ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
GELBERT ECO PRINT KFT.

Gelbert Eco Print Kft.
székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
cégjegyzékszám: 01-09-071874
adószám: 10448986-2-41
képviselő: Gellér Róbert ügyvezető
telefon: +36 1 368 3839
telefax: +36 1 430 1602
e-mail: info@gelberteco.hu, arajanlat@gelberteco.hu
postacím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
Bevezető
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a lényeges szerződési feltételeket
tartalmazzák, amelyek alapján a Gelbert Eco Print Kft. (továbbiakban: GEP) a nyomdai szolgáltatásait
általában teljesíti.
Az ÁSZF feltételei abban az esetben válnak a Megrendelő és a GEP (továbbiakban együtt: Felek) közötti
szerződés részévé, ha azokat a Megrendelő a szerződéskötést megelőzően megismerte és elfogadta.
A Felek külön írásbeli megállapodásukban eltérhetnek az ÁSZF egyes feltételeitől. Ha valamely kérdésben az
ÁSZF, illetve a Felek megállapodása eltérően rendelkezik, akkor az adott kérdésben a Felek megállapodása
szerinti feltétel válik a szerződésük részévé.
1.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.1

Az ÁSZF hatálya

1.1.1

Nyomdai szolgáltatások

Az ÁSZF rendelkezései a GEP által végzett, alábbi tevékenységi körökbe tartozó szolgáltatásokra terjednek
ki:
▪ nyomdai előkészítés, levilágítás
▪ nyomdai kivitelezés
(továbbiakban: Szolgáltatások).
1.1.2

Megrendelők

Az ÁSZF rendelkezései az alábbi ügyfélkörbe tartozó Megrendelőkkel létesített szerződésekre vonatkoznak:
▪ gazdasági társaságok (kkt., bt., kft., rt.);
▪ más jogi személyek;
▪ jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
▪ természetes személyek, amennyiben vállalkozásként (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 4. pont) járnak el.
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A GEP azon természetes személyek részére, akik a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja értelmében
fogyasztónak minősülnek, kizárólag egyedi megrendelés/ szerződés alapján teljesít nyomdai
szolgáltatásokat, rájuk az ÁSZF rendelkezései nem vonatkoznak.
1.2

ÁSZF módosítások

1.2.1 A GEP az ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosíthatja. A módosított rendelkezések a GEP internetes
web-lapján (www.gelberteco.hu) történő közzétételüket követő napon lépnek hatályba.
1.2.2 Az ÁSZF módosított feltételei a hatályba lépésük előtt a GEP által visszaigazolt, de még nem
teljesített megrendeléseket, illetve a hatályban lévő vállalkozási keretszerződéseket csak akkor érintik, ha a
Megrendelő írásban kifejezetten elfogadja az említett esetekben a módosított feltételek alkalmazását.
1.2.3 A GEP az ÁSZF módosításáról e-mailben tájékoztatja az érintett Megrendelőket, azzal, hogy írásban
nyilatkozzanak, elfogadják-e, hogy a módosított feltételek a közöttük fennálló szerződés részévé váljanak.
Ha a Megrendelő az ÁSZF módosított feltételeit nem fogadja el, vagy a módosítással kapcsolatban a
tájékoztatást követő 8 (nyolc) munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a vele fennálló jogviszonyban az ÁSZF
módosított feltételei nem alkalmazhatóak.
1.2.4 Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el, hogy a vele fennálló vállalkozási keretszerződésre
alkalmazzák az ÁSZF módosított rendelkezéseit, a GEP kártalanítási kötelezettség nélkül jogosult lesz arra,
hogy a vállalkozási keretszerződést legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel az adott hónap utolsó
napjára, vagy a következő hónap utolsó napjára felmondja. A felmondás nem érinti a GEP azon
kötelezettségét, hogy a vállalkozási keretszerződés alapján már esedékessé vált, illetve az adott hónapban
még esedékessé váló Szolgáltatását a Megrendelő részére szerződésszerűen teljesítse.
1.3

Nyilvánosság

Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege szabadon hozzáférhető az alábbiak szerint:
▪ a GEP internetes web-lapján (www.gelberteco.hu);
▪ a GEP telephelyén, nyomtatott formában vagy
▪ a GEP kérésre, elektronikus levélben megküldi.
1.4

