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ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI SZABÁLYZAT 
 

 
Ezen általános kereskedelmi feltételek /ÁKF/ tárgya a kiadváynok (továbbiakan „árú“) 
legyártásával és szállításával kapcsolatos kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozása. 
A Vállalkozó nyomdaipari gyártási tevékenységet folytat és bebiztosítja az árú leszállítását az 
ügyfélnek az idevonatkozó vállalkozói szerződés vagy a megrendelés visszaigazolás (továbbiakban 
„szerződés“), valamint  ezen általános kereskedelmi feltételek értelmében, melyek a szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik. 
 
I. A SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 

1. A Megrendelő azon árajánlat alapján, amelyet a Vállalkozó nyújt be, és az ezt követő 
a Vállalkozóhoz eljuttatott írásbeli megrendelés alapján megrendeli a Vállalkozótól egy konkrét árú 
legyártását és leszállítását, melynek meghatározott fajtája, minősége, mennyisége (azaz 
példányszáma), kivitelezése, csomagolása és ára van. A megrendelésben a Megrendelő további 
alapvető adatokat is meghatároz, mint pl. a terjedelem, a formátum, a megrendelt papír pontos 
meghatározása, beleértve annak tömegét, esetleg fehérségét, opacitását, stb., illetve valamennyi 
olyan információt, amely az árú legyártásához szükséges – pl. a kötés fajtája, a borító felületi 
kezelése, stb. 

2. A minőségre vonatkozó követelményeket a Megrendelő előre, írásban határozza meg (legkésőbb 
a megrendelés kézbesítésekor a Vállalkozónak), mégpedig minta, előnézet, vagy részletes leírás 
melléklésével. 

3. A Megrendelő a megrendeléssel együtt PDF formátumban levő adatokat ad le, szükség esetén 
próbanyomat és makett csatolásával. 

4. A Megrendelő teljes felelősséget vállal azon dukomentumok alkalmasságáért, megfelelő 
minőségükért, teljességükért, helyességükért, amelyeket a Vállalkozónak az ÁKF, a szerződés  
értelmében adott le, és amelyek bármilyen módon összefüggnek a Vállalkozó szerződés szerinti 
teljesítményével.  

5. Azon adatok alapján elkészített próbanyomatok és levonatok, amelyeket átvett a Megrendelőtől a 
Vállalkozó, jóváhagyott adatoknak tekinthetők. 

6. A megrendelésben a megrendelő egyúttal megadja a határidőt, melyben a megrendelt áru 
leszállítását kéri. Konszenzus keletkezésével a szerződő felek között (azaz a Vállalkozói szerződés 
megkötésével és/vagy a megrendelés vállalkozó általi írásbeli jóváhagyásával és a hibátlan 
nyomtatási anyagok átvételével) jön létre a vállalkozó azon kötelezettsége, mely szerint a 
megrendelt árut legyártja és leszállítja a szerződésben feltüntetett határidőig, a megrendelő pedig 
vállalja, hogy a vállalkozónak rendben és időben kifizeti a megegyezett árat, és az árut átveszi. 
Amennyiben a szerződés alapján a megrendelő köteles a vállalkozónak az árra vagy annak egy 
részére előleget fizetni, a vállalkozó részéről a kötelezettség teljesítési határideje csak az előleg 
kifizetésének napját követő naptól kezd el telni. Ha a nyomtatási anyagot nem az „Anyagleadási 
feltételek” alapján adják le, amelyek a vállalkozó www.grafia.sk honlapján elérhetők, a vállalkozó 
részéről a kötelezettség teljesítési határideje csak a hibátlan anyag átvételének napját követő 
naptól kezd el telni. 

7. A Megrendelő bármikor, akár utólag is köteles a Vállalkozó számára haladéktalanul bebiztosítani az 
árú elkészítéséhez szükséges információkat és anyagokat, amelyekre a Vállalkozónak szüksége 
van a Megrendelővel kötött szerződési kapcsolat kilakulásával alakult kötelezettség teljesítéséhez. 
Abban az esetben, ha a Megrendelő az előző mondat szerint megszegi kötelezettségét, 
a Vállalkozó nem felel az árú késéséért és/vagy hibaiért, amelyek a Megrendelő ezen 
kötelezettsége megszegésével kapcsolatosak. 

