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                         Általános Szerződési Feltételek 

 
1. Jelen általános szállítási feltételek ( továbbiakban - jelen feltételek ) hatálya kiterjed az 

INNOPRESS Kft. 1164 Budapest, Csókakő u.35. ( a továbbiakban Innopress ) által bármely 
termék ( a továbbiakban a Termék ) bármely fél számára ( a továbbiakban Megrendelő ) tör-
ténő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, 
visszaigazolásra és megállapodásra. 

 

2. Az Innopress Kft-től történő megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen feltételek 
kizárólagos jelleggel érvényesülnek és a Megrendelő által esetlegesen támasztott bármely fel-
tétel csak akkor bír bármilyen hatállyal, ha az adott feltételt Innopress írásban magára nézve 
kifejezetten kötelezőnek fogadta el. 

 

3. Jelen feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes. 
 

4. Elháríthatatlan külső ok ( 5.8 ) esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat 
vesztik. 

 

5. Az általános feltételek hatálya. 
 

 5.1. Ajánlatok, megrendelések, és megrendelés visszaigazolások 

5.1.1. Az Innopress által tett minden ajánlat eltérő rendelkezés hiányában munkanap-
okon történő szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez. 

5.1.2. Az Innopress és Megrendelő közötti megállapodás a megrendelés visszaigazolá-
sával lép életbe. 

5.1.3. Amennyiben írásbeli megállapodás, a megrendelés, illetve annak visszaigazolása 
ettől eltérően nem rendelkezik, a tájékoztatók, az üzembe helyezési útmutatók, a 
használati utasítások, a rajzok, a szállítási dokumentumok és az egyéb kiegészítő 
információk nem képezik a megállapodás részét. 

 

5.2. Árak 

5.2.1. Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazo-
lásában megadott árak az általános forgalmi adót ( ÁFA-t ) nem tartalmazzák. 

5.2.2. A szállítási költség 1500 kg-ig 200 Ft/km, e felett külön megállapodás szerint.  

5.2.3. Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól elté-
rő, speciális estekről a szerződés rendelkezik. 

5.2.4. Amennyiben a megrendelés hatálybalépését követően a Megrendelő módosítja a 
szerződést és azt az Innopress elfogadja, az Innopress jogosult a fentiekből adó-
dó többlet költségeit a megrendelőre áthárítani, amelyet az köteles az 
Innopressnek a szerződés módosításával egyidőben, a további munkálatok meg-
kezdéséig megtéríteni. Ellenkező esetben az Innopress jogosult a szerződést 
minden következmény nélkül egyoldalúan felmondani és a szerződésbontásig 
felmerülő költségeit a Megrendelő köteles megtéríteni. 

 

5.3. Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel, kifogások. 

5.3.1. A Terméknek a megrendelésben előírt határidőre történő elkészítése érdekében 
az Innopress köteles mindent megtenni, ami az adott helyzetben tőle elvárható. 

5.3.2. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a Termék minőségi és mennyiségi át-
vétele az Innopress székhelyén történik. Az átadott Termékről az Innopress MSZ 
EN ISO/IEC 17050:2008 szerinti minőségtanúsítványt ad, amelyben hivatkozik a 
tanúsítás   
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alapjául szolgáló, összes előírt vizsgálati dokumentum azonosító jelére. Az eltérő 
típusú minőségi bizonyítvánnyal történő átadásáról a szerződésben kell megálla-
podni, rögzítve abban ennek költségeit. 

5.3.3. A Megrendelő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után öt na-
pon belül köteles írásban jelenteni. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a 
Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig eltelt időtartammal a fizetési 
határidő meghosszabbodik. A hiba öt napon belüli bejelentésének elmulasztása 
esetén vagy ha a Megrendelő hibájából ezen idő alatt a Termék átadása javításra 
nem történik meg, a kiállított számla fizetési határideje nem módosul. 

5.3.4. Nem megfelelő ( selejt ) Termék esetén az Innopress Kft. a Megrendelővel történt 
megállapodás értelmében köteles gondoskodni az újra-előállításáról saját költsé-
gén vagy a vételár visszafizetéséről. Amennyiben a Megrendelő nem az Innopress 
Kft-t bízza meg a hibás termék újra-előállításával, annak költségének Innopress 
Kft-re terhelése csak abban az esetben elfogadott, ha annak előzetes egyeztetése 
és az Innopress Kft. jóváhagyása megtörtént. 

 

5.4. A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés. 

5.4.1. A Termék tulajdonjoga akkor száll a Megrendelőre, amikor azt a Megrendelőnek 
átadták és az Innopress megkapta a megállapodás szerinti árat. 

5.4.2. Amennyiben a Megrendelő Innopressel szembeni bármely kötelezettségét nem 
teljesíti, az Innopress minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a 
Terméket újra birtokba venni. 

5.4.3. Kárveszélyviselés a Termék átvételekor átszáll a Megrendelőre. 
 

5.5. Fizetés. 

5.5.1. A vételár kiegyenlítése átutalással, a termék átvételétől számított 15 naptári napon 
belül történik. A vételár megfizetését magyar forintban mindenfajta levonás, vagy 
beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell teljesíteni. A ter-
mékkel kapcsolatosan 5 napon belül bejelentett hibák esetén az 5.3.3. pontban le-
írtak lépnek hatályba. 

