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Általános Szerződési Feltételek
Egyéb Kertészeti Termékek határidős adásvételére
1. Bevezető rendelkezések
1.1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Nitrogénművek Zrt. Eladó által gyártott és
forgalmazott „Egyéb Kertészeti Termékekre” (továbbiakban: „Termék”), a Ptk. 6:231.§-a szerinti „Fajta és
mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele” tárgyában üzletkötők közreműködésével kötött
szerződésekre (Határidős Adásvételi Szerződésekre) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.2.

Eladó adatai:
Cégnév:
Rövidített cégnév:
Székhely:
Levelezési cím:
Nyilvántartó bíróság:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefon/fax:
E-mail:

Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nitrogénművek Zrt.
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cg.19-10-000148
10325957-2-19
06-88-620-100
kerteszetugyintezes@nitrogen.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

1.3.
-

„Egyéb Kertészeti Termékek” (továbbiakban: „Termék”) megnevezés alatt a Nitrogénművek Zrt.
Eladó által értékesített Melléklet a Nitrogénművek Zrt. egyéb Kertészeti Termékek határidős adásvételére
vonatkozó Általános Szerződési Feltételeihez felsorolt áru,
- „Vevő” megnevezés alatt a Nitrogénművek Zrt. Eladóval „Egyéb Kertészeti Termékek”-re Határidős
Adásvételi Szerződést kötő természetes, illetve jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli szervezet,
- „Felek” megnevezés alatt az Eladó és a Vevő együttesen,
- „Határidős Adásvételi Szerződés” megnevezés alatt a Vevő által adott Megrendelés és ennek a
Nitrogénművek Zrt. által e-mail útján történő elfogadása együttesen
értendő.

1.4

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Felek általi külön aláírás nélkül is az egyedi Határidős Adásvételi
Szerződések részévé válnak azzal, hogy az ÁSZF és az egyedi Határidős Adásvételi Szerződés
rendelkezéseinek ütközése esetén ez egyedi szerződés irányadó.
2. A Szerződés létrejötte

2.1.

Vevő vételi igényének jelzésére az Eladó üzletkötője részére történő személyes átadással írásbeli
megrendelést (Megrendelést) ad az Eladó részére. A Vevő által adott Megrendelés ajánlatnak minősül,
terhére ajánlati kötöttséget eredményez.

2.2.

A Vevő a Megrendelésben köteles megjelölni nevét (cégnevét), számlázási címét, adószámát,
bankszámlaszámát, a kapcsolattartást szolgáló e-mail címét, a megrendelt Termék pontos megnevezését,
mennyiségét és minőségét, a csomagolás módját, a felajánlott vételárat, előlegfizetés esetén az előlegként
megfizetni vállalt összeget, a vállalt fizetési/előlegfizetési határidőt és a fizetés módját (ÁSZF 3. pont), a
szállítási határidőt (intervallumot), a szállítás módját, az árparitást (CTP vagy FCA), és a teljesítés helyét.
Az Eladónak a Megrendelésben közölt kapcsolattartási e-mail címre küldött nyilatkozatai a Vevővel történt
joghatályos közlésnek minősülnek.
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2.3.

Kockázatos Termék közúti árufuvarozással történő szállítására vonatkozó megrendelésnek - a fentieken kívül
- tartalmaznia kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 22/E. §-ában, valamint 11. sz. mellékletében
(illetve a mindenkori hatályos jogszabályokban) felsorolt, a Vevő birtokában lévő azon adatokat, melyekkel
az adóhatósághoz történő bejelentés érdekében az Eladónak rendelkeznie kell. A közölt adatokban a
Megrendelés leadása után bekövetkezett változásokat a Vevő legkésőbb 72 órával a szállítási határidő kezdő
napja előtt köteles az Eladóval írásban közölni. Felek joghatályos írásbeli közlésnek tekintik az Eladó 1.2.
pontban feltüntetett e-mail címére történő bejelentést is.

