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A Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:78 (2) és (3) szakaszai
értelmében az Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a jelen Értékesítési Feltételek
1-14. szakaszai jelentősen eltérnek a vonatkozó törvényi szabályozástól.

A MERAXIS Hungary Kft. ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI

1. Az áruk értékesítésével kapcsolatos összes szerződésre és ajánlatra a jelen
Értékesítési Feltételek vonatkoznak. Az INCOTERMS legújabb verzióját csak akkor és
csak olyan mértékben kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben az eltér a jelen
Értékesítési Feltételektől. A Vevő Általános Beszerzési/Üzleti Feltételei még az Eladó
részéről történt kifejezett elutasítás hiányában sem alkalmazandók.
2. Csak az írásos szerződések tartalma érvényes. A szóbeli megállapodások vagy
szerződésmódosítások csak abban az esetben érvényesek, ha azokat mindkét fél
írásban elfogadta.

3. A számlák az áruk rakodáskor mért súlyán alapulnak, kivéve, ha a felek írásban
kifejezetten másképpen állapodtak meg. Az Eladó számára a rész-szállítások
megengedettek. Ezen túlmenően az Eladó számára a szerződéses mennyiségektől +/10%-kal eltérő mennyiségek szállítása is megengedett.
4. Az áruk tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a Vevő az Eladóval
fennálló üzleti kapcsolataiból származó összes kötelezettségének eleget nem tett. A
vételár teljes megfizetéséig az Eladó a tulajdonjogot fenntartja. A Vevő tudomásul veszi,
hogy az Eladó az árukra vonatkozó tulajdonjogát a megfelelő biztosítéki nyilvántartásban
a Vevő bármely további nyilatkozata nélkül regisztráltathatja. A Vevő vállalja, hogy
regisztráltatja magát a biztosítéki nyilvántartásban.
Abban az esetben, ha harmadik felek cselekményei a tulajdonjog-fenntartással érintett
áruk megszerzésére irányulnak, a Vevőnek fel kell hívnia figyelmüket tulajdonjogunkra,
késedelem nélkül tájékoztatnia kell bennünket és meg kell adnia számunkra bármely
olyan segítséget, amely jogaink megvédéséhez szükséges.
A Vevő a tulajdonjog-fenntartással érintett összes árura vonatkozóan az összes
kockázattal szemben megfelelő védelmet nyújtó biztosítást köt. A biztosítókkal szembeni
bármely kártérítés iránti igényt ezennel ránk engedményezik a tulajdonjog-fenntartással
érintett áruk értéke szerinti összegben.
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5. Szerződésszegés esetén (korlátozás nélkül ideértve a fizetési késedelmet, a
hitelