ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
(továbbiakban: ÁSZF)
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1. Alkalmazhatóság és fogalom meghatározások:
1.1 A jelen általános feltételek a Poliext Csövek Kft. (továbbiakban: „Poliext”) és ügyfele (a továbbiakban: „Partner”)
közötti minden olyan jogviszonyra érvényesek, amely értékesítéssel, szolgáltatások nyújtásával, szerződéskötéssel
és/vagy bármilyen egyéb, a Poliext által a Partner részére történő teljesítéssel függ össze. Mindazokra a
szerződésekre, amelyek a Poliext és a Partner között jönnek létre, a Poliext ÁSZF-je az irányadó. Ezeknek a
feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a Poliext és a Partner az eltérésekben
külön szerződésben megállapodik.
1.2 Fogalmak:
1. Termékek: minden olyan tétel, amit a Poliext a Partnernek egy Megállapodásban foglaltak értelmében
szállít, aminek a szállításáról a Poliext intézkedik
2. Szolgáltatások: minden olyan Szolgáltatás, amit a Poliext nyújt a Partnerrel kötött megállapodásnak
megfelelően, függetlenül attól, hogy ennek nyújtása fizetség fejében, vagy anélkül történik
3. Teljesítés: minden olyan teljesítés, amit a Poliext nyújt a Partnerrel létrejött megállapodás értelmében,
vagy aminek a Partnerrel létrejött megállapodásnak megfelelően történő nyújtásáról a Poliext intézkedik
(ideértve a bármilyen formájú Termékeket, Szolgáltatásokat) és valamennyi olyan tevékenység, amelyet a
megállapodásban foglaltak hiánytalan megvalósítása érdekében tesz.
2. Ajánlatok, megrendelések:
2.1 Partner megrendelései csak akkor minősülnek elfogadottnak, amennyiben azokat írásban a Poliext
visszaigazolta. Poliext ajánlatai - mindenekelőtt a mennyiség, ár, szállítási mód és szállítási határidő tekintetében –
minden esetben kötetlenek.
2.2 Poliext jogosult saját belátása szerint elfogadni, vagy visszautasítani a Partnertől kapott megrendeléseket,
illetve megbízásokat.
2.3 Partner általános feltételei kizárólag akkor érvényesek a megállapodásra, ha ezt a megállapodásban külön jelzik
a Felek és ezt aláírásukkal igazolják.
2.4 Poliext katalógusaiban, árlistáiban, reklámjaiban és hasonló anyagaiban a Teljesítésekről megjelenő valamennyi
kép és specifikáció becslés jellegű. Poliext nem garantálja az adatok pontosságát súly, méret, teljesítmény, stb.
tekintetében. Poliext által bemutatott valamennyi modell, minta, vagy példa becslésnek tekintendő. A biztosítandó
Teljesítés jellege ettől eltérő lehet.
2.5 Poliext mindig jogosult egyoldalú változtatásokat végrehajtani a Teljesítésben annak javítása, illetve a hatósági
rendelkezések betartása érdekében.
2.6 A Partner haladéktalanul köteles értesíteni a Poliextet minden olyan lényegi változásról, ami a Teljesítést
befolyásolja. Ezen értesítés elmaradásából bekövetkező károkért a Poliext nem felelős.
3. Szállítás:
3.1 A szállítások EXW paritáson történnek az ICC Incoterms legfrissebb változatában foglaltaknak megfelelően.
3.2 Ha az igény szerinti szállításról megállapodás születik, a Partnernek a Megállapodás megkötésétől számított 12
hónapon belül meg kell vásárolnia a Termékeket, vagy a Poliextnek legalábbis jogosultnak kell lennie ezeket a
termékeket úgy kiszámlázni, mintha azokat az előbb említett időszakon belül megvásárolták volna.
3.3 Poliext jogosult a megrendeléseket részletekben teljesíteni. Ahol ez elfogadott, a Poliext jogosult saját belátása
szerint a megrendelésben (visszaigazolásban) szereplő mennyiségnél legfeljebb 10%-kal többet, vagy kevesebbet
szállítani, és a számlát ennek megfelelően kiállítani.
3.4 Partner köteles a Termékeket a megállapodott időpontban, vagy mindenesetre késedelem nélkül a lehető
leghamarabb azt követően átvenni, ahogy azokat a Poliext szállításra késznek jelentette. Ha a Partner nem fogadja
el a leszállított Termékeket, vagy ha a Partner hanyagságot tanúsít a szállításhoz szükséges információk utasítások
tekintetében, a Poliext a Termékeket a Partner kockázatára és költségére tárolja. Partner tartozik felelősséggel
minden ebből eredő költségért és kárért – többek között – a tárolás és újbóli kiszállítás költségeit is.