8. Az elkészített áru tartalmáért teljes mértékben a megrendelő felel. Ha az általa megrendelt árunak 
szerzői joggal vagy más szellemi tulajdonjoggal védett bármely mű másolatát kell tartalmaznia, a 
megrendelő köteles biztosítani, hogy ezeknek a műveknek a felhasználása jogos, és nem kerül sor 
harmadik személyek jogai vagy a törvény megsértésére. A megrendelő továbbá köteles 
rendelkeznie a nyomtatásra leadott anyagokban fellelhető szerzői vagy hasonló művek 
felhasználását, sokszorosítását és terjesztését lehetővé tévő érvényes engedéllyel (licenc). A 
vállalkozó nem köteles vizsgálni és nem felel azért, hogy az anyag tartalma helyes-e, hogy az 
összhangban van-e a jogi előírásokkal és hogy nem sérti-e harmadik személyek jogait. 
Amennyiben a megrendelő megsérti az ÁÜF ezen pontjából következő kötelességeit, teljes 
mértékben felel azért a kárért, amely ezáltal a vállalkozónak keletkezik. 

9. Amennyiben a megrendelő eláll a már megkötött szerződéstől és/vagy megszünteti a vállalkozó 
által már írásban visszaigazolt megrendelést, mindezt a megrendelt áru vállalkozó általi előállítása 
megkezdése előtt, a vállalkozónak a megrendelővel szemben végkielégítésre keletkezik joga, 
mégpedig az alábbi mértékben: a megrendelt áru teljes ára 15 %-a, ha a megrendelést 
(szerződést) az áru előállításának megkezdése előtt több mint 25 nappal szüntették meg, a 
megrendelt áru teljes ára 35 %-a, ha a megrendelést (szerződést) az áru előállításának 
megkezdése előtt 15-25 nappal szüntették meg, a megrendelt áru teljes ára 55 %-a, ha a 
megrendelést (szerződést) az áru előállításának megkezdése előtt 7-14 nappal szüntették meg, a 
megrendelt áru teljes ára 80 %-a, ha a megrendelést (szerződést) az áru előállításának 
megkezdése előtt 3-6 nappal szüntették meg, a megrendelt áru teljes ára 100 %-a, ha a 
megrendelést (szerződést) az áru előállításának megkezdése előtt 2 és kevesebb nappal 
szüntették meg, a végkielégítés a vállalkozó által kiállított számla alapján válik esedékessé, 
miközben a fizetési határideje a kiállításától számított 15 nap.  
 
II. TELJESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
 

1. A Vállalkozó szállítási kötelezettsége az árú átadásának napján kerül teljesítésre, amire 
a Vállalkozó székhelyén kerül sor. Ezen a napon egyúttal a kárfelelősség is a Megrendelőre száll át. 
Amennyiben a szerződés erről eltérően nem rendelkezik, a Megrendelő az árú szállítását saját 
költségére és felelősségére biztosítja.  

2. A szállításhoz használt raklapok csereraklapok. Amennyiben a Megrendelő nem tud 
csereraklapokat biztosítani, a Vállalkozó minden hianyzó raklapért 5 EUR-t számol fel.  

3. A megrendelő köteles az árut a megegyezett napon átvenni. Amennyiben ez így nem történik 
meg, a vállalkozó tárolási díjra jogosult 10,- EUR áfa nélkül minden raklapért és megkezdett 
tárolási napért, továbbá szerződéses bírságra az át nem vett áru árának 0,1%-a mértékében 
minden egyes késedelmi napért, összesen azonban legfeljebb a szállítmány értékének 5%-a 
nagyságában. Ha a megrendelő az áru átvételével 30 napnál hosszabb késedelembe esik, a 
vállalkozónak joga van elállni a szerződéstől, a szerződés megrendelő általi súlyos megsértése 
indokával, egyúttal joga keletkezik arra, hogy az elkészített árut saját maga eladja harmadik 
személynek, vagy egyéb módon értékesítse. Az eladásból (vagy az áru egyéb értékesítéséből) 
szerzett pénzeszközöket beszámítják a kiszámlázott tárolási díj, illetve a megrendelő vállalkozóval 
szemben fennálló egyéb esedékes kötelezettségeivel szemben, beleértve az áruért megegyezett 
árat is. A vállalkozó kártérítésre való jogigénye ezzel érintetlen marad. 