A Megrendelő képviselője, kapcsolattartás

1.4.1 A Megrendelő vállalkozási keretszerződésben kijelölt képviselője (kapcsolattartó) jogosult a
Megrendelő részéről ajánlatkérést leadni, ajánlatot elfogadni, megrendelést módosítani, a megrendelt
Szolgáltatást (terméket) átvenni, továbbá minden olyan cselekményt megtenni, amely az adott szerződési
jogviszonyban a Megrendelő vonatkozásában szükségessé válik.
1.4.2 Ha a Megrendelő a vállalkozási keretszerződésben akként rendelkezik, hogy az adott jogviszonyban
bármelyik alkalmazottja jogosult az1.4.1 pont szerinti jogkörrel képviselőként (kapcsolattartóként) eljárni, a
vállalkozási keretszerződésben rögzített e-mail címekről a GEP ajánlatára küldött elfogadó nyilatkozat a
Megrendelő joghatályos nyilatkozatának (megrendelésének) minősül, és a GEP annak megfelelően köteles
eljárni.
1.4.3 Az 1.4.2 pontban említett rendelkezés esetén a GEP az e-mail címen túlmenően nem köteles
ellenőrizni, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy milyen jogviszonyban áll a Megrendelővel, illetve,
hogy rendelkezik-e megfelelő képviseleti jogosultsággal, így kizárólag a Megrendelő viseli annak kockázatát,
ha nevében és képviseletében eljárva az adott e-mail címről a szerződési jogviszonyban bármilyen
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rendelkezést tesznek (pl. megrendelést adnak, ajánlatot elfogadnak, megrendelést módosítanak,
Szolgáltatást /terméket átvesznek).
1.5

Tájékoztatási kötelezettség

1.5.1 A Megrendelő köteles a GEP-nek megadott azonosítási vagy egyéb adataiban, illetve a kijelölt
képviselője (kapcsolattartója) személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkésőbb a
változást követő 2 (kettő) munkanapon belül írásban (levél, e-mail) tájékoztatni a GEP-et. A GEP a
tájékoztatás tudomásul vételét köteles haladéktalanul írásban visszaigazolni.
1.5.2 A képviselővel kapcsolatos változás tudomásul vételének visszaigazolásáig a korábbi képviselő
(kapcsolattartó) jognyilatkozatai, illetve cselekményei a Megrendelő érvényes és hatályos jognyilatkozatainak, illetve cselekményeinek tekintendők, és addig a GEP a Megrendelő részéről jelentkező más
személytől utasítást nem fogadhat el, illetve nem teljesíthet.
1.5.3 A Megrendelő a tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával vagy késedelmével a GEP-nek okozott
károkat köteles megtéríteni, illetve az ezekkel összefüggésben a GEP cselekményei folytán a Megrendelőnél
felmerült károkért a GEP nem tartozik felelősséggel.
1.6

Irásbeli nyilatkozatok

1.6.1 A Felek közötti jogviszonyban a szerződéssel kapcsolatos bármely jognyilatkozat (pl. ajánlatkérés,
elfogadás, megrendelés, visszaigazolás, módosítás, egyéb érdemi nyilatkozat) érvényességéhez a
nyilatkozat írásba foglalása szükséges.
1.6.2 Írásbeli nyilatkozatnak minősül az ajánlott levél vagy e-mail útján küldött nyilatkozat is. Az emailben küldött nyilatkozat akkor tekinthető a másik Féllel közöltnek, amikor az üzenet megérkezését a
másik Fél e-mailben visszaigazolta.
2.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

2.1

Szerződési ajánlat

2.1.1 A GEP bármely Szolgáltatásra (termékre) vonatkozóan hozzá érkezett írásbeli megkeresést,
megrendelést ajánlatkérésnek tekint, melynek alapján a szükséges legrövidebb időn belül szerződési
ajánlatot küld a Megrendelő részére.
2.1.2 Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell az igényelt Szolgáltatásra/termékre vonatkozóan minden
szükséges adatot, feltételt és egyéb lényeges információt. Szakmailag nem megfelelő, hiányos vagy
ellentmondásos ajánlatkérés vagy késedelmes adatszolgáltatás esetén a GEP haladéktalanul kapcsolatba
lép a Megrendelővel a még tisztázandó lényeges szerződési feltételek egyeztetése céljából.
2.1.3 A GEP a Megrendelő ajánlatkérésében megjelölt igények (méret, terjedelem, anyag, minőség,
példányszám, stb) függvényében meghatározott egyedi szolgáltatási díjat (árat), és egyedi teljesítési
feltételeket közöl az ajánlatában. A GEP ajánlatában megadott árak – ettől eltérő megjelölés hiányában –
nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.
2.2