5.5.2. Amennyiben az Innopress a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészé-
ben kapja meg annak esedékességekor, Megrendelő az esedékesség napjától a 
hátralékos összeg után heti 1% késedelmi kamatot köteles fizetni. 

5.5.3. A hátralékos összegek beszedése érdekében az Innopress által kezdeményezett, 
illetve tett bírósági eljárás költségei, továbbá valamennyi egyéb költség a Megren-
delőt terheli.  

5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Terméket a megállapodás szerinti helyről és/vagy 
időben nem szállítja el, az Innopress jogosult a vételár megfizetését követelni, to-
vábbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb. költségeket a 
Megrendelőre áthárítani, amelynek mértéke a vételár heti 1%-a. Az Innopress jo-
gában áll 1 év tárolás után a Terméket minden következmény nélkül leselejtezni. 

 

5.6. Szerződésbontás 
5.6.1. A felek között létrejött szerződés közös megegyezés esetén  bármikor felbontható. 
5.6.2. Az Innopress egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül 

amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás 
indul. 
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5.7. Felelősség. 
5.7.1. Az Innopress Termékeire maximum egy év garanciát vállal, az ettől eltérő időtar-

tamot egyéb módon kell szabályozni. A garancia nem vonatkozik a természetes 
elhasználódásra, rendes kopásra, illetve a nem rendeltetés szerinti felhasználásra 
vagy a nem megfelelő felhasználási körülmények miatt bekövetkező meghibáso-
dásra. A garanciális feladatokat az Innopress csak akkor köteles ellátni, ha a Meg-
rendelő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette. A garanciális feladatok ellátásá-
hoz a Megrendelőnek megfelelő időt és alkalmat kell biztosítania az Innopress 
számára. Ha ezt nem kapja meg, akkor az Innopress mentesül a garanciális köte-
lezettsége alól. 

5.7.2. Az Innopress nem tartozik felelősséggel a Terméken tudomása nélkül végrehajtott 
kezelésekből, javításokból, szakszerűtlen üzembehelyezésből, nem rendeltetés-
szerű használatból közvetlen vagy közvetve származó hibákért, károkért illetve 
bármilyen más címen felmerülő egyéb költségekért, ideértve az életben, testi ép-
ségben, egészségben okozott károkat is. 

5.7.3. Az Innopress felelőssége - garanciális időn belüli meghibásodás esetén - kizárólag 
a Termék kijavítására - vagy ha ez nem lehetséges - annak kicserélésére vagy a 
vételár visszafizetésére terjed ki. Ebben az esetben az Innopress gondoskodik a 
Termék díjtalan szállításáról a Megrendelő székhelyéről illetve székhelyére. 

5.7.4. Az Innopress Kft. a megrendelőtől kapott nem egyértelmű, vagy hibás gyártási 
rajz/megrendelési követelmény által bekövetkező problémákért nem vállal garan-
ciát. 

5.7.5. Abban az esetben, ha a terméket beszállító állítja elő és a beszállító számára nem 
elégséges az előállításhoz szükséges információ, a saját döntéssel meghozott - 
Innopress Kft. által nem jóváhagyott - intézkedéssel okozott nem megfelelősség 
következményeit, annak felmerült kártérítési igényét az Innopress Kft-vel szemben 
vállalnia kell. 

5.7.6. Az Innopress Kft. nem vállal felelősséget a megrendelő vagy megbízottja által 
szállított csomag/alkatrész/berendezés stb. állapotában a beszállításig keletkezett 
károkért. Az átvételnek - amennyiben méretéből, jellegéből kifolyólag lehetséges - 
a kamerával megfigyelt és rögzített idegenáru átvételi helyen kell történnie. 

 

5.8. Elháríthatatlan külső ok. 
5.8.1. Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekinteté-

ben elháríthatatlan külső oknak minősül: elemi csapás, sztrájk, felszámolás, a tár-
saság tulajdonosainak váratlan egyidejű munkaképtelensége. 

 

5.9. Tervrajzok, minták és szerszámok. 
5.9.1. Az Innopress által gyártott illetve nevében készített tervrajzok, gyártástechnológi-

ák, minták és szerszámok, az Innopress tulajdonában maradnak függetlenül attól, 
hogy azok költségeivel a Megrendelő számláját megterhelték.  

5.9.2. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az esetleg rendelkezésére 
bocsájtott tervrajzokat, technológiákat, mintákat és szerszámokat senki se másol-
hassa le, illetve illetéktelen harmadik személy ne tekinthesse meg. 

 
5.10.      Kártérítés 

A Megrendelő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, 
amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Megrendelő 
nem léphet fel. 
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Az Innopress az egy hetet meghaladó késedelmes szállítása ese-

tén napi 1% kötbért köteles megfizetni oly módon, hogy a számla összegéből azt 
levonja. A késedelemből származó egyéb kárért, elmaradt haszonért más módon 
az Innopress Kft. felelősségre nem vonható. 

 

 
5.11   Alkalmazandó jog.   

Jelen megállapodásra a magyar jog szabályai az irány adók. 
 
5.12  Érvénytelenség. 

 Jelen feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy kikényszeríthe-
tetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötele-
sek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak 
megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni. 