4. A Megrendelő köteles az árút a megegyezett napon átvenni. Amennyiben ez nem történik meg, a 
Vállalkozó 0,1%-os napi kötbér kiszámlázására jogosult, a kötbér maximális összege azonban 
a szállítmány teljes értékének legfeljebb 5%-a lehet. Amennyiben a Megrendelő 30 napot 
meghaladó késedelembe esik az árú átvételével, a Vállalkozónak joga van a Megrendelő súlyos 
szerződésszegése okán felmondani a szerződést. A Vállalkozó a kártérítés és a tárolási díj 
kifizetésére vonatkozó jogosultsága szokásos értékben érintetlen marad. 

5. A Vállalkozó köteles az árút a megegyezett határidőre leszállítani. Amennyiben ez nem történik 
meg, a Megrendelő 0,05%-os napi kötbér kiszámlázására jogosult, amelynek maximális összege 
a szállítmány teljes értékének legfeljebb 5%-a lehet. Amennyiben a Vállalkozó az árút 30 napon 
túl sem szállítja le, a Megrendelőnek joga van a Vállalkozó súlyos szerződésszegése okán 
felmondani a szerződést. 

6. A megrendelt és leszállított árú közötti különbség a megrendelésben feltüntetett mennyiséghez 
képest legfeljebb ± 5% lehet, amennyiben a megrendelésből vagy a szerződéses felek előzetes 
gyakorlatából, illetve az üzleti gyakorlatból másként nem következik. 

7. Az árú tulajdonjoga az árú árának teljes kiegyenlítésekor száll át a Megrendelőre. A kifizetés 
dátuma az árú ellenértékének jóváírási napja a Vállalkozó bankszámláján. 

8. A vállalkozó jogosult a szerződés teljesítése során harmadik személyt igénybe venni, a megrendelő 
írásbeli jóváhagyása nélkül is, miközben a megrendelőnek nyújtott teljesítés tárgyáért úgy felel, 
mintha azt saját maga készítené el. 
 
III. ÁR AZ ÁRÚÉRT 
 

1. Az ármegállapodás a szerződés része, és a szerződéses felek közötti konszenzus keletkezésével 
lezártnak tekinthető (rendszerint írásos visszaigazolással és a nyomtatásra szánt hibátlan anyag 

átvételével). Az árhoz hozzászámolódik az általános forgalmi adó (ÁFA) a törvény által megszabott 
tarifa szerint.  

2. A teljesítés árában a szerződő felek az ajánlat idején érvényes gyártási költségek alapján 
állapodnak meg. Amennyiben áremelésre kerül sor a vállalkozó megrendeléshez fűződő 
bemeneteivel (főleg papír, festék, stb.), vagy a megrendelésre vonatkozó egyéb költségekkel (pl. 
energia-, üzemanyagárak, stb.) összefüggésben, a vállalkozó fenntartja magának a jogot a 
teljesítés árának megfelelő arányú növelésére a megrendelő jóváhagyása nélkül is, és az ilyen 
árnövelésről a vállalkozó nem köteles a megrendelőt tájékoztatni. Ugyanez érvényes az infláció 
mértékének növekedése esetén is. A megrendelőnek ezekben az esetekben nincs joga elállni a 
szerződéstől, és köteles a vállalkozó részére kifizetni a teljesítés megfelelő arányban megnövelt 
árát. 

