2010 paritás nem kerül
meghatározásra, az Ajánlatban szereplő árakat EXW Incoterms 2010 (Vállalkozó székhelye)
paritás szerint kell érteni. Ez esetben a Termékek fuvarozása, ennek dokumentálása és az erre
vonatkozó biztosítás megkötése a Megrendelő költségére és kockázatára történik.
4.5. Megrendelő a Vételárat, a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő bankszámla
számra teljesített banki átutalás útján köteles megfizetni. A Vételár abban az időpontban válik
teljesítetté, amikor a Vételárat a Vállalkozó bankszámláján a Vállalkozó számlavezető bankja
jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.
4.6.
-

Vállalkozó fenntartja a tulajdonjogát:
a Szerszámon a Szerszám Vételárának teljes megfizetéséig,
a Termékeken a Termékek Vételárának teljes megfizetéséig.

4.7. Vállalkozó fenntartja a Tervdokumentáció kizárólagos felhasználási jogát a
Szerszámfejlesztési költség teljes megfizetéséig.
5. Hitelkeret és vevőbiztosítás

5.1. A Vállalkozó a kockázatai minimalizálására törekszik, ezért fenntartja a jogot, hogy
esetenként egyedi elbírálás alapján biztosítson partnerei számára halasztott fizetési lehetőséget
külön igény esetén. A Vállalkozó az ilyen kintlévőségeit külső biztosító cég bevonásával
biztosítja. A Megrendelő erre vonatkozó felkérése esetén a Vállalkozó ajánlatot kér a
biztosítótól egy áruhitel-keretre vonatkozó biztosításra a konkrét Megrendelőre vonatkozóan.
Amennyiben az ajánlatkérés pozitív elbírálás alá esik, a Vállalkozó erről tájékoztatja a
Megrendelőt, és a felek megállapodnak az adott megrendeléssel kapcsolatban alkalmazandó
fizetési határidőről.
5.2. Az adott Megrendelőre érvényes, az előző pont szerinti, halasztott fizetést lehetővé tevő
áruhitel-keret teljes kihasználása esetén - eltérő megállapodás hiányában - az új rendelések
visszaigazolására a rendelés értékének előlegként történő megfizetését követően kerülhet sor.
Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Vállalkozó bármikor egyoldalúan, a már
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elfogadott Megrendelésekre is kiterjedően módosíthatja vagy visszavonhatja az áruhitelkeretet, különösen az alábbi esetekben:
- a Megrendelő késedelmes fizetése esetén;
- ha a Megrendelővel vagy a Megrendelővel az IAS 24 nemzetközi számviteli standard szerinti
kapcsolt fél viszonyban álló vállalkozással szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy
bármilyen egyéb, a Megrendelőre vagy az egyéb érintett vállalkozásra irányadó európai uniós
vagy nemzeti jogszabályok szerinti fizetésképtelenségi eljárás indul;
- ha a Megrendelő ügyvezetésében vagy tulajdonosi körében olyan változás áll be, mely alapján
a Vállalkozó okkal feltételezheti a Megrendelő hitelképességének romlását; vagy
- a fenti 5.1. pontban említett külső biztosító cég arról értesíti a Vállalkozót, hogy a Megrendelő
viszonylatában az áruhitel-keret biztosítását megszünteti vagy a korábbinál alacsonyabb értékre
korlátozza.
6. A késedelmes fizetés következményei