Ajánlati kötöttség

2.2.1 A GEP a szerződési ajánlatával kapcsolatos kötöttségét az ajánlatában meghatározott időpontig,
ennek hiányában pedig az ajánlat keltétől számított 30 (harminc) napig tartja fenn.
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2.2.2 A GEP a kötelező ajánlatának Megrendelő általi írásbeli elfogadásáig, illetve az ajánlati feltételekkel
összhangban adott megrendelés beérkezéséig nem kezdi meg az igényelt Szolgáltatások teljesítésének
(nyomdai termék gyártásának) előkészítését (pl. nyomdai kapacitás-foglalás, anyagrendelés).
2.2.3 Ha a Megrendelő valamely korábban teljesített megrendelésével azonos vagy ahhoz hasonló
termékre módosított műszaki paraméterekkel kíván a GEP-nek újabb megrendelést adni, a GEP nem kezdi
meg a termék gyártását, amíg meg nem kapja a Megrendelőtől az új megrendelésre adott GEP ajánlatra
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot.
2.3

A szerződés létrejötte

2.3.1 Ha a Megrendelő a lényeges kérdésekben változtatás nélkül, írásban elfogadja a GEP ajánlatát,
akkor ezzel, illetve az ajánlattal összhangban adott megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit
megismerte és azokat elfogadta. Ennek eredményeként a Felek között létrejön a szerződés a megrendelt
Szolgáltatás tekintetében, és a Felek által külön nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései a
Felek közötti szerződés részévé válnak. A szerződés létrejöttét a GEP haladéktalanul írásban visszaigazolja a
Megrendelőnek.
2.3.2 Ha a Megrendelő elfogadó nyilatkozata lényeges kérdésben eltér a GEP ajánlatától, ez a
Megrendelő részéről tett új ajánlatnak tekintendő, melynek GEP általi elfogadása esetén a szerződés
létrejön. Ha a Megrendelő ajánlatát a GEP nem fogadja el, és a Felek nem egyeztetik a feltételeiket, a Felek
között nem jön létre a szerződés. A GEP erről a körülményről is haladéktalanul írásban tájékoztatja a
Megrendelőt.
2.3.3 Ha a Megrendelő nem egyetlen alkalommal vagy visszatérően kívánja igénybe venni a GEP
szolgáltatásait, ennek feltételeit a Felek a vállalkozási keretszerződésben határozhatják meg, melynek
tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a)
b)

c)

a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat (név, székhely, nyilvántartási szám, adószám);
a Megrendelő részéről eljáró képviselő (kapcsolattartó) adatait (név, munkakör, telefonszám, email), aki teljeskörűen jogosult a szerződés teljesítését érintő kérdésekben rendelkezni, illetve
jognyilatkozatot tenni;
a Felek ÁSZF-től eltérő esetleges rendelkezéseit, illetve azokat a feltételeket, melyeket bármelyik
Fél az adott szerződéses kapcsolat szempontjából lényegesnek minősít, s amelyekre vonatkozó
megállapodás hiányában nem kívánna szerződést kötni.

A Felek közötti vállalkozási keretszerződés határozatlan időre jön létre, és a 6. pont rendelkezései szerint
szüntethető meg.
2.4

Anyagleadás

2.4.1 Megrendelő a nyomdai termékek elkészítéséhez szükséges „nyomdakész pdf” szakmai kritériumait
a GEP internetes web-oldalán tekintheti meg az anyagleadási tudnivalók menüpont alatt
(http://gelberteco.hu/content/Grafikai%20anyagleadas.pdf). Az általa megrendelt termékhez kapcsolódó
anyagleadás részeként a „nyomdakész pdf”-et e-mailben küldheti el, vagy a GEP ftp tárhelyére töltheti fel.
2.4.2 A GEP a leadott „nyomdakész pdf”-en csak formai (nyomdatechnikai) ellenőrzést végez, a grafikai
anyag esetleges tartalmi hibáiért nem vállal felelősséget.
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2.4.3 A GEP a megrendelt nyomdai terméket a Megrendelő által küldött „nyomdakész pdf” szerinti
eredeti beállításokkal köteles elkészíteni, így az elkészített termék ezen beállításoknak megfelelő minősége
esetén a Megrendelő a GEP-pel szemben minőségi kifogással nem élhet.
2.5

Színeltérés

2.5.1 A GEP színes nyomatok készítésekor az ISO 12647 offszet nyomtatási értékek szerinti normál
terhelési beállításokat alkalmazza. A Megrendelő a termék gyártásának indításakor, illetve a gyártási
folyamat során is meggyőződhet arról, hogy a kinyomtatott termék színe megfelel-e az elvárásainak, ezért a
gyártás befejeztével csak abban az esetben kifogásolhatja a kinyomtatott termék színét, ha az ± 2,5ΔE
értéknél nagyobb mértékben eltér a fenti ISO szabvány szerinti értékektől.
2.5.2 Ha a Megrendelő a GEP-nek mintanyomatot nem adott, illetve a gyártást megelőzően nem kért
nyomtatott „proof”-ot, akkor a Megrendelő szubjektív elvárásaihoz viszonyított színeltérésért a GEP-et
felelősség nem terheli.
2.6