3. Amennyibn a Megrendelő a szerződéskötés után a teljesítés tárgyának változtatását javasolja, 
a Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés teljesítését megszakítsa mindaddig, 
amíg a felek között egyezség nem jön létre a javasolt változtatás tekintetében, legfőképpen az árú 
új árára és a teljesítés új határidejére vonatkozóan. A Megrendelő egyúttal kötelezettséget vállal 
arra nézve, hogy megtéríti a Vállalkozónak a változtatás következtében felmerült költségeit. 
Amennyiben nem jön létre egyezség a szerződés változtatását illetően, az eredeti teljesítési 
határidő meghosszabbodik annyival, amliyen időszakra a szerződés teljesítése megszakadt jelen 
pont első mondatának értelmében.  

4. Az ár az árúért nem foglalja magába a csomagolást, a csomagolás folyamatát, a kezelést, 
a kezelési eszközöket, biztosító eszközöket, a szállítás költségeit, a biztosítást, a tárolást, vagy 
egyéb hasonló tételeket, amennyiben a szerződéses felek másként nem állapodnak meg.  

5. Amennyiben a teljesítés árát az eurótól (EUR) eltérő pénznemben egyezték meg, a megrendelő 
vállalja, hogy az euró és a megegyezés pénznemének árfolyama több mint 1%-kal való 
módosulásakor, elfogadja a teljesítés árának a két pénznem árfolyam-módosításának mértékében 
módosított árát. A szerződő felek döntő árfolyamként az ECB (Európai Központi Bank) a szerződés 
megkötése napján és az áru árának, ill. a vonatkozó számlának a kifizetési határidején érvényes 
árfolyamát határozzák meg. 
 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

1. Amennyiben a szerződésben erről másképp nem állapodtak meg, a vállalkozónál a fizetendő árra 
az igény azon kötelezettsége teljesítésével keletkezik, mely szerint a megrendelőnek leszállítja az 
elkészített árut. Az áruért az árnak vagy egy részének kifizetése a vállalkozó által kiállított számla 
alapján történik, amely megfelel az adóokirat követelményeinek, és amelyet a vállalkozó elküld a 
megrendelőnek. A fizetési határidő és a kifizetés módja a Szerződésben pontosított, illetve a 
vállalkozó által kiállított számlán van feltüntetve, miközben a vállalkozó számlájának fizetési 
határideje nem lehet rövidebb, mint a kiállításától számított 14 nap. 

2. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe kerül a teljes árral vagy annak részével az árúért, 
beleértve a lehetséges előleget is, a Vállalkozó jogosult az egész szerződés, vagy egyes 
megrendelés felmondására, és leállítani az árú további gyártását és leszállítását. 

3. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés megvalósítását az ár teljes vagy 
részleges előlegfizetésével feltételezze, azt főleg abban az esetben, ha megalapozott kétségei 
vannak a Megrendelő fizetőképességéről, vagy amennyiben a Vállalkozónak az árú árának nem 
kifizetésével nagyobb kára keletkezhet. 

4. Megengedhetetlen az árúért történő fizetés visszatartása a Megrendelő által (különös tekintettel 
a panasztétel eljárására), az egyoldalú jóváírások, és a megtérítés más egyoldalú csökkentései. 

5. Amennyiben a megrendelő késedelembe esik a vállalkozóval szemben fennálló fizetési 
kötelezettségével, minden további nélkül megvonják a megrendelőtől az összes megegyezett 
kedvezményre, bónuszra (pl. mennyiségi bónusz, skontó a gyors fizetésért stb.), valamint további 
megegyezett előnyre (pl. ingyenes betét, ingyenes beragasztás stb.) való jogát. A vállalkozó 
fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan határozza meg a megrendelő valamely bónuszra, 
ill. előnyre vagy kedvezményre való igényének megújítási feltételeit. 
 