6.1. A Szerszám Vételárának, illetve a Termékek Vételárának késedelmes megfizetése
esetén a Megrendelő késedelembe esésének napjától a Vállalkozó a mindenkori jegybanki
alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamat
felszámítására és kiszámlázására jogosult. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme
meghaladja a 30 napot, a Vállalkozó választása szerint tovább követelheti a Vételárat és a
késedelem után járó késedelmi kamatot, vagy érdekmúlás igazolása nélkül elállhat a
szerződéstől.
6.2. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme miatt elállt a
szerződéstől, a Vállalkozó jogosult a szerződés megszűnéséig elkészített Termékek
megsemmisítésére, amennyiben lehetséges, azok újrafelhasználására, és meghiúsulási
kötbérként a megsemmisített Termékek vételárának 100 %-át követelheti a Megrendelőtől.
Felek a Ptk. 6:188. § alkalmazásában rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér mértéke nem
eltúlzott, tekintettel arra, hogy a Vállalkozónak az ellenérték nélkül maradt gyártás révén
bekövetkezett kára várhatóan még a Termékek beolvasztása és újrafelhasználása révén sem
térül meg. Erre tekintettel a Megrendelő lemond arról a jogáról, hogy a jelen ÁSZF
meghiúsulási kötbért kikötő rendelkezését a kötbér eltúlzott mértékére hivatkozással
megtámadja. A kötbér érvényesítése nem zárja ki, hogy a Vállalkozó a kötbért meghaladó kárát
is érvényesítse a Megrendelővel szemben.
7. Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség

7.1. Megrendelő az együttműködés teljes időtartalma alatt folyamatosan, késedelem nélkül
köteles megadni minden olyan birtokában lévő információt és mintát a Vállalkozónak, amely a
Megrendelő igényeinek minél szélesebb körű megismerését elősegíti.
7.2. A Vállalkozó ugyancsak köteles késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt minden
olyan körülményről, mely a fizetését veszélyezteti, avagy a Megrendelő által közölt igények
teljesítését akadályozhatja.
8. Átadás-átvétel és hibás teljesítés

8.1.

A Vállalkozónak jogában áll a szerződésben vállaltakat több részletben teljesíteni

