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Általános Szerződési Feltételek
Műtrágya termékek határidős adásvételére
1. Bevezető rendelkezések
1.1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a NZRT-TRADE Kft. Eladó által gyártott és
forgalmazott műtrágya termékekre, 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:

1.3.

NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
NZRT-TRADE Kft.
4400 Nyíregyháza, Kórház utca 1/A.
4400 Nyíregyháza, Kórház utca 1/A.
Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cg.15-09-072969
14392911-2-15
06-42-550-200
tradesbonyolitok@bigeholding.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában
- „Vevő” megnevezés alatt a NZRT-TRADE Kft. Eladó részére műtrágya termékekre Határidős Adásvételi
Szerződés megkötésére irányuló ajánlatot tevő (Megrendelés-t adó), illetve ilyen termékekre Határidős
Adásvételi Szerződést kötő természetes, illetve jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli szervezet,
- „Felek” megnevezés alatt az Eladó és a Vevő együttesen,
- „Termék” megnevezés alatt a NZRT-TRADE Kft. Eladó által értékesített áru,
- „Határidős Adásvételi Szerződés” megnevezés alatt a Vevő által adott Megrendelés és ennek a NZRTTRADE Kft. által e-mail útján történő elfogadása együttesen értendő.

1.4

Jelen Általános Szerződési Feltételek – amennyiben a Felek írásban ettől eltérően nem állapodnak meg –
aláírás nélkül is az egyedi Határidős Adásvételi Szerződések részévé válnak azzal, hogy az ÁSZF és az
egyedi Határidős Adásvételi Szerződés illetőleg a Felek által ehhez kapcsolódóan aláírt egyéb szerződések
vagy megállapodások ütközése esetén ez utóbbiak irányadók.
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.

2.3.

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH rendelet) értelmében olyan Termék, mely ammónium-nitrátra számítva
16 tömegszázalék vagy ennél több nitrogént tartalmaz (Eladó termékkínálatában a pétisó és az ammóniumnitrát) kizárólag a rendelet XVII. sz. mellékletének 58. pont 2. alpontjában meghatározott alábbi személyi
körbe tartozó Vevő részére értékesíthető:
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a)
b)

továbbfelhasználó és forgalmazó, ideértve 93/15 EGK tanácsi irányelv szerint engedéllyel vagy
felhatalmazással rendelkező természetes vagy jogi személy;
teljes vagy részmunkaidős mezőgazdasági termelő, aki a Terméket mezőgazdasági
tevékenységében való felhasználásra vásárolja meg.

A fentiek alkalmazásában:
• mezőgazdasági termelő olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi
személyek csoportja – tekintet nélkül az ilyen csoport vagy tagjai nemzeti jog szerinti jogállására –
akinek, illetve amelynek mezőgazdasági üzeme a Közösség területén található a Szerződés 299.
cikkében meghatározottak szerint és aki, illetve amely mezőgazdasági tevékenységet folytat,
• mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy művelése,
ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást,
valamint a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartását az
1782/2003/EK tanácsi rendelet 5. cikkében meghatározottak szerint,
• olyan szakmai tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyek, mint például kertészet,
üvegházi növénytermesztés, parkok kertek vagy sportpályát gondozása, erdészet vagy más hasonló
tevékenységek.
A Megrendelésben a Vevő nyilatkozni köteles, hogy a fent meghatározott személyi körbe tartozik.
2.4.

A 2.3. pont szerinti nyilatkozat valódiságáért a Vevő teljes felelősséggel tartozik. Emellett az Eladó
fenntartja a jogot arra, hogy a fent meghatározott személyi körön kívül eső Vevőtől Megrendelést ne
fogadjon el, illetve a kizáró körülményről történt utólagos tudomásszerzés esetén a már elfogadott
Megrendelést (Határidős Adásvételi Szerződést) jogi lehetetlenülés okán ne teljesítse.
Amennyiben a Vevő az Eladótól vásárolt Terméket továbbértékesíti, e tevékenysége során köteles a
1907/2006/EK rendelet (REACH rendelet), a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról
szóló 98/2003/EU rendelet, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009.
(IX.29.) Korm.rendelet rendelkezéseit betartani. A hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségek
megszegése vagy elmulasztása miatt esetlegesen meginduló hatósági eljárásokban a felelősség a
továbbforgalmazó Vevőt terheli.

2.5.

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.

2.6.

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.

2.7.

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.
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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 időpontról az
Eladó képviselője/munkatársa a Vevőt a Megrendelésben megadott elérhetőségein (telefonon vagy emailben) értesíti. Vevő köteles az értesítésben megadott szállítási napon/napokon reggel 6.00 és 18.00 óra
között biztosítani az áru lefogadását és átvételét.

4.1.