V. A PANASZTÉTEL FELTÉTELEI 
 

1. A panasztétel panaszlevél utján történik. A panaszlevélnek tartalmaznia kell a Megrendelő 
azonosítóit, legalábbis annak cégnevét, székhelyét és azonosító számát, a reklamált árú 
megnevezését, az idevonatkozó szállítólevél és számla számát, a reklamált mennyiséget, a teljes 
árat valamint annak kifogásolt részét, az árú átvételének dátumát, minden megállapított 
hiányosság részletes leírását és a panasz orvoslásának javasolt módját. A Vállalkozó kérésére 
a Megrendelő köteles, a Vállalkozó székhelyén, fiziakailag felmutatni a reklamált árú megfelelő 
mintáját (rendszerint az illetékes megrendelés  0,05%-t). A Megrendelő köteles a panaszlevélhez 
csatolni a szállítóleveleket, a raklapcímkéket, és a bizonyítékok jelölését, amelyek lehetővé teszik 
a panasztétel jogosultságának ellenőrzését. A megelőző mondatban meghatározott mellékletek 
csatolása nélkül a Vállalkozó jogosult a nem teljes panaszlevelet visszaküldeni a Megrendelőnek, 
a hiányzó adatok kitöltése céljából. 

2. Amennyiben a Megrendelő a panasztétel során az árú minőségét kifogásolja, a panasz kizárólag 
abban az esetben tekinthető megalapozottnak, ha a példányszám véletlenszerű ellenőrzése során, 
amely a Vállalkozó megbízott képviselőjének jelenlétében történik, a nyomtatványok több mint 
5%-a mutatja ki ugyanazt a hibát.  

3. Az esetleges nyilvánvaló hibát a Megrendelő köteles rögtön az árú átvételekor reklamálni, és azt 
saját maga vagy pedig megbízott képviselője közbenjárásával, mégpedig kizárólag a Vállalkozó 
részére kézbesített és megfelelően kitöltött panaszlevél formájában. A Vállalkozó a panaszlevél 
átvételétől számított 30 munkanapos határidő alatt lefolytatja a panaszeljárást, beleértve a panasz 
orvoslását. Azon nyilvánvaló hibák reklamációja, amelyeket a Megrendelő átvételkor talált, 
továbbá amelyeket a Megrendelő nem határozott meg a kötelességeinek elhanyagolása okából, 
nem végzett rendes és idejénvaló, azaz rögtön ellenőrzést az árú átvételekor, a Megrendelő és 
a Vállalkozó közötti megegyezés alapján nem lesznek jogosultnak tekinthetőek, amennyiben  
a Megrendelő bizonyíthatóan nem alkalmazza a Vállalkozónál megegyezett formában, legkésőbb 
a Megrendelőhöz szállított reklamált árú napján.  

4. Amennyiben a Megrendelő az árúátvételt követően rejtett hibát észlel, erről haladéktalanul értesíti 
a Vállalkozót egy megfelelően kiállított panaszlevél útján, amelyet legkésőbb 15 nappal az árú 
átvételét követően kézbesít a Vállalkozó részére, ellenkező esetben a Megrendelő panasztételi 
jogosultsága megszűnik. A Vállalkozó a panaszlevél átvételétől 30 munkanapos határidő alatt 
lefolytatja a panaszeljárást beleértve a panasz orvoslását.  

5. A Megrendelő által tett jogos panasz esetén a Vállalkozó haladéktalanul jóváíró számlát állít ki. 
A jóváíró számla kiállításának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozó felé valamennyi  fizetési 
kötelezettségét rendben és időben teljesíti. Amennyiben a Vállalkozó nem állít ki jóváíró számlát, 
a panaszt más, általa megválasztott törvényes módon orvosolja. 

6. A Vállalkozó nem visel felelősséget olyan hiányosságokért, amelyekre a Megrendelőt előzetesen 
figyelmeztette, illetve amelyek tekintetében árengedményben egyezett meg, vagy árengedményt 
nyújtott.  

7. Minden leszállított papír ±5% területsúllyal rendelkezhet a megrendelt grammsúlyhoz képest. A 
felhasznált anyag tulajdonságainak eltéréséért a vállalkozó a megrendelővel szemben, legfeljebb a 
felhasznált anyag adott beszállítójával szemben támasztott saját igényei mértékében és 
nagyságában felel. Színes reprodukció esetén a mintapéldány, ill. eredeti színétől való apró 
eltérések nem minősülnek hibának. Ugyanez érvényes a mintapéldány és a rendelés nyomtatása 
közötti apró eltérésekre is, különösen ha a mintapéldány és a rendelés eltérő papírjáról van szó. 