3.5 A Termékekkel kapcsolatos kockázat akkor száll át a Partnerre, amikor a Termékeket leszállítják a megállapodott
helyre a Megállapodásban foglaltaknak. Abban az esetben, ha a szállítás a Partner által előidézett, vagy a Partner
felelősségi köréhez tartozó körülmények miatt késedelmet szenved, a veszteség kockázata a Partnerre akkor száll
át, amikor a Poliext arról értesítést küld, hogy a Termékek a szállításra készen állnak.
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4. Átadás:
Partnernek a szállítási határidőben lehetővé kell tennie a Poliextnek, vagy a Poliext által alkalmazott
szállítmányozók számára a Termékek tényleges leszállítását, és ezzel összefüggésben minden tőle telhetőt meg kell
tennie a leghatékonyabb módon és időben. A Termékek lerakodása és átvétele során a Partnernek segítséget kell –
Partner költségén – nyújtania gépi berendezések rendelkezésre bocsátásával.
5. A tulajdonjog megtartása:
5.1 Poliext által leszállított és még leszállítandó valamennyi Termék mindaddig a Poliext kizárólagos tulajdonában
marad, amíg minden olyan követelés, amit a Poliext támaszt, vagy támasztani fog a Partnerrel szemben a Termékek
leszállításával kapcsolatos bármilyen Megállapodással összefüggésben teljes egészében megfizetésre kerül.
5.2 Partner köteles a Poliext által leszállított Termékeket körültekintően tárolni, a Poliext tulajdonaként kezelni és
minden olyan intézkedést megtenni, ami a termék minőségének megóvását szolgálja.
5.3 Partner kártalanítja a Poliextet minden olyan Termék ellopásának, elvesztésének, vagy megsérülésének
valamennyi következménye tekintetében, amelyre a tulajdonjog megtartása érvényes.
5.4 Amennyiben a Partner nem teljesíti valamely kötelezettséget, vagy jó okot ad a Poliextnek azt feltételezni, hogy
a Partner az adott kötelezettségnek nem fog eleget tenni, a Poliextnek jogában áll a tulajdonjog megtartásának
függvényében a Termékeket újra birtokba venni, vagy erről intézkedni. Az újbóli birtokbavétel költségeit a
Partnernek kell viselnie.
5.5 Termékek továbbértékesítésével a Poliext tulajdonjoga továbbra is fennáll.
5.6. Amennyiben a tulajdonjog fenntartás hatálya alá tartozó Termék beépítésre kerül, úgy az újonnan keletkező
termékek vonatkozásában a Poliext társtulajdonossá válik. A társtulajdon mértékét a Poliext által szállított áru
számla szerinti értékének a többi áru számla szerinti értékéhez viszonyított aránya határozza meg.
5.7. A Partner már most a Poliextre engedményezi a tulajdonjog fenntartásos áru értékesítéséből eredő
követeléseit. Ugyanezen szabály vonatkozik a feldolgozás útján létrejött társtulajdoni jogviszony esetében is. Az
ennek során felmerülő költségeket a Partner viseli.
5.8 A szerződéssel ellentétes magatartás esetén, így mindenekelőtt fizetési késedelem esetén a Partner köteles a
Poliextnek első felszólítására kiszolgáltatni a tulajdonjog fenntartásos árut, és köteles a tulajdonjog fenntartásos
áruhoz kapcsolódó, harmadik személyekkel szemben esetlegesen fennálló igényeit a Poliextre engedményezni.
6. Szállítási határidők:
6.1 Partnernek gondoskodnia kell arról, hogy a Poliext kellő időben megkapja a Teljesítéshez szükséges
információkat, és köteles értesíteni a Poliextet a különleges jellegű hatósági rendelkezésekről és körülményekről,
amennyiben ezek fontosak a Poliext számára.
6.2. Poliext a visszaigazolásában rögzített határidőben vállalja a teljesítést.
6.3. Poliext szállítási kötelezettsége mindig azzal a fenntartással érvényes, hogy a Poliextnek is időben és
szabályszerűen szállítsanak.