2.4.

Eladó a Megrendelés kézhezvételét követő 2 (két) munkanapon belül „Megrendelés elfogadása”
megnevezésű e-mailt küld a Vevő Megrendelésben megjelölt kapcsolattartási e-mail címére. A
„Megrendelés elfogadása” e-mail elküldésével a Felek között a Határidős Adásvételi Szerződés a
Megrendelésben foglalt tartalommal létrejön. Az ilyen módon létrejött Határidős Adásvételi Szerződést a
Felek érvényesnek, hatályosnak és hitelesnek tekintik, az írásbeliség hiánya miatti érvénytelenségre egyik fél
sem hivatkozhat.

2.5.

Amennyiben az Eladó a Megrendelést annak kézhezvételétől számított 2 (két) munkanapon belül a fentiek
szerint nem igazolja vissza, a Vevő szabadul az ajánlati kötelezettség alól.
3. Vételár, fizetési feltételek

3.1.

A Termék vételára a Megrendelésben megjelölt (a „Megrendelés elfogadása” e-mailben visszaigazolt)
vételár. A vételár magában foglalja a teljesítés napján érvényes általános forgalmi adót, valamint CPT
árparitás esetén a szállítás költségeit is. Az ár nem tartalmazza a kirakodás költségeit; a kirakodáshoz
szükséges rakodóeszköz/targonca biztosítása a Vevő kötelezettsége.

3.2.

A Vevő a vételárat – a feleknek a Határidős Adásvételi Szerződésben (visszaigazolt Megrendelésben) foglalt
eseti megállapodásától függően – az alábbiak szerint fizeti meg:
Előlegfizetés esetén: Vevő a Megrendelésben kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt Termék teljes
vételárának megfelelő összeget a Megrendelésben feltüntetett fizetési határidőig az Eladó bankszámlájára
történő átutalással „előleg” címén megfizeti. Az Eladó az előleg összegének számláján történt jóváírása
napján az Áfa tv. szabályainak megfelelő előlegszámlát állít ki és küld meg a Vevő részére.
A Termék kiszállítását/kiadását követően az Eladó a vételárról számlát állít ki és küld meg a Vevő részére. A
számla a Vevő Megrendelésben megjelölt nevére/cégnevére és címére kerül kiállításra, utóbb a számla ezen
adatai nem módosíthatók.
Halasztott fizetés esetén: A vételár megfizetése a Termék Vevő részére történt kiszállítását/átadását követően
kiállított számla alapján, a számlában megjelölt fizetési határidőre halasztott fizetéssel történik. A számla a
Vevő Megrendelésben megjelölt nevére/cégnevére és címére kerül kiállításra és utóbb a számla ezen adatai
nem módosíthatók. A Termék a teljes vételár megfizetéséig az Eladó tulajdonában marad.
A vételár késedelmes megfizetése esetén a Vevő a késedelembe esés napjától a teljes vételár megfizetésének
napjáig havi 1%-os késedelmi kamatot tartozik az Eladó részére megfizetni. Az Eladó a szerződés teljesítését
megtagadhatja, ha annak létrejötte után a Vevő körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt
a Termék vételárának halasztott fizetéssel történő kiegyenlítése veszélyeztetve van, és ezért a szerződés
eredeti fizetési feltételekkel történő teljesítése Eladótól nem várható el.

3.3.