8. A vállalkozó semmiféleképpen nem visel felelősséget az árú olyan káraiért és/vagy hibáiért, 
amelyek a Megrendelő okozta nem megfelelő tárolás miatt következtek be (a helyes tárolás 
elveinek megszegése és/vagy a Megrendelő elhanyagolta a helyes gazdálkodás szakszerű 
gondoskodását), vagy amelyek a Megrendelő és/vagy egy harmadik személy, akinek a Megrendelő 
hozzáférést enged az árúkhoz, eljárásával keletkeztek, vagy nem megfelelő kezelés miatt. 

9. A Vállalkozó, ezen ÁKF I. cikkének 4. pontjával ősszefüggően,  nem felel az árú olyan hibáiért, 
amelyeket olyan információk és anyagok okoztak, amelyeket a Vállalkozó átvett a Megrendelőtől, 
szokásos ellátás elvégzésével sem lett kimutatva alkalmatlanságuk, esetleg figyelmeztette 
a Megrendelőt, de a Megrendelő ragaszkodott a használatukhoz. 

 
VI. KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉS 
 

1. Amennyiben a Megrendelő elutasítja illetve más módon lehetetlenné teszi a Vállalkozó 
kötelezettségének teljesítését, a Megrendelő köteles a Vállalkozónak kártérítést fizetni és a 
jövedelemkiesést teljes mértékben megtéríteni. 
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2. A Vállalkozó nem köteles a kár megtérítésére, amennyiben a szerződéses jogviszonyból következő 
kötelezettségének megszegéséért olyan körülmények okolhatók, amelyek az érvényes jogszabály 
értelmében kizárják a felelősségét (különöse ún. Vis major – pl. sztrájk, árvíz, özönvíz, vihar, 
földrengés, vihar, jegesedés, más természeti erő, háború, háborús fenyegetés, más fegyveres 
összeütközés vagy fenyegetés, felkelés, tüntetés, fennakadás a közlekedésben, közlekedési 
baleset, tűz, szabotázs vagy terrorista támadás, esetleg annak fenyegetése, robbanás, természeti 
vagy más katasztrófa, kormányzati aktus, Európai Unió aktusa vagy nemzetközi eredetű, 
a Vállalkozó, vagy az alvállalkozó gyártósorának megsemmisülése vagy megrongálódása, hiba az 
árúellátásban, változás a vám rendeletben és az adótörvényekben, az import/export kvótákban, az 
export/import tilalma, a gáz, a villamos energia vagy más energiaforrás kiesése, mint más okok is, 
amelyeket a Vállalkozó nem tud befolyásolni, és amelyek képesek az árú elkészítését befolyásolni, 
stb.).  

3. Amennyiben olyan kár keletkezik, amely eredete a szállításban van, a Vállalkozó felel érte – ha 
felelőssége jelen esetben számításba jön – legfeljebb a CMR által meghatározott legalacsonyabb 
határának nagyságáig, azonban mindig olyan max. nagyságig, amelyet a fuvarozó, vagy más 
hasonló személy képes tériteni a Vállalkozó személye felé.  

4. Amennyiben a Megrendelő nem téríti meg időben a vételárat, illetve annak részét, esetleg 
bizonyos előleget, a Vállalkozó jogosult a Megrendelőnek  0,1% kötbért kiszámlázni a fizetési 
késedelem minden megkezdett napjáért. A Vállalkozó kártérítéshez való jogát a kötbér 
érvényesítése nem érinti. 

5. A Vállalkozó nem felelős akármilyen veszteségért, késedelemért, vagy keletkezett hibáért, amelyek 
a Megrendelő bármilyen tevékenység nem megfelelő elvégzése során keletkeztek, amelyeket 
a Megrendelőnek ezen ÁKF és a szerződés szerint el kellett volna végeznie, vagy olyan 
megvalósítástól, amelytől függ a Vállalkozó bármilyen kötelezettségének teljesítése. 