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 2.5.
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,
illetőleg a Vevő érdekkörében felmerült egyéb ok miatt a lerakás a jármű a teljesítés helyére történő
megérkezését követő 1(egy) órán belül nem fejeződik be, az 1(egy)órát meghaladó várakozási időre az
Eladó 45.000,-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
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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. Az Eladó csak
olyan fuvarozást végző megbízott áruátvevőnek adja át a Terméket, amelynél a gépkocsivezető a
szükséges ADR képesítéssel rendelkezik, valamint a gépkocsi és ADR engedélyei az ADR
előírásainak megfelelnek. 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 AN 34 %-os műtrágya közúti és vasúti fuvarozásánál az ADR, illetve a RID
előírásait be kell tartani.
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 a szerződés teljesítése alól, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a
szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt
elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Ilyen érdekkörön kívül eső mentesülési körülmények különösen a természeti
katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás, stb.), bizonyos
politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs, a közlekedési útvonal
lezárása), egyes állami intézkedések (behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, embargó, bojkott,
stb.), továbbá a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális piaci változások (pl. drasztikus
árrobbanás, a fizetés pénznemének rendkívüli meggyengülése, stb.).

5.2.

Amennyiben az Eladó (vagy a cégcsoportjába tartozó valamely más vállalkozás) termelési kapacitása
vonatkozásában olyan műszaki meghibásodás következik be, amely a gyártás teljes vagy részleges
leállásával jár (ide nem értve a csomagolási, logisztikai, stb. problémákat), és emiatt a termelés szünetel
vagy a termelési mennyiség csökken, Eladó jogosult az Egyedi szerződésekben rögzített szállításokat – a
diszpozíció leadás megtörténtétől függetlenül – egyoldalúan átütemezni, és a szerződéseket a termelés
helyreállását illetve a termelési korlátozás megszűnését követően, gyártási és szállítási kapacitásától
függően teljesíteni. E rendelkezések akkor alkalmazandók, ha Eladó írásban értesíti Vevőt az átütemezésre
okot adó események bekövetkezéséről.

5.3.

A Vevő szerződésszegése – így különösen, de nem kizárólagosan: az előleg illetve (halasztott fizetés esetén)
a vételár határidőre történő megfizetésének elmulasztása, a 2.5. valamint a 4.1.1. 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.

5.4.

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 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 naptári naptól kezdődően a tárolás minden megkezdett napjára a tárolt termékmennyiség után 100,Ft/tonna/ nap+ÁFA 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.
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Amennyiben a Vevő a Terméket az Eladó által megjelölt szállítási napot követő 15 napon 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. Az Eladó joga és kötelessége a Termék zárt rendszerű, emberi beavatkozást kizáró mérési rendszerrel
rendelkező, hitelesített mérlegen történő mérése. Ennek megfelelően – a szerződés teljesítésének helyétől
függetlenül – a nettó súly (tára nélküli rakomány súly) mérése az Eladó telephelyén lévő MKEH által az 1991.
évi XLV. törvény 7.§ és 10.§ szerint hitelesített 60 tonnás hídmérlegeken történik. Ömlesztett Termék esetén
az így mért nettó súly képezi az elszámolás és a számlázás alapját. A mérleg érvényes hitelesítési
bizonyítványa a Vevő kérésére bemutatásra kerül. Amennyiben a Vevő az egyes szállítmányok súlyát
ellenőrzi, úgy azt kizárólag MKEH által hitelesített mérlegen teheti, a fuvarozó cég képviselőjének (a
gépkocsivezető, aki az árut átvette) jelenlétében. A két hitelesített hídmérlegen mért nettó súly között 200 kg
eltérés megengedett, 200 kg-on belüli eltérés esetén reklamációt nem fogadunk be. Amennyiben a Vevő
mérése során a nettó súly eltérése nagyobb, mint 200 kg, úgy ezt a Vevő a szállítólevélen a gépkocsivezető
aláírása mellett rögzíti, és az adott szállítmányra az átvételtől számított 48 órán belül mennyiségi reklamációt
jelenthet be.
Csomagolt Termék esetén a fentiek alapján mért nettó súly a szállítólevélen feltüntetésre kerül, a számlázás
azonban 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 Megrendelés aláírásával egyidejűleg részére átadott, és a
www.genezispartner.hu weboldalon is hozzáférhetővé tett "Raktározási és Tárolási Előírások Genezis
szilárd nitrogénműtrágyákhoz" megnevezésű dokumentum előírásait. Ennek elmulasztásából eredő
következmények a Vevőt terhelik.
6.6. Az Eladó által értékesített műtrágya termékek felhasználhatósági időtartama a gyártás időpontjától számított 2
év, 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 az
átvételre kitűzött időponttól (4. pont) a csomagoláson feltüntetett felhasználhatósági határidő lejártáig még
legalább 60 nap van hátra.
7. Szavatosság, reklamációkezelés, felelősségi szabályok
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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
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. Eladó kártérítési felelősséggel tartozik
a) a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
szerződésszegésből eredő károkért, továbbá
b) a szolgáltatás tárgyában bekövetkező olyan károkért, melyek a 7.2. pont szerinti szavatossági kötelezettség
teljesítésével nem reparálhatók.
A b) pont szerinti kártérítési igény a 7.1. pontban meghatározott határidő alatt érvényesíthető.
Nem köteles megtéríteni az Eladó a Vevő vagyonában bekövetkezett károkat, az elmaradt vagyoni előnyt,
továbbá a szerződésszegés következményeinek kiküszöbölése vagy csökkentése érdekében felmerült
költségeket illetve többletkiadásokat, ideértve a fedezeti vételt és a fedezeti eladást is, különösen a kikötött
ellenértékek közötti különbséget, továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségeket.
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: Nyíregyháza, 2018. október 4.
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