Ellenkező megállapodás hiányában a Vevő a vételárba nem jogosult beszámítani az Eladóval szembeni
bármely követelését, illetve nem jogosult azon az alapon elhalasztani a fizetést, hogy az Eladóval szemben
bármely jogcímen ellenkövetelése áll fenn.
4. Szállítás
Vevő a szállítási intervallum kezdő- és végső időpontja közötti időben köteles az árut fogadni, illetve
átvenni. Szállítási határidő kezdő- és végső időpontja közötti konkrét kiszállítási/elszállítási időpontot az
Eladó képviselője/munkatársa és a Vevő telefonon vagy e-mail útján egyeztetik.
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Eladó által szervezett szállítás /CPT árparitás
4.1.1. A teljesítés helye a Határidős Adásvételi Szerződésben szereplő (Megrendelésben megadott és az
Eladó által visszaigazolt) teljesítési hely. A Termék leszállítása erre a címre történik. A Vevő – a 2.3.
pontban foglaltaknak megfelelően – legkésőbb 72 órával a szállítási határidő kezdő napja előtt köteles
az Eladóval írásban közölni, ha a Termék leszállítását az Határidős Adásvételi Szerződésben szerelő
(Megrendelésben megadott) szállítási címtől eltérő címre kéri. Felek joghatályos írásbeli közlésnek
tekintik az Eladó 1.2. pontban feltüntetett e-mail címére történő bejelentést is.
4.1.2. A szállítás egyeztetett időpontjában a Vevő köteles a lerakodáshoz szükséges eszközöket és
egyéb feltételeket biztosítani. Amennyiben a lerakodáshoz szükséges feltételek nem állnak
rendelkezésre, vagy a Vevő érdekkörében felmerült más ok miatt a lerakás 2 (két) órán belül
nem kezdhető meg, a 2 (két) órát meghaladó várakozási időre az Eladó 4500,-Ft/óra
várakozási díjat számíthat fel, ha pedig az említett okokból az átadás meghiúsul, az 5.3.
pontban írt jogkövetkezmények alkalmazása mellett a Vevőtől a fuvarozással felmerült
többletköltségeinek megtérítését is igényelheti.

4.2.

Vevő által szervezett szállítás/FCA árparitás
4.2.1. A teljesítés helye az Eladónak a Határidős Adásvételi Szerződésben szereplő (Megrendelésben
feltüntetett és az Eladó által visszaigazolt) telephelye. Vevő köteles a Határidős Adásvételi
Szerződésben rögzített szállítási határidő utolsó napjáig – a felek által telefonon egyeztetett
időpontban, illetve ütemezése szerint – a Terméket az Eladó telephelyéről elszállítani. Az Eladó a
közúti kiszállításra a gépjárművek torlódásának elkerülése céljából jogosult napi mennyiségi
ütemet előírni, és ezt e-mail útján legkésőbb 24 órával a szállítási határidő kezdő időpontját
megelőzően a Vevővel közölni.
4.2.2. Vevő köteles a Fuvarozó átvételi jogosultságának igazolására megbízólevelet kiállítani.. A
Megbízólevélnek tartalmaznia kell a Határidős Adásvételi Szerződésben szereplő (Megrendelésben
megadott és az Eladó által visszaigazolt) adatokat. A közúti áruszállítás esetén a Vevő saját vagy
bérelt járművét köteles olyan állapotban biztosítani, hogy a jármű töltésre és szállításra alkalmas
legyen, illetve a Termék a járműtől ne szennyeződhessen. A Vevő saját vagy bérelt járművének
hibájából származó anyagi, illetve környezetszennyezési eredetű kárt a Vevő köteles megtéríteni.
Az Eladó köteles a Fuvarozó képviselőjének darabszámlálásra vagy a mérlegelés helyességének
ellenőrzésére lehetőséget biztosítani. Az Eladó a Vevő által szervezett közúti fuvarozás során
keletkezett hiányért nem felel.
5. A szerződés teljesítése

5.1.

Az Eladó mentesül szerződéses kötelezettsége alól, ha érdekkörén kívül eső, a szerződéskötéskor előre nem
látható körülmények miatt a teljesítés lehetetlenül, vagy csak késedelemmel lehetséges. Ilyen körülmények
különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, harmadik személy által okozott rongálás vagy
bűncselekmény esetén bekövetkezett rendelkezésre állás, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet,
elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa vagy esemény,
munkabeszüntetés, az államhatalmi szervek által foganatosított intézkedés.