6. Ha azt követően, hogy a vállalkozó a megrendelő kézbesített megrendelése alapján elkezdi a 
megrendelő számára az áru elkészítését (az áru elkészítése alatt nem csak maga a gyártás, hanem 
az áru elkészítéséhez szükséges nyersanyagok, mint a papír, stb. megvásárlása is értendő), a 
szerződést vagy ez egyes rendelést, ill. azok tárgyának teljesítését (pl. kereskedelmi 
nyomtatványok, ill. periodikus publikációk gyártása) a megrendelő szerződéses kötelezettségei 
megsértése miatt szüntetik meg (pl. jelen ÁÜF IV. cikke 2. pontja szerint), a megrendelő köteles 
lesz a vállalkozó részére a már keletkezett költségekből szerződésben megegyezett pénzügyi 
térítést nyújtani, mégpedig annak az árunak megegyezett ára 15 %-a mértékében áfával együtt, 
amelynek gyártása e mondat szerint nem valósult meg és az áru elkészítéséhez szükséges gyártási 
alapanyagok beszerzési árának 100 %-a mértékében (papír, festékek,...). A vállalkozó teljes 
mértékű kártérítési jogigényét a fenti pénzügyi térítés semmilyen módon nem érinti.  

7. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ha késni fog az árú kifizetésének teljes összegével 
a megadott határidőn belül, téríti a Vállalkozó kiadásainak teljes összegét, amelyek 
a Vállalkozónak az árú árának határidőn túli kifizetésének mulasztásával, bármilyen bebiztosítási 
intézkedésével és/vagy behajtásával kapcsolatosan keletkeztek, beleértve a Vállalkozó olyan 
keletkezett költségeit, amelyek a kifizetetlen összeg bíróságon kívüli (pl. jutalom a tartozás 
behajtásáért) és/vagy bírósági úton történő behajtásával, esetleg a jogi képviselettel 
kapcsolatosak. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy ezeket a kiadásokat a Vállalkozó írásbeli 
feszólításának kézbesítését követő 10 napon belül kifizeti. 

8. Amennyiben a szerződéses felek az adott esetben nem egyeznek meg másképp, minden 
szerződéses szankció (kötbér, késedelmi kamat, pénzügyi kárpótlás) és/vagy kártérítés  (vagy 
részük) a szerződés meghatározásai vagy ezen ÁKF feltételei szerint, a szerződéses felek 
megállapodása alapján teljes összegben 15 napig érvényesek, attól a naptól számítva, hogy 
a kötelezett fél megkapta az írásbeli felszólítást a kifizetésre. 
 
VII. KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 
 

1. Amennyiben az árú szállítását egy másik európai úniós tagállamba a Megrendelő saját maga végzi, 
illetve egy másik személyt bíz meg a szállítással, köteles a Vállalkozó részére átadni 
a szállítólevelet vagy egyéb szállítási iratot, amelyben a kézbesítési cím feltüntetésre került, vagy 
a Megrendelő írásbeli nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy az árút egy másik európai úniós 
tagállamba szállította. 

2. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti az Általános Kereskedelmi Feltételek VII. cikkének 1. 
pontjában összefoglalt kötelezettségét, kötelezettséget vállal arra nézve, hogy megtéríti 
a Vállalkozónak az utólagos adókiszabás miatt keletkezett kárát (a 222/2004 Z.z. sz., a hozzáadott 
érték adóról szóló törvény § 43, 8. bekezdésének mindenkor hatályos szövegezése értelmében). 
 
 
VIII. KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg az ún. nyomdagép beindításnál, érvényes az, hogy 
egyetért a Vállalkozó számára a beindítás idejében ismert adatok szerinti beindítással. 