8.1.1 A szerződés megkötését követő vám-, adó- vagy egyéb közteher-emeléseket
Megrendelő viseli.
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8.2. A Termékek minősége akkor megfelelő, illetve a megállapodás szerinti specifikáció
akkor tekintendő teljesítettnek, ha a Termékek átvételkor rendelkeznek az ehhez szükséges
tulajdonságokkal.
8.3. A Felek a szerződés teljesítésére és határidőkre vonatkozó rendelkezéseinek
értelmezésénél a Termékek, illetve szükség esetén a Szerszám Vállalkozó általi átadásának,
egyúttal azok Megrendelő általi átvételének azt az időpontot tekintik, amikor a Megrendelő a
Termékeket (szükség esetén a szerszámokat) a Vállalkozó által megbízott fuvarozótól átveszi.
Abban az esetben, ha a Felek külön megállapodása alapján a fuvarozást a Megrendelő vagy az
általa megbízott fuvarozó bonyolítja, az átadás-átvétel időpontjának a Felek azt az időpontot
tekintik, amikor a Vállalkozó a termékeket (szükség esetén a szerszámokat) a fuvarozónak
átadja.
8.4. A Termékek készrejelentése után Vállalkozó 30 napig tárol díjmentesen, utána
€15/raklap/hó a raktározás díja.
8.5.
Megrendelő a Termékek részére, mint címzett részére való, fuvarozó általi átadását (a
továbbiakban a „Termékek Kiszolgáltatása”) követő 3 munkanapon belül köteles a Termékek
tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg
mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Termékeket összevetni a Megrendelésben
szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Amennyiben a Megrendelő e határidőn
belül nem élt kifogással, Felek a Megrendelésben szereplő tételeket hiánytalanul átadottnak
tekintik. Lerakodáskor detektálható mennyiségi, vagy minőségi reklamáció esetén a
Megrendelő köteles jegyzőkönyvet felvenni, amely részletesen tartalmazza az esetleges hiány
vagy sérülés tényét, a sérült termékek vagy hiány mennyiségét és azt a szállítást végző
gépkocsivezető, valamint a Megrendelő/Címzett olvasható aláírásával leigazolja.
8.6. A Termékek Kiszolgáltatását követően a Megrendelő köteles minőségi szempontból
ellenőrizni a Termékeket, és elvégezni azokon azokat a vizsgálatokat, melyekkel
megállapítható, hogy a Termékek megfelelnek a korábban a Vállalkozó által átadott – a
végleges Szerszámmal gyártott – mintadarabnak, továbbá a célnak megfelelően és a fogyasztók
szempontjából biztonságosan felhasználhatóak. A Megrendelő az esetleges minőségi kifogásait
a Termékek Kiszolgáltatását követő 15 napon belül köteles közölni a Vállalkozóval. E
határidőn belül közölt minőségi kifogás hiányában úgy tekintendő, hogy a Termékek a
Megrendelő által végzett, jelen pont szerinti vizsgálatokon megfeleltek. Hibás teljesítés esetén
Megrendelő haladéktalanul köteles írásban értesíteni Vállalkozót és megadni minden
információt, amely a minőségi kifogás megítéléséhez elegendő. A minőségi és mennyiségi
kifogás késedelmes voltából származó bizonyíthatatlanság Megrendelő terhére esik.
8.8. Minőségi reklamáció esetén a reklamáció lezárásáig a reklamált termék
felhasználásából eredő költségekért és károkért és egyéb hátrányokért a Vállalkozó nem felel,
azokat a Megrendelő köteles viselni.
8.9. A szállított Termékek rendeltetésszerű használatát nem akadályozó hiba esetén a
Megrendelő nem jogosult a Termékek átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termékek
Vételárának kifizetését megtagadni.
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8.10. A Termékek Megrendelő általi átvételével a kárveszély a Termékek tekintetében a
Vállalkozóról átszáll a Megrendelőre.
8.11. A Megrendelő a Termék átvételével vállalja, hogy gondoskodik a Termékek megfelelő
tárolásának és szállításának fizikai körülményeiről (így különösen: maximális tárolási
hőmérséklet 40°C, páratartalom 30-80%). Sugárzó hő, közvetlen napfény és a Termékeket
károsító mechanikai hatás, beleértve a helytelen egymásra rakodás a Terméket nem érheti.
Felhasználás előtt 24 órás kondicionálás javasolt felhasználási hőmérsékleten. Megrendelő
felelőssége ezen paraméterek figyelése és betartása. Vállalkozó nem felel a Termékek olyan
hibájáért, melyet a Megrendelő általi helytelen szállítmányozási és tárolási körülmények
okoztak.
8.12. Amennyiben a Vállalkozó a Felek közötti szerződés – ideértve a jelen ÁSZF-ben foglalt
rendelkezések, illetőleg a Vállalkozó bármely jogszabályból eredő kötelezettségének –
megszegésével a Megrendelőnek kárt okoz, a Vállalkozó kártérítési kötelezettségének mértéke
– ideértve a Megrendelő vagyonában okozott károkért, az elmaradt hasznokért és a költségekért
való kártérítési felelősséget is – maximum a Megrendelésben szereplő Termékek Vételárának
összegére korlátozódik. Megrendelő az Ajánlat elfogadásával a jelen pontban foglalt
felelősségkorlátozást elfogadja.
8.13. A Megrendelő a Termékek felhasználása során köteles vizsgálatok és kockázatelemzés
elvégzése útján meggyőződni arról, hogy azok az általa gyártott késztermékek részeként nem
okoznak egészségkárosodást, továbbá nem képesek kárt okozni más dologban. A Megrendelő
köteles mentesíteni a Vállalkozót minden olyan kártérítési, kártalanítási vagy egyéb fizetési
igény alól, amelyet bárki valakinek a Termék által okozott egészségkárosodása miatt
bekövetkezett kár vagy a Termék által szokásos rendeltetése szerint magánfelhasználás vagy
magánfogyasztás tárgyában okozott kár miatt a Vállalkozóval szemben kívánna érvényesíteni.
9. Kapcsolattartás