Gyártási tervbe állítás

2.6.1 A GEP a Megrendelő kérésére megadja a megrendelt termék várható gépindulási időpontját, mely
esetben 24 (huszonnégy) órával a gyártás megkezdése előtt egyeztet a Megrendelővel. Amennyiben a
Megrendelő késve jelenik meg a gépindításhoz, vagy több mint 30 (harminc) perccel a kitűzött időpont után
hagyja csak jóvá a gyártás megkezdését, akkor a Megrendelő a 30 (harminc) percen felüli teljes állásidőre,
megkezdett óránként számítva kötbért köteles fizetni a GEP-nek. A kötbér mértéke 30.000,- (harmincezer)
Ft/óra.
2.6.2 Amennyiben a Megrendelő a megrendelt termék gyártásához szükséges ”nyomdakész pdf” vagy
egyéb információ átadásával vagy a GEP által kibocsátott proforma számla összegének megfizetésével
(4.1.4 pont) késedelembe esik, ez a GEP nyomdai kapacitásának telítettségétől függően, a GEP szerződési
feladatainak teljesítésében a Megrendelő késedelmét meghaladó mértékű csúszást eredményezhet,
melynek tekintetében a GEP kizárja a szerződésszegésért való felelősségét. A GEP jogosult arra, hogy a
Megrendelő késedelmének megszűnésekor, a nyomdai kapacitása függvényében ésszerűen vállalható
legkorábbi új határidőben gyártsa le a megrendelt terméket.
2.7

Csomagolás

2.7.1 A Megrendelő az ajánlat visszaigazolásában vagy a grafikai Anyagleadással egyidejűleg, de
legkésőbb a gépindulást megelőző munkanapon köteles megadni a termék csomagolásával kapcsolatos
írásbeli diszpozícióit.
2.7.2 Ha a Megrendelő csomagolási utasítást nem ad az említett határidőben, a GEP a kialakult szakmai
szokásoknak megfelelően csomagolja a terméket. Ha a Megrendelő határidőn kívül közli a szakmai
szokásoktól eltérő csomagolási igényeit, a GEP az átcsomagolás költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek.
2.7.3 A Megrendelő szokásostól eltérő, egyedi csomagolási-, rakodási- vagy kiszállítási igényeinek
költségvonzatáról a Felek előzetesen kötelesek megállapodni. Ennek hiányában a GEP az ilyen megrendelői
igények teljesítésével felmerült tényleges költségeit jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni.
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3.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

3.1.

Teljesítés helye, átadás-átvétel

3.1.1

A GEP a megrendelt termék legyártásáról a Megrendelőt e-mailben értesíti („készre-jelentés”).

3.1.2 A Megrendelő a terméket a készre-jelentést követő 3 (három) munkanapon belül tartozik átvenni.
Az átadás-átvétel a teljesítés helyén, szállítólevéllel történik. Ha a Felek másként nem állapodnak meg, a
teljesítés helye a GEP telephelye.
3.1.3 A termék átadás-átvételekor a Megrendelő köteles a termék csomagolását és mennyiségét a
helyszínen ellenőrizni. A csomagolással vagy a mennyiséggel kapcsolatos kifogásokra a Megrendelő a
későbbiekben csak akkor jogosult hivatkozni, ha azokat az átadás-átvétel során a Felek által kölcsönösen
aláírt jegyzőkönyvben rögzítették. Nem minősül lényeges mennyiségi eltérésnek, és ezáltal hibás
teljesítésnek sem, ha a megrendelt termék és az átadott termék közötti mennyiségi eltérés a (±) 5% (öt
százalék) tűréshatáron belül marad.
3.1.4 Az átadás-átvétel megtörténtekor a Megrendelő aláírja a szállítólevelet, melynek ellenében jogosult
a terméket a GEP telephelyéről elszállítani, illetve amely a GEP általi kiszállítás esetén igazolja a termék
mennyiségi átvételét.
3.2

Minőségi kifogás

3.2.1 A Megrendelő köteles az átvett terméket minőségi szempontból haladéktalanul, de legkésőbb az
átvételt követő 3 (három) munkanapon belül megvizsgálni. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn
belül nem közöl írásban minőségi kifogást, ezzel az aláírt szállítólevél a megrendelés szerződésszerű
teljesítése igazolásának tekintendő.
3.2.2 Amennyiben a Megrendelő a terméket minőségileg hibásnak találja, köteles a minőségi kifogását az
előző pontban említett határidőn belül írásban közölni és a kifogásolt terméket ugyanazon határidőn belül
a GEP telephelyére visszaszállítani. Ha a GEP helyt ad a minőségi kifogásnak, a terméket soron kívül kijavítja
vagy ismételten legyártja. Ilyen esetben a GEP a hibás termék visszaszállításának igazolt költségeit is
megtéríti a Megrendelőnek.
3.2.3 A GEP hibás teljesítéssel kapcsolatos helytállási kötelezettsége megszűnik, ha a Megrendelő a
termék átvételétől számított 3 (három) munkanapon belül nem közölte írásban a GEP-pel a termékkel
kapcsolatos esetleges minőségi kifogását.
3.3