2. A Megrendelő kifejezetten kötelezettséget vállal arra nézve, hogy harmadik félnek nem szolgáltat 
ki, és más módon nem tesz hozzáférhető olyan kereskedelmi, műszaki és gyártási jellegű 
információt, amely jelen szerződés tárgyával kapcsolatos. A Megrendelő minden ilyen információt 
kizárólag a jelen szerződés teljesítése érdekében használ fel, ellenkező esetben felelősségre 
vonható objektív kárfelelősség vagy egyéb sérelem tárgyában, illetve tisztességtelen 
versenytevékenység miatt. 

3. Olyan harmadik személy részére, aki jogosan vesz részt jelen szerződés teljesítésében, 
a Vállalkozó üzleti titkai olyan mértékben tárhatóák fel, amelyek feltétlenül szükségesek 
a harmadik személynek a szerződésből következő kötelességei teljesítése érdekében. 

4. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot az üzleti titkok felfedésére bennfentes személyeknek; 
főleg azoknak, akikkel tulajdoni részesedése van. 

5. A rendszeresen ismétlődő nyomtatási megrendelések (periodikumok), amelyekre nem vonatkozik 
egyezményes felmondási idő, sem pedig egy meghatározott végső határidő, kizárólag minden 
egyes naptári negyedév végén mondhatók fel, és azt legalább három hónappal előre. 

6. A Vállalkozónak nincs semmilyen kötelezettsége arra nézve, hogy a megrendelés teljesítését 
követően megőrizze az eredeti anyagokat, adatokat és/vagy adathordozókat, litografikus 
lemezeket, montírozást, nyomtatólemezeket, papírokat, stb., ezeket megőrizni akkor köteles, ha 
ezzel kapcsolatosan a Megrendelővel írásbeli egyezséget kötött. Az eredeti anyagok megőrzésére 
vonatkozó kötelezettség megszűnik, ha a Megrendelő határidőn belül nem fizeti ki a felé 
kiszámlázott, a megőrzésre vonatkozó költségeket. 

7. A vállalkozó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a megrendelő nem jogosult bármely jogát, 
igényét vagy követelését harmadik személyre átruházni vagy engedményezni. 

8. A Megrendelő a szerződés lejártát, vagy a műszaki specifikáció módosítását, illetve az eredeti 
teljesítés terjedelmének módosítását követő 30 napon belül visszavásárolja a Vállalkozótól 
a szerződés tárgyának teljesítése után fennmaradó anyagot (különösképpen papírt). A fenmaradó 
anyag visszavásárlásának egységára azonos az utolsó teljesített megrendelésben szereplő 
egységárral, ha pedig ilyen megrendelés nem került teljesítésre, akkor a vételárral azonos, és 
kifizetése a szerződés lejártát, vagy a műszaki specifikáció módosítását, illetve az eredeti teljesítés 
terjedelmének módosítását követő 14. napon esedékes. Az anyag visszavásárlására vonatkozó 
kötelezettséget a Megrendelő harmadik személyen keresztül is teljesítheti. 

9. Amennyiben jelen ÁÜF bármely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, az ÁÜF többi 
rendelkezése érvényes és hatályos marad. Az érvénytelen rendelkezés helyett a szerződő felek 
kölcsönös viszonyát szabályozó általánosan kötelező érvényű jogi előírások rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A szerződő felek ezt követően vállalják, hogy viszonyukat olyan egyéb rendelkezés 
elfogadásával rendezik, amely tartamával és jellegével a leginkább megfelel az érvénytelen 
rendelkezés szándékának. 

10. A jelen Általános Kereskedelmi Feltételek vagy a szerződés által nem szabályozott kérdések 
tekintetében a Szlovák Köztársaság hatályos törvényei az irányadók. 

11. Minden jogvita, amely ebből a szerződésből ered, beleértve a szerződés érvényességéről szóló 
jogvitát, értelmezése vagy felbontása, elsősőrban békés úton lesz oldva. Amennyiben békés úton 
nem kerül megoldásra, minden jogvita a Szlovák Köztársaság illetékes bírósága által lesz 
rendezve. 
 
A jelen Általános Kereskedelmi Szabályzat feltételei 2014.10.1-én lépnek hatályba. 