9.1. Vállalkozónak a Megrendelő által az Ajánlat elfogadásakor megadott:
- székhelyre, telephelyre vagy fióktelepre küldött írásbeli,
- e-mail címre küldött e-mailben, ideértve mind az egyszerű (elektronikus aláírás és
időbélyegző nélküli), mind az elektronikus aláírást, illetve időbélyegzőt tartalmazó e-mailt
közölt nyilatkozatai a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, közlések, kérdések és
egyéb nyilatkozatok tekintetében joghatályos közlésnek minősülnek.
9.2. Megrendelőnek a Vállalkozó által az Ajánlatban megadott:
- székhelyre, telephelyre vagy fióktelepre küldött írásbeli,
- e-mail címre küldött e-mailben, ideértve mind az egyszerű (elektronikus aláírás és
időbélyegző nélküli), mind az elektronikus aláírást, illetve időbélyegzőt tartalmazó e-mailt
közölt nyilatkozatai a Megrendelés leadásával és szerződés teljesítésével kapcsolatos
értesítések, közlések, kérdések és egyéb nyilatkozatok tekintetében joghatályos közlésnek
minősülnek.
9.3. Az ÁSZF alkalmazásával létrejött szerződés, illetve megszüntetésére irányuló
jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Az ilyen jognyilatkozatok közöltnek
tekinthetők:
- személyesen a címzettnek való átadás esetén a címzett átvételt igazoló nyilatkozata keltének
időpontjában;
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- tértivevényes ajánlott levélben való megküldése esetén a tértivevény által igazolt átvételi
időpontban, vagy ha a kézbesítés a címzett hibájából meghiúsult (pl. átvétel megtagadása,
küldeményt „nem kereste” jelzéssel való visszaküldése, küldemény címzett elköltözése miatti
visszaküldése stb.), a kézbesítés első alkalommal való megkísérlésének időpontjában; illetve
- egyéb, jogszabályban szabályozott kézbesítési mód (pl. végrehajtói kézbesítés) esetén a
jogszabályban meghatározott időpontban.
10. A szerződés megszűnése

10.1. A felek közötti szerződés megszűnik:
- ha a felek a jelen ÁSZF-ben meghatározott alakisággal közös megegyezéssel felbontják vagy
megszüntetik a szerződést,
- ha bármelyik fél jogszabályban vagy a Felek szerződésében (ideértve a jelen ÁSZF szabályait
is) biztosított elállási vagy felmondási jogát gyakorolja; és
- a Ptk-ban vagy bármely más, a Felek jogviszonyára alkalmazandó jogszabályban
meghatározott megszűnési ok bekövetkezése esetén.
10.2. Ha bármelyik fél a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, abban az esetben a
másik Felet megilleti a szerződéstől való hatályú elállás joga, amennyiben a szerződésszegő Fél
a kötelezettségét a másik Fél írásbeli felszólítására, a felszólításban biztosított 30 napos
póthatáridőben sem teljesíti.
10.3. Amennyiben a szerződés bármely okból olyan időpontban szűnik meg, amelyben a
Termékek Vállalkozó általi gyártása már megkezdődött, a Megrendelő köteles átvenni a
Vállalkozótól a már megrendelt Termékeket, és a szerződés szerinti határidőben kifizetni azok
vételárát. Abban az esetben, ha a szerződés megszűnésekor a Termékek gyártása még nem
kezdődött meg, a Vállalkozó jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni a már megrendelt, illetve
beszerzett alapanyagkészletek, segéd- és adalékanyag-készletek beszerzési árát, a Megrendelő
pedig köteles azt kifizetni, és jogosult az említett alapanyagkészleteket, segéd- és adalékanyagkészleteket elszállítani.
11. Adatvédelem