Kiszállítás

3.3.1 Ha a Megrendelő nem a GEP telephelyén kívánja átvenni a terméket, hanem kéri annak kiszállítását
egy általa megjelölt címre, erre vonatkozó igényét a megrendelésében jelezheti.
3.3.2 Budapest közigazgatási területén a GEP végzi a Megrendelő igénye szerinti teljesítési helyre történő
kiszállítást. Ha a kiszállítandó termék ellenértéke (vállalkozói díja) meghaladja a netto 75.000,(hetvenötezer) Ft-ot, a kiszállítás Budapest közigazgatási területén egy szállítási címre, 3 db EUR raklap
terjedelmet, illetve 1,4 tonna összsúlyt meg nem haladó termékmennyiség esetében díjtalan. Ha a
kiszállítandó termék tekintetében a díjtalan szállítás együttes feltételei nem teljesülnek, a kiszállítás a
termék teljes mennyiségére vonatkozóan a GEP ajánlatában budapesti területi zónánként meghatározott
szállítási díj ellenében történik.
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3.3.3 A Budapest közigazgatási területén kívüli teljesítési helyre történő kiszállítást a GEP fuvarozó
/futárszolgálat közreműködésével teljesíti, ezek felmerülő költségei a termék értékétől, illetve
mennyiségétől függetlenül, minden esetben a Megrendelőt terhelik.
3.3.4 A termék GEP telephelyén kívüli átadás-átvétele esetén a Megrendelő tartozik gondoskodni arról,
hogy a megadott szállítási címen a szállítójármű beállásához és a lerakodáshoz megfelelő hely álljon
rendelkezésre, továbbá, hogy a Megrendelő képviselője a termék átvételénél jelen legyen.
3.3.5 A szállítójárműnek a Megrendelő által megadott teljesítési helyen, a termék lerakodásához
szükséges beállásával a GEP kiszállítási feladatai teljesítettnek tekintendők. A termék lerakodásáról, illetve a
helyszínen történő mozgatásáról a Megrendelő köteles gondoskodni.
3.4

Akadályközlés

3.4.1 A Megrendelő köteles a GEP-nek haladéktalanul e-mail-ben is jelezni, ha a termék átadás-átvétele
az egyeztetett időpontban bármilyen okból nem lehetséges, és egyidejűleg köteles megjelölni az átadásátvétel javasolt új időpontját.
3.4.2 Ha a termék GEP telephelyén kívül történő átadás-átvétele a Megrendelő érdekkörébe eső okból
akadályba ütközik (meghiúsul), és erről a Megrendelő az átadás-átvétel kitűzött időpontját megelőző napon
16:00 óráig nem tájékoztatja a GEP-et, akkor az ebből eredően a GEP-nél felmerült költségeket a
Megrendelő számla ellenében köteles megfizetni.
3.5

Átvételi késedelem

3.5.1 Amennyiben a Megrendelő a GEP készre-jelentését követő 3 (három) munkanapon belül nem veszi
át a megrendelt terméket, a GEP legfeljebb további 7 (hét) naptári napig gondoskodik a termék tárolásáról,
melynek felmerülő költségeit (napi 5.000.- (ötezer) Ft+ÁFA/raklap) a Megrendelő köteles számla ellenében
megfizetni.
3.5.2 Ha a Megrendelő a 3.5.1 pont szerinti tárolási határidő elteltéig sem veszi át a terméket, a GEP ezt
követően köteles megkísérelni a termék harmadik személynek történő értékesítését. Ha a termék a
rendeltetése vagy tartalma folytán vagy más okból harmadik személy számára termékként nem
értékesíthető, a GEP jogosult azt újrahasznosítható anyagként értékesíteni vagy ha ez sem lehetséges, a
terméket megsemmísíttetni. A GEP jogosult a kárenyhítési intézkedései kapcsán felmerült költségeit - az
esetleges értékesítési bevételekkel csökkentve - a Megrendelőtől követelni.
3.6

Kárveszély

A GEP az elkészített terméket az átadás-átvételig (a Megrendelő átvételi késedeleme esetén legfeljebb a
3.5.1 pontban meghatározott időtartamig) köteles azonos minőségben és mennyiségben megőrizni /tárolni.
A termék károsodásának, megsemmisülésének kockázata (kárveszély) akkor száll át a Megrendelőre,
amikor a Megrendelő vagy közreműködője (futár) a terméket a GEP-től vagy a GEP közreműködőjétől
(futár) átveszi.
3.7