6.4. A szállításban vis maior, vagy előre nem látható, vagy nem a Poliext által okozott események miatt bekövetkező
akadályoztatás – ilyen események közé tartoznak mindenekelőtt az üzemzavarok, sztrájk, hatósági rendelkezések,
ki- vagy beszállítási lehetőségek akadályozása – időtartamára és mértékében mentesítik a Poliextet az esetlegesen
megállapodott szállítási-és rakodási határidők betartása alól. A szerződéstől való elállásra is feljogosítják a Poliextet,
anélkül, hogy ennek folytán a Partnert kártérítési- vagy egyéb igények illetnék meg. Amennyiben bármely bíróság,
hatóság ettől eltérően rendelkezik, úgy Felek már most megállapodnak abban, hogy a Poliext kártérítési felelőssége
és/vagy egyéb kötelezettsége nem haladhatja meg a Poliext által a Partner részére leszállított vitatott áru nettó
összegének értékét.
6.5. Termék átvétele során a Partner köteles gondoskodni a termékek átvételének szabályos lefolytatásáról, az
átvételhez szükséges eszközök biztosításáról. Szabályos átvételnek minősül a fuvarlevél, illetve a szállítólevél
cégszerű aláírása, lehetőség szerint lebélyegzése. A szállítólevelet mindig köteles a Partner képviselője olvasható
aláírással is ellátni. Amennyiben a Partner a termékeket harmadik személy részére kívánja kiszolgáltatni, köteles az
átvevő részére szabályosan kiállított (cégszerűen aláírt, lebélyegzett) eredeti megbízást adni, amit a kiszolgáltatás
során a fuvarozó részére át kell adni. A szabályos átvétel Partner hibájából történő meghiúsulása esetén a Poliext
jogosult az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket követelni a Partnertől.
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7. A leszállított Termékek/Szolgáltatások tárolása, felhasználása:
7.1 Partnernek a jó és megbízható szaktudásra vonatkozó követelményeknek megfelelően kell tárolnia, alkalmaznia
a Poliext által leszállított Termékeket és/vagy Szolgáltatásokat.
7.2 Partnernek be kell tartania a Poliext és a hatóságok által a termékbiztonsággal kapcsolatosan kiadott
valamennyi utasítást és rendelkezést. A Partnernek minden személy – ideértve többek között a Partner
munkavállalóit, vállalkozóit és vevőit is – rendelkezésére kell bocsátania mindazokat az információkat és esetleges
dokumentációkat, amely a Termékekre különösen vonatkoznak (különösen felhasználás módja, területei). A Partner
köteles a Poliextet kártalanítani minden olyan költség és kár tekintetében, amelyeket a Poliext szenvedett el azért,
mert a Partner elmulasztotta teljesíteni a jelen rendelkezésben foglaltak szerinti kötelezettségeit.
7.3 Ha a Partner olyan módon tárolja a leszállított Termékeket, amely a Termékek minőségi romlásához vezet,
illetve sérti a törvényt, a társaság szervezeti és működési szabályzatában foglaltakat, engedélyeket, és/vagy sérti a
Poliext által rendelkezésre bocsátott biztonsági utasításokat és rendelkezéseket, a Partner viseli az ebből eredő
teljes kárt.
8. Árak és fizetés:
8.1 Minden ár ÁFA nélkül és EXW (bérmentve az eladó telephelyéig szállítva) paritáson értendő. A fizetés a Poliext
ajánlatának megfelelően teljesítendő.
8.2 Az árak az általánosságban elvárható normál csomagolási mód díját tartalmazzák. Ettől eltérő csomagolás után
díjat kell fizetni.
8.3 Amennyiben a felek ár tekintetében kifejezetten nem állapodtak meg, a Poliext legfrissebb árlistájában szereplő
ár érvényes.
8.4 Az ellenérték megfizetése készpénzben, külön megegyezés esetén a termék átvételét követő 10 naptári napon
belül esedékes, a teljesítéskor kibocsátott számlán megjelölt bankszámlára való átutalással. Poliext telephelyén van
lehetőség Bankkártyás fizetésre is, ezt Partnernek a számla kiállítása előtt jeleznie kell az értékesítők felé. Az
ellenérték megfizetése a Poliext bankszámláján történő jóváírással minősül teljesítettnek. Ütemezett teljesítés
esetén a Poliext rész-számla kibocsátására jogosult.
8.5. Partner csak akkor jogosult beszámításra, visszatartásra, vagy csökkentésre, ha ezzel kapcsolatban azokat a
Poliext írásban kifejezetten elismerte.
8.6 Ha a Partner a számla dátumától számított hét (7) naptári napon belül nem emel kifogást a számla ellen, akkor
az adott számlát elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Partner nem tesz eleget az 8.4 pontban hivatkozott
fizetési kötelezettségének, akkor a Partner jog szerint hibásan teljesít, és a Poliext minden egyéb követelése
azonnal esedékessé és teljes egészében megfizetendővé válik. Ilyen esetben a Partner a hátralékos összegek után
késedelmi kamattal tartozik a Poliextnek, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része + 40€.