11.1. Vállalkozó az Ajánlat megtételével, a Megrendelő az Ajánlat elfogadásával kijelenti,
hogy ismerik a személyes adatokra vonatkozó hazai és európai szintű jogszabályokat –
különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, a személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (Szvtv.) – és a
kapcsolódó hatósági gyakorlatot és ezeknek megfelelően járnak el.
11.2. Vállalkozó az Ajánlat megtételével, a Megrendelő az Ajánlat elfogadásával hozzájárul
ahhoz, hogy a jelen szerződés kapcsán a szerződésben önkéntesen megadott, vagy a
megállapodás teljesítése során esetlegesen a későbbiekben megadásra kerülő személyes
adatokat – ideértve a képviselői, kapcsolattartói személyes adatokat is – (továbbiakban
együttesen: személyes adat) – a másik fél a szerződés végrehajtása érdekében és céljából, illetve
a szerződésből származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében és céljából kezelje,
azokat a fenti célok megvalósítása érdekében a szükséges mértékben felhasználja, azokat a
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szerződésből származó jogok és kötelezettségek maradéktalan megszűnése időpontjáig, illetve
amennyiben az adatok megőrzésére jogszabály határidőt állapít meg, úgy a jogszabályban
megállapított határideig kezelje. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés
teljesítése, a jogszabály előírása, valamint a Fél jogos üzleti érdekének a védelme.
11.3. Felek a szerződés és annak teljesítése körében a másik Fél részére átadott személyes
adatok tekintetében ezen Fél a vonatkozó jogszabályok alapján és azoknak megfelelően
adatkezelőként jár el.
11.4. Felek megteszik azokat a kockázatarányos technikai és szervezési intézkedéseket,
amelyek azt a célt szolgálják, hogy a személyes adatok a jogosulatlan hozzáféréstől és a jogtalan
felhasználástól védve legyenek, továbbá adatvesztés, kár vagy változtatás ellen védelemben
részesüljenek, illetve csak azok a személyek férjenek hozzá a személyes adatokhoz, akik erre
jogosultsággal rendelkeznek és kizárólag a szerződés teljesítésének érdekében. Ilyen
intézkedések különösen:
- Felek személyes adatok kezelésére jogosult minden munkatársa adatvédelmi
alapoktatásban részesül.
- Felek a szerződés teljesítése körében felmerülő személyes adatokat kizárólag a
szerződés keretei között kezelik, azokat a jelen okiratban rögzítetteken, illetőleg az
alább hivatkozott adatkezelési tájékoztatóban rögzítetteken felül másnak nem
továbbítja.
- Felek a személyes adatok biztonságának bármilyen sérülése (adatvédelmi incidens),
vagy ennek közvetlen, illetve közvetett veszélye esetén haladéktalanul értesítik a másik
Felet.
- Felek egymás rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely a
szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükségesek,
továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a Fél által vagy az általa megbízott más ellenőr,
vagy hatóság által végzett, adatvédelmi vonatkozással bíró auditokat, beleértve a
helyszíni vizsgálatokat is.
11.5. Vállalkozó az Ajánlat megtételével, a Megrendelő az Ajánlat elfogadásával hozzájárul
továbbá ahhoz, hogy a személyes adatokat a másik fél a szerződésből származó jogok és
kötelezettségek érvényesítése és teljesítése érdekében és körében az általa jogszerűen
megbízható teljesítési segédek (így különösen postai szolgáltató, illetékes hatóságok, hivatalok)
részére, illetve a szerződéssel kapcsolatos követelések kezelését, beszedését, számlaadatok
kezelését és feldolgozását végző harmadik személy részére továbbítsa azzal a megkötéssel,
hogy e közreműködők a részükre átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak
megőrizni, illetve az adott megbízáson kívül bármilyen módon és célra felhasználni.
11.6. A Megrendelő az Ajánlat elfogadásával elismeri, hogy a Vállalkozó adatkezeléssel
kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó adatkezelési tájékoztatója tartalmát az Ajánlat
elfogadását megelőzően a http://pro-form.hu/adatvedelem/ címen megismerte, az érintettekkel
megismertette. A Megrendelő az Ajánlat elfogadásával kijelenti, hogy a személyes adatokat
önkéntesen és megfelelő tájékoztatást követően, jogszerű felhatalmazás birtokában adta meg,
azok valóságtartalmáért ő felel, a valótlan adatokból eredő kárért a Vállalkozót felelősség nem
terheli.
11.7 Az érintett személy az adatvédelmi tájékoztatóban rögzítettek szerint jogosult a
személyes adat kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti továbbá a személyes adatok javítását,
kiegészítését, valamint a tájékoztatóban rögzített feltételek szerint a személyes adat törlését
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személyesen a Vállalkozó, illetve a Megrendelő székhelyén, vagy postai úton a Vállalkozó,
illetve a Megrendelő székhelye postacímén, illetve elektronikusan – a Vállalkozó esetében az
info@pro-form.hu e-mail címen, a Megrendelő esetében pedig az Ajánlat elfogadása iránt tett
jognyilatkozatában megadott e-mailcímen, illetve a kérelmező beazonosításához szükséges
információk megjelölésével.
12. Szellemi tulajdon