5.2.

Az Eladó oldalán nem minősül szerződésszegésnek, ha a gyártás során fellépő műszaki hiba vagy egyéb ok
(üzemzavar, termelésleállás, stb.) miatt a szerződés csak késedelmesen teljesíthető vagy a teljesítés
lehetetlenül.

5.3.

A Vevő szerződésszegése – így különösen, de nem kizárólagosan: az előleg illetve (halasztott fizetés esetén)
a vételár határidőre történő megfizetésének elmulasztása, a 2.3. valamint a 4.2. pontban előírt bejelentési
kötelezettség elmulasztása – esetén az Eladó jogosult a Határidős Adásvételi Szerződéstől elállni, illetve –
amennyiben elállási jogával nem él – mindenkori szállítási/kiadási kapacitásától függően jogosult teljesíteni.
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Ha a Termék leszállítására (CPT árparitás) vagy elszállítására (FCA árparitás) meghatározott szállítási
határidő utolsó napjáig a Vevő érdekkörében felmerült bármely okból nem kerül sor (pl. a Vevő időpont
egyeztetés céljából nem elérhető, az egyeztetett időpontban nem található, az áru átvételét megtagadja, az
átadás feltételeit nem biztosítja, vagy a Terméket az Eladó telephelyéről vagy az általa megjelölt telephelyről
nem szállítja el stb.), a Határidős Adásvételi Szerződés az Eladó részéről a szállítási határidő utolsó napján
teljesítettnek minősül azzal, hogy a Terméket az Eladó albirtokosként továbbra is tárolja, és a Vevővel
szemben a szállítási határidő lejártát követő hónaptól a tárolás minden megkezdett hónapjára a tárgyhó 1.
(első) napján tárolt termékmennyiség után a nettó vételárának 1 %-ának megfelelő tárolási díjat számíthat
fel, melyet a Vevő az erről szóló számla keltétől számított 15 napon belül köteles megfizetni. A tárolt
Termék Vevő részére történő kiszállítását illetve kiadását - a Vevő írásbeli rendelkezése alapján - az Eladó
mindenkori szállítási illetve átadási kapacitásától függően teljesíti azzal, hogy a szállítást illetve kiadást
mindaddig megtagadhatja, amíg a Vevő az Eladóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési
kötelezettségét nem teljesíti.
Amennyiben a Vevő a Terméket az Eladó írásbeli felszólításában meghatározott póthatáridőn belül sem
veszi át, az Eladó a Határidős Adásvételi Szerződéstől – az elállásig őt megillető díjak és költségek
felszámítása mellett – elállhat.
6. A Termék átvétele