9. Vis major:
9.1 Ha a Poliext vis major miatt nem tud eleget tenni a Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek, akkor a Poliext
nem tartozik felelősséggel a nem-teljesítésért. Ha a teljesítés nem lehetetlenült el tartósan, akkor a
kötelezettségeket a vis major helyzet fennállásának idejére fel kell függeszteni.
9.2 Ha vis major bekövetkezése esetén a Poliext a Teljesítés egy részének már eleget tett, illetve kötelezettségeit
csak részben tudja teljesíteni, a Poliextnek jogában áll a már teljesített részt kiszámlázni, és a Partner köteles az
ilyen számlát befogadni és kiegyenlíteni.
9.3 Vis Majornak tekintendő többek között: korlátozó hatósági intézkedések, sztrájkok, nyersanyaghiány, jelentős
beszállítói késedelmek, szállítási problémák, háború (háború fenyegetése), mozgósítás, zavargások, szabotázs, árvíz,
tűz, vagy a Poliext cégén belül bekövetkező pusztítások, berendezések, vagy eszközök jelentősebb meghibásodása.
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10. Hibás teljesítés és felelősség:
10.1 Partner, vagy megbízottjai a szállítólevél aláírásával elismerik a termék mennyiségi-minőségi átvételét. A
Partner mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel. A
kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének. A formailag
nem megfelelő módon, vagy nem határidőben megkifogásolt áru jóváhagyottnak és átvettnek minősül.
10.2 A megfelelő formában és határidőben beterjesztett és tárgyuknál fogva is jogosult kifogások esetén a Partner
jogosult pótteljesítést kérni. Poliext választási joga, hogy a hiányosságot kiküszöbölje, vagy helyette kifogástalan
árut szállítson.
10.3 Poliext nem felel a Partner általi nem teljesítésből, vagy rossz teljesítésből eredő kártérítési igények, vagy azon
ráfordítások megtérítése vonatkozásában.
10.4 Minőségi kifogás esetén a Poliext saját minőségellenőrzési részlegének véleményét tekinti irányadónak. A
vizsgálathoz elengedhetetlen a kifogásolt termék (minta) megküldése és ehhez kapcsolódó projekt lap.
10.5. Poliext továbbá nem tartozik felelősséggel, ha:
 Partner nem bocsátja rendelkezésre a kifogásolt terméket, és/vagy nem ad részletese tájékoztatást a
problémáról, azaz a Poliext nem tudja teljes körűen kivizsgálni az esetet (akár helyszínen, akár saját
minőségellenőrzési részlegében)
 Partner nem a hiba felfedezését követően jelenti a kifogását (ésszerű határidőn belül)
 A Termékek üzembe helyezése a nem megfelelő felhasználási területeken, illetve nem a Poliext által
nyújtott üzembe helyezési irányelvek szerint történt.
10.6. Az áru tulajdonságára vonatkozóan a gyártó termékleírása érvényes. Más nyilatkozat vagy reklám nem
minősül a gyártó termékleírása mellett a vásárolt dolog tulajdonságára vonatkozó adatoknak.
10.7. Amennyiben bármely bíróság, hatóság ettől eltérően rendelkezik, úgy a Felek már most megállapodnak
abban, hogy Poliext kártérítési felelőssége és/vagy egyéb kötelezettsége nem haladhatja meg a Poliext által a
Partner részére leszállított vitatott áru nettó összegének értékét.
11. Megállapodás felmondása, szerződésszegés:
11.1. Poliextnek bármikor jogában áll – hibás teljesítésről szóló értesítés megküldésének kötelezettsége nélkül – a
Partnerrel kötött Megállapodás (további) teljesítését felfüggeszteni vagy megszüntetni, ha:
 Partner nem teljes mértékben, vagy nem kellő időben teljesíti egy vagy több kötelezettségét, - Poliext jó
okkal feltételezi, hogy a Partner kötelezettségeit nem, nem teljes mértékben, vagy nem kellő időben fogja
teljesíteni.