12.1. A szerződés létrejöttét megelőzően a Termékekkel kapcsolatos, így különösen a
Szerszám fejlesztése során készített dokumentumokra, eszközökre (költségbecslésekre,
tervrajzokra és más dokumentációkra) vonatkozóan a Vállalkozó korlátozás nélkül fenntartja a
szerzőt, a szellemi alkotások jogosultját megillető jogokat. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen
jogok gyakorlására, a jelen ÁSZF szerinti rendelkezésre jogosult. Harmadik személyek a
dokumentumokhoz csak abban az esetben férhetnek hozzá, ha ahhoz a Vállalkozó kifejezetten
hozzájárult. Amennyiben Megrendelő az ajánlatot nem fogadja el, a szerződéstől bármilyen
módon visszalép, vagy a szerződés – a teljesítés esetét kivéve – megszűnik, Megrendelő
Vállalkozó kérésére köteles a dokumentumokat megsemmisíteni, vagy Vállalkozónak
visszaadni.
12.2. A Szerszám fejlesztése során létrejött szellemi tulajdon Vállalkozó kizárólagos
tulajdona. A fejlesztés során létrejött design és kizárólagos gyártási jog Megrendelő tulajdona.
Vállalkozó jogosult a Tervdokumentáció elektronikus formában való megőrzésére és a
Tervdokumentáció egy papíralapú példányának megőrzésére, melyet a szerződésből eredő
jogainak és kötelezettségeinek érvényesítése, továbbá bármilyen hatósági vagy bírósági
eljárásban bizonyítékként jogosult felhasználni. A Vállalkozó jogosult marad továbbá a
Tervdokumentácó felhasználására a Felek közötti szerződés teljesítése érdekében, annyiban,
amennyiben az a Szerszám esetleges kiigazításához és a Termékek legyártásához szükséges.
Amennyiben a Megrendelő az eredeti Megrendelésben foglaltakhoz képest további Termékek
gyártását rendeli meg a Vállalkozótól ugyanazon Tervdokumentáció és Szerszám alapján, az a
jelen pontban foglalt felhasználási jog automatikus – az újabb gyártás céljához szükséges
mértékben és időtartamra való – meghosszabbítását eredményezi.
13. Záró Rendelkezések

13.1. Jelen ÁSZF a Vállalkozó általi megalkotásának napján lép hatályba és a hatályba lépését
követően megkötött szerződésekre irányadó.
13.2. Jelen ÁSZF visszavonásig, illetve új ÁSZF hatályba lépéséig hatályos.
13.3. Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor,
a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. A módosult rendelkezések a
módosítás hatályba lépését követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.
13.4. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.
13.5. Jelen ÁSZF értelmezésével vagy teljesítésével összefüggésben felmerült jogviták
rendezését a Felek elsősorban egyeztetés útján próbálják meg megkísérelni. Amennyiben az
egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően a
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Vállalkozó székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagosan
illetékes.
13.5. Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti
a teljes ÁSZF érvényességét.
13.6. A Vállalkozó és a vele szerződő Megrendelő között létrejövő szerződésre az egyedi
szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szabályait, különösen pedig:
 a Szerszám gyártási tervdokumentációjának kidolgozása, a Szerszám prototípusa és a
végleges Szerszám elkészítésének tárgyában 6:251. § szerinti „tervezési szerződés”, és
 a Termékek gyártása tárgyában a Ptk. 6:238. § szerinti „vállalkozási szerződés”
szabályait kell alkalmazni.
13.7. Azokat a szerződésekre vonatkozó szabályokat, melyeket a Ptk. kifejezetten vállalkozás
és fogyasztó között megkötött szerződésre vonatkozóan ír elő, csak abban az esetben kell
alkalmazni a felek között, ha a Megrendelő a Ptk. 8:1. § 3. pontja alapján fogyasztónak minősül.
Ebben az esetben a felek szerződésére alkalmazni kell a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet
szabályait is.
Kelt Ecseren, 2021. október 01. napján
Pro-Form Kft.