Tulajdonjog

A Megrendelőnek átadott termék tulajdonjoga abban az időpontban száll át a Megrendelőre, amikor a
Megrendelő a termék ellenértékéről (vállalkozói díjról) kiállított számla teljes összegét az alábbi 4. pontban
foglaltak szerint megfizette a GEP-nek.
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4.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1

Számlázás

4.1.1 A GEP a termék készre jelentésétől számított 3 (három) munkanap elteltével jogosulttá válik a
számla kiállítására abban az esetben is, ha a Megrendelő a termék átvételével késedelembe esik.
4.1.2 A Megrendelő az elkészített termék (teljesített szolgáltatás) ellenértékét a GEP által kibocsátott
számla ellenében köteles megfizetni készpénzben vagy bankátutalással, a számlában meghatározott fizetési
határidőn belül.
4.1.3 Bankátutalás esetén a számla kifizetésének teljesítési határideje a Szolgáltatás teljesítésétől
számított 8 (nyolc) naptári nap. Átutaláskor a számla kifizetése abban az időpontban minősül teljesítettnek,
amikor a GEP számlavezető bankja a Megrendelőnek kibocsátott számla teljes összegét a GEP fizetési
számláján jóváírja vagy amikor azt jóvá kellett volna írnia.
4.1.4 Amennyiben a GEP proforma számla kiállításával előre kéri a vállalkozói díj kifizetését, a gyártási
folyamat indításának feltétele a proforma számla összegének kiegyenlítése (2.6.2 pont).
A proforma számla kiegyenlítését követő 15 (tizenöt) napon belül a GEP - a termék gyártási, átadási- és
szállítási állapotától függően - a törvényi előírásoknak megfelelő végszámlát vagy előleg-számlát bocsát ki.
4.1.5 A GEP a számláiban a termékek Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódó adó
alóli mentességet kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 98., 99., 100. és 153. §ainak megfelelő feltételek teljesülése és a szükséges hatósági igazolások megléte esetén tudja figyelembe
venni. (A számla áfa-tartalma a kiállításkor rendelkezésünkre álló adatok, információk és igazolások alapján
kerül meghatározásra.)
4.1.6 Amennyiben a Felek az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltérő elszámolási időszakban (pl.
határozott időszaki elszámolás - heti, kétheti, havi időszak) vagy fizetési határidőben kívánnak
megállapodni, ezen megállapodásuk akkor érvényes, ha azt a Felek a vállalkozási keretszerződésükbe
foglalják vagy egy másik okiratban rögzítve, kölcsönösen aláírva, mellékletként a vállalkozási
keretszerződésükhöz csatolják.
4.1.7 Fizetési késedelem esetén a Megrendelő - a késedelme kimentésétől függetlenül - köteles a GEPnek a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni.
4.2

Termékdíj

4.2.1 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. (továbbiakban: „Ktdt.”) és az annak
végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint a Megrendelő meghatározott tartalommal,
írásban köteles a termékdíj-kötelezettség alóli mentességre vagy kedvezményre jogosító vagy a termékdíj
bevallására és megfizetésére vonatkozó átvállaló nyilatkozatát a GEP részére megküldeni. Nyilatkozatát az
ÁSZF 1. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta kitöltésével és annak cégszerű aláírásával is megteheti.
4.2.2 A GEP csak akkor köteles a termékdíj mentességre vagy kedvezményre vonatkozó záradékot a
számlájában feltüntetni, ha a Megrendelő termékdíjra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát legkésőbb a
megrendelés GEP általi visszaigazolásának napján kézhezkapta. Ezen nyilatkozat hiányában a GEP úgy
köteles a számláját kiállítani, mintha a Megrendelőt termékdíj-mentesség vagy kedvezmény nem illetné
meg.
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4.3

Raklapok

A megrendelt termék elszállításához használt EUR raklapok - függetlenül attól, hogy a szállítást a
Megrendelő vagy a GEP végzi - betétdíjas göngyölegnek minősülnek. Ha a Megrendelő nem ad csereraklapot a GEP-nek a szállítólevél aláírásával egyidejűleg, akkor a GEP jogosult az ajánlatában feltüntetett
összegű betétdíjat kiszámlázni a szállításhoz szükséges raklapért.
5.
EGYÉB FELTÉTELEK
5.1

Alvállalkozó

A GEP a szerződés (megrendelés) teljesítése során jogosult alvállalkozót (közreműködőt) igénybe venni,
akinek magatartásáért ugyanúgy felel, mintha maga járt volna el.
5.2