6.1. A kárveszély a Terméknek a teljesítés helyén történő átadásával száll át a Vevőre.
Az Eladó által szervezett fuvarozás esetén (CPT paritás) a Termék mennyiségi és minőségi megvizsgálása a
Vevő által megadott teljesítési helyen történik. A Vevő által szervezett fuvarozás (FCA paritás) esetén a
mennyiségi és minőségi megvizsgálás helye az Eladó telephelye.
6.2. A Vevő köteles a Terméket az átvételkor szemrevételezéssel megvizsgálni, annak ilyen módon felismerhető
mennyiségi és minőségi hiányosságait a szállítólevélen rögzíteni, és azt a fuvarozó képviselőjével aláíratni.
Amennyiben a hiba az átvételkor nem észlelhető, azt a Vevő a www.genezispartner.hu weboldalról letölthető
ún. Reklamációs bejelentő nyomtatványon azonnal, de legkésőbb a kiszállítás napjától számított 3 (három)
munkanapon belül, a kizárólag felhasználáskor észlelhető (rejtett) hiba esetén pedig a hiba felfedezésétől
számított 3 (három) munkanapon belül köteles az Eladónak bejelenteni. A határidő elmulasztásából eredő
költségeket, károkat és egyéb hátrányokat a Vevő viseli.
6.3. A Vevő a mennyiségileg vagy minőségileg hibás Terméket (a kizárólag felhasználáskor észlelhető hibák esetét
kivéve) a kivizsgálás megtörténtéig nem jogosult felhasználni. A kivizsgálás előtt történő felhasználásból
eredő károkért az Eladó nem felel, az ebből eredő költséget, károkat és egyéb hátrányokat a Vevő viseli.
6.4. A számlázás a csomagolási egységsúly és a csomagolási egység darabszámának szorzataként meghatározott
mennyiség alapján történik.
6.5. Az Eladó az áru Biztonsági adatlapját elektronikus úton (automatikus e-mailben) a Vevő Megrendelésben
megadott kapcsolattartási e-mail címére megküldi, és azt, valamint az áru Termékspecifikációját
www.genezispartner.hu weboldalon hozzáférhetővé teszi.
Vevő köteles betartani az Eladó által a www.genezispartner.hu weboldalon hozzáférhetővé tett, az adott
Termékre vonatkozó termékspecifikáció előírásait. Ennek elmulasztásából eredő következmények a Vevőt
terhelik.
6.6. Az Eladó által értékesített termékek felhasználhatósági időtartama (amennyiben a felhasználhatóság
időtartamát a gyártó meghatározta ) a gyártó által közölt gyártási időponttól számított felhasználhatósági idő,
mely időtartamig az Eladó garantálja, hogy a Termék a vonatkozó tárolási, kezelési szabályok megtartása
mellett biztonságosan felhasználható, és ezen időtartam alatt sem használójára, sem a környezetre semmiféle
veszélyt nem jelent. A Termék felületén keletkező 1-2 cm-es porréteg a Termék felhasználhatóságát és
minőségét nem befolyásolja. A Vevő nem tagadhatja meg az olyan Termék átvételét, amely esetében a
csomagoláson feltüntetett gyártási időponttól az átvételre meghatározott (egyeztetett) időpontig a
felhasználhatósági idő 75%-a még nem telt el.
7. Szavatosság, reklamációkezelés
7.1. A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén a teljesítés időpontjától, azaz a Termék leszállításától, illetve
átadásától számított 1 (egy) év alatt szavatossági igényt érvényesíthet. A szavatosság nem vonatkozik a
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Termék olyan hibáira/hiányosságaira, amelyek az átvételt követően (pl. a raktározási és tárolási előírások be
nem tartásából, a rendeltetésellenes használatból stb. eredően) keletkeztek.

7.2. A bejelentett hibát az Eladó a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja. A határidőben benyújtott,
megalapozott igények esetében az Eladó a kivizsgálás lezárását követő 15 napon belül - választása szerint kicseréli a hibás Terméket, árengedményt ad a Termék árából vagy a hibás Termék fejében kapott
pénzösszeget visszatéríti.
7.3. Az Eladó a Vevőnek vagy harmadik személynek gondatlanul okozott károkért való felelősségét kizárja. Az
Eladó Vevővel vagy harmadik személlyel szembeni kártérítési felelőssége egyébként a Termék vételárának
erejéig áll fenn. Az Eladó nem felel a Vevőt vagy bármely más személyt ért általános vagy közvetett károkért,
ideértve az elmaradt hasznot is.
7.4. A fenti rendelkezések nem vonatkoznak azokra az esetekre, ahol a Ptk. a törvényi szabályozástól való eltérést
illetőleg a felelősség korlátozását vagy kizárását nem teszi lehetővé. Ezekben az esetekben a Vevő jogaira és
az Eladó felelősségére a Ptk. hatályos rendelkezései irányadók.

8. Vegyes rendelkezések
8.1.

Amennyiben a Vevőnek az Eladóval szemben bármely jogügyletből származó lejárt esedékességű tartozása
áll fenn, az Eladó jogosult a Termék kiszállítását/kiadását a fizetési kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni,
illetve a Szerződéstől elállni.