 Partner fizetési haladékért folyamodott, felszámolási eljárás indult ellene, vagyona fölött korlátozottan
rendelkezik, vagyonát lefoglalják, működéséhez szükséges engedélyek, licencek lejárnak, Partner feletti
irányítási mód jelentősen megváltozik, új tulajdonosi kör a Poliext részére hátrányos, bármilyen
törvénytelen/félrevezető/tisztességtelen tevékenységet folytat, Partner káros hatással van a Poliext
termékeinek hírnevére vagy üzleti kapcsolataira
11.2. Poliext bármely szerződésszegéssel okozott kár bekövetkezése esetén kizárólag jelen szerződésben leírt
feltételek figyelembevételével, és kizárólag csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha a Partner bizonyítja, hogy a
Poliext a kárt jogellenesen okozta, és a kár bekövetkezte a Poliextnek felróható. A Partner köteles a bruttó
számlaérték 15%-át kötbérként a Poliextnek megfizetni, ha a megrendelt termék átvételét megtagadja. Ha a
Partner a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy a Poliext választása szerint jogosult
minden további megrendelés teljesítését felfüggeszteni, a szerződéstől elállni, a késedelem időtartamára a
gazdálkodó szervek között Magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott mindenkori késedelmi kamatot
követelni, jelen Általános Szállítási Feltételekben meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmazni.
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12. Szellemi tulajdonjogok:
12.1 Poliext szellemi tulajdonjogai közé tartozik – többek között – valamennyi védjegye, kereskedelmi neve, logója,
dizájnja, szimbóluma, emblémája, megkülönböztető jegye, szlogenje, szolgálati védjegye, szerzői joga, szabadalma,
modellje, tervrajza, know-how-ja, információja, üzleti terve, marketingstratégiája és egyéb magántulajdonú anyaga,
függetlenül attól, hogy ezek alkalmasak-e vagy sem bejegyeztetésre vagy védjegy igénylésére (továbbiakban: SZTJ).
Az SZTJ-ket a Partner nem használhatja fel, másolhatja le, illetve bocsáthatja harmadik személyek rendelkezésére a
Poliext előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
12.2 A Partner nem tehet olyasmit, illetve nem mulaszthat el olyasmit megtenni, ami a Poliext SZTJ-nek árthat,
azokat veszélyeztetheti, vagy azok jó hírnevét ronthatja. A Partner – többek között - nem változtathatja meg,
távolíthatja el, vagy torzíthatja el az SZTJ-ket, nem használhat olyan védjegyeket vagy kereskedelmi neveket,
amelyek megfelelnek a Poliext védjegyeinek vagy kereskedelmi neveinek, és ezáltal zavart vagy megtévesztést
okozhatnak.
12.3 Partner köteles a Poliextet kártalanítani bármilyen és minden olyan kár vonatkozásában, amit a Poliext az
előzőekben foglaltak miatt szenved el, illetve fog elszenvedni, ideértve a jogi védelem költségeit is.
12.4 Poliext legjobb tudomása szerint a Poliext Termékek/Szolgáltatások nem sértik harmadik személyek szellemi
tulajdonjogait, ezáltal nem tartozik felelősséggel a Partner irányában abban a valószínűtlen esetben, ha a
Termékek/Szolgáltatások megsértik harmadik személyek SZTJ-t.
13. Titoktartás, adatok kezelése:
13.1 Partner köteles tartózkodni harmadik személyekkel történő bármilyen olyan jellegű kommunikációtól, ami a
Megállapodással, vagy az abban foglaltak bármely fél által történő megvalósításával kapcsolatos.
13.2 Partner köteles szigorúan bizalmasan kezelni minden olyan információt, amit a Partner a Poliexttől kap, vagy
ami a Partner tudomására jut a Poliexttel, vagy annak szerződéseivel összefüggésben. A Partner semmilyen
formában sem adhat harmadik személyeknek rendelkezési jogot, hozzáférést, vagy információt a Poliext által
nyújtott Termékekről/Szolgáltatásokról/Teljesítésekről.
13.3 Partner adatait a Poliext adatmegőrzési irányelvében foglaltaknak megfelelően tárolja és őrzi.
13.4 Alábbi pontokban rögzített rendelkezések teljes mértékben érvényben maradnak mindaddig, amíg a Poliext
írásban nem mentesíti a Partnert a titoktartási kötelezettség alól.
14. Alkalmazandó jogszabályok, illetékes bíróság és kereskedelmi szabályozás:
14.1 A Megállapodásban foglaltakat kizárólag a magyar törvények szabályozzák.
14.2 A Megállapodással vagy az abból eredő bármilyen jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi jogvitát kizárólag a
Poliext székhelye szerint – értékhatártól függő - illetékes magyar bíróság elé kell utalni.
14.3 Partner nem értékesíthet tovább, illetve nem ruházhat át semmilyen Terméket olyan magánszemélynek, jogi
személynek, illetve olyan helyre, akire/amire nézve az ENSZ, az Amerikai Egyesült Államok vagy az Európai Unió
szankciói vagy embargói érvényesek.
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