Üzleti titok

5.2.1 Amennyiben a Felek külön megállapodásukban másként nem rendelkeznek, az egymástól kapott
információkat kötelesek üzleti titokként (Ptk. 2:47.§) kezelni, így különösen, de nem kizárólagosan annak
tekintve a másik Félnek vagy a másik Fél üzleti partnereinek működésére, üzletkörére, üzleti módszereire,
áraira, üzletpolitikájára vonatkozó adatokat, terveket, összeállításokat, kimutatásokat.
5.2.2 A Felek az együttműködésük során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott, üzleti titoknak
minősülő információkat kizárólag a másik Féllel szembeni szerződési kötelezettségeik teljesítésére
használhatják fel, az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyneke nem adhatják át,
illetve harmadik személy részére semmilyen módon nem tehetik hozzáférhetővé, és minden tőlük
elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik személy ilyen információt jogosulatlanul ne szerezhessen meg.
5.2.3 Felek titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a köztudomású információkra; a harmadik személy
által jogszerűen a Fél tudomására hozott információkra; olyan információkra, amelyeknek a harmadik
személy bizonyíthatóan, már a Fél általi átadásukat megelőzően ismeretében volt; valamint olyan
információkra, amelyek kiszolgáltatását jogszabály vagy hatóság kötelező erejű határozata írja elő.
5.2.4 A Felek titoktartási kötelezettsége a szerződési jogviszonyuk (üzleti kapcsolatuk) megszűnését
követő 5 (öt) évig továbbra is fennmarad, így a szerződő Fél az üzleti titkot ezen időszak alatt is csak a másik
Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja harmadik személy tudomására, illetve teheti annak számára
hozzáférhetővé. A titoktartási kötelezettségét felróhatóan megszegő Fél köteles a másik Félnek ezzel
okozott károkat megtéríteni.
5.2.5 A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a GEP-pel létesített üzleti
kapcsolatából eredő fizetési kötelezettségét nem teljesíti (elmulasztja, megtagadja), a GEP ennek tényét
nyomdaipari szakmai körben nyilvánosságra hozza, illetve harmadik személlyel közölje.
5.3

Jogszavatosság

5.3.1 A Megrendelő jogszavatosságot vállal azért, hogy rendelkezik a megrendelésére kinyomtatandó,
szerzői jogi oltalom alatt álló mű szerzői vagyoni jogaival vagy kiadói jogaival, vagy a mű felhasználására
vonatkozó engedéllyel, illetve a terméken megjelenítendő védjegy vagy földrajzi árujelző (földrajzi jelzés,
eredetmegjelölés) használatára megfelelő jogosultsággal rendelkezik, melynek alapján jogosult a szerzői mű
többszörözésére (kinyomtatására), illetve a védjegyet vagy földrajzi árujelzőt megjelenítő termék
előállításának megrendelésére.
5.3.2 A Megrendelő a jogszavatossági nyilatkozatában foglaltakat hitelesen igazoló okirat eredeti
példányát köteles a GEP kérésére a nyomtatás megkezdését megelőzően bemutatni.
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5.3.3 A Megrendelő a jogszavatossági kötelezettsége alapján köteles teljes mértékben mentesíteni GEPet minden olyan kártérítési vagy egyéb követelés, illetve kötelezettség alól, melyet harmadik személy a
Megrendelő által kinyomtatni megrendelt szerzői mű engedély nélküli felhasználása (többszörözése) vagy a
védjegyet, illetve földrajzi árujelzőt megjelenítő termék jogosulatlan előállítása miatt a GEP-pel szemben
támaszt, illetve mindazon eljárási, szakértői, jogi képviseleti és egyéb költségek alól, melyek ezen
jogsértésekkel összefüggésben a GEP-nél felmerülnek.
5.4

Felelősségkorlátozás

A GEP a szerződésszegéssel a szolgáltatás tárgyában (termékben) okozott károkért való felelősségének
mértékét a szerződésszegéssel érintett megrendelés vállalkozói díjának netto összegére korlátozza, a
szerződésszegés következményeként a Megrendelőnek okozott egyéb károkért és elmaradt vagyoni
előnyökért való felelősségét pedig kizárja. Mindez nem érinti a GEP azon kötelezettségét, hogy szándékos
szerződésszegése esetén a Megrendelő teljes kárát megtérítse.
6.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE

6.1

Felmondás a Megrendelő részéről

6.1.1 A Megrendelő a vállalkozási szerződést (keretszerződést) ajánlott, tértivevényes levélben közölt
felmondó nyilatkozattal, 15 (tizenöt) napos felmondási idővel, indokolás nélkül, bármikor felmondhatja. A
GEP a felmondás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül felhívja a Megrendelőt a már teljesített,
de pénzügyileg esetleg még nem rendezett szolgáltatás (termék) ellenértékének megfizetésére.
6.1.2 A Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni a megszűnés előtt már
teljesített szolgáltatásokkal. A Megrendelő a szerződés megszűnéséig legyártott termékek (teljesített
szolgáltatások) ellenértékén túlmenően, köteles megfizetni a GEP által a felmondás közléséig már
beszerzett anyagok ellenértékét, illetve a megrendelés teljesítése előkészítésének GEP-nél felmerült egyéb
költségeit (pl. harmadik személytől igénybe vett szolgáltatás).
6.2