8.2.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.genezispartner.hu weboldalon történő közzététellel lép
hatályba, és a hatályba lépését követően megkötött Határidős Adásvételi Szerződésekre irányadó.

8.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig, illetve az új ÁSZF www.genezispartner.hu weboldalon
történő közzétételének napjáig hatályos.
8.4. Jelen ÁSZF értelmezésével vagy teljesítésével összefüggésben felmerült jogviták rendezését elsősorban
egyeztetés útján kell megkísérelni. Amennyiben az egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a jogvita
eldöntésére hatáskörtől függően az Eladó székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék
kizárólagosan illetékes.
8.5.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Pétfürdő, 2018. május 14.
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Melléklet
a Nitrogénművek Zrt.
Egyéb Kertészeti Termékek határidős adásvételére vonatkozó
Általános Szerződési Feltételeihez

Az ÁSZF-KERT-EGYÉB-NM/2018. sz. Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában
„Egyéb Kertészeti Termék”:
Szőlő támrendszer tartó elemei
Profil/Elnevezés
Soroszlop EREX 40/50
Soroszlop EREX 35/50

Paraméterek
1,5mmx2,5m
galvanizált
1,5mmx2,5m
galvanizált

Súly: kg/fm
1,63
1,51

Soroszlop EREX 32/43

1,5mmx2,5m
galvanizált

1,33

Soroszlop MANCHEGO 34/50

1,5mmx2,5m
galvanizált

1,29

Soroszlop NERVADO 30/54

1,5mmx2,5m
galvanizált

1,29

Soroszlop FUERTE 34/57

1,5mmx2,5m
galvanizált

1,39

Végoszlop EXTRA FUERTE

2,0x2,7m
galvanizált

2,49

Végoszlop MEGA FUERTE

2,5x2,7m
galvanizált

3,46

Végoszlop ESTANDAR

2,0x2,7m
galvanizált

1,94

Biek köralakú profil (1m)
Biek háromszög alakú profil (1m)
Biek támkaró rögzítő kapocs

2000db/egységcsomag
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Feszítő és tartó huzalok:
Bezinal huzal 2,0 mm

2,0mm(90%
Cink+10%Al bevonat

Bezinal huzal 2,2 mm

2,2mm(90%
Cink+10%Al bevonat

Bezinal huzal 2,5 mm

2,5mm(90%
Cink+10%Al bevonat

Bezinal huzal 2,8 mm

2,8mm(90%
Cink+10%Al bevonat

Bezinal huzal 3,1mm

3,1mm(90%
Cink+10%Al bevonat

Feszítő szerkezeti elemek:
GP Small feszítőszem 1.40 - 2.20mm (300kg)
GP Medium feszítőszem 2.00 - 3.25mm (400kg)
GP Large feszítőszem 3.25 - 4.20mm (600kg)
GP No.1 feszítőszem fém végoszlophoz
1.80 - 3.00mm (400kg)
VIT-S feszítőszem 1.4mm - 2.6mm (400kg) lánc
helyett, mobil lombtartó huzal kialakításhoz
Végoszlopkikötő szett
(GP Medium + acél sodrony 3.00mm x 4.5m)
Végoszlopkikötő szett II.
(GP Large + acél sodrony 4.00mm x 5m)
Feszítőfogó (állítható erősségű)
Erősített feszítőfogó
(nagy erejű feszítéshez, gyümölcsösök, kerítések)
Huzalvágó fogó (5mm-ig)
Végoszlop lehorgonyzó csiga (horganyzott)
rúdátmérő: 12mm, hossz: 800mm,
tárcsaátmérő:140mm

25kg/tek
(1000m)
25kg/tek
(830m)
25kg/tek
(640m)
25kg/tek
(510m)
25kg/tek
(420m)