Felmondás a GEP részéről

A GEP a vállalkozási szerződést (keretszerződést) ajánlott, tértivevényes levélben közölt felmondó
nyilatkozattal, 15 (tizenöt) napos felmondási idővel, indokolás nélkül, bármikor felmondhatja. A GEP a
felmondási idő alatt a már gyártási folyamatban lévő megrendelést köteles teljesíteni, a még teljesítésre
történő előkészítés alatt lévő megrendelés tekintetében pedig a Megrendelő utasításától függően jár el és
aszerint számolnak el egymással.
6.3

Azonnali hatályú felmondás

6.3.1 Bármelyik Fél azonnali hatállyal, ajánlott, tértivevényes levélben közölt felmondó nyilatkozattal
felmondhatja a vállalkozási szerződést (keretszerződést), ha a másik Felet írásban, 8 (nyolc) napos
határidővel felszólította a súlyos szerződésszegése orvoslására, és ez a határidő eredménytelenül telt el.
6.3.2 A GEP azonnali hatállyal felmondhatja a vállalkozási szerződést (keretszerződést), ha a Megrendelő
a lejárt határidejű fizetési kötelezettségét a GEP fizetési felszólításának kézhezvételét követő 8 (nyolc)
napon belül sem teljesítette, vagy a GEP felszólítása ellenére veszélyezteti, akadályozza vagy lehetetlenné
teszi a megrendelés teljesítését vagy szerződésszerű minőségben történő teljesítését. A szerződés
felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a jogviszonyból eredő fizetési és egyéb kötelezettségeinek
teljesítése alól.
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7.

VITARENDEZÉS

7.1
A Felek törekedni fognak az esetleges jogviták tárgyalás útján történő békés megoldására,
egyezségkötésre.
7.2
Szerződő felek az ÁSZF-ben vagy a Vállalkozási keretszerződésben szabályozott jogviszonyukkal
kapcsolatos jogvitájuk eldöntésére – a perértéktől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
7.3
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2016. június 30.

Gelbert Eco Print Kft.
Gellér Róbert
ügyvezető

1. sz. melléklet
Környezetvédelmi termékdíj nyilatkozat (minta)
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táskaszám:

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ NYILATKOZAT
Nyilatkozó:
Cégnév:
Cím:
Adószám:
Árajánlat szám / munka neve:

/

Ezúton nyilatkozom, hogy a fenti árajánlat számú, a Gelbert Eco Print Kft.-től (1033 Budapest,
Szentendrei út 89-93., adószám: 10448986-2-41) megrendelt termék, a környezetvédelmi
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban Ktdt.) alapján
NEM MINŐSÜL REKLÁMHORDOZÓ PAPÍRNAK.
(a megfelelőt kérem jelölni)

□ a fenti kiadványok teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági
reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,

□ közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott
kiadvány, időszaki lap,

□ könyv, tankönyv;

Nyilatkozat hiányában a Gelbert Eco Print Kft. reklámhordozó papír esetén a termékdíjat
kiszámlázza. Reklámhordozó papír díjtétele: 85 Ft/kg
Tájékoztatjuk partnereinket, hogy amennyiben a megrendelt termék a Ktdt. hatálya alá tartozó irodai
papírnak vagy csomagolószernek minősül, a környezetvédelmi termékdíj számítása a következő
díjtételekkel történik:
Irodai papír: 19 Ft/kg

(információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül
alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra, továbbá az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló
termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és
irattartó mappa)

Csomagolószer: 19 Ft/kg

(papír címke, doboz, kenyérszalag, tasak, hordfül, hátlap, papír talp stb. papírból, kartonból)

Műanyag csomagolószer: 57 Ft/kg

(műanyag címke, stb.műanyagból)

Tudomásul veszem, hogy a Ktdt. 27/A § (2) szerint jelen nyilatkozatot a Gelbert Eco Print Kft. 6 évig megőrzi.
Tudomásul veszem, hogy a Ktdt. 27/A § (1) rendelkezései szerint a reklámhordozó papír besorolását illetően
valótlanul nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik.
A megrendelő által tett nyilatkozat tartalmáért a Gelbert Eco Print Kft. nem felel.

Dátum:

……………………………………
Megrendelő aláírása
P.H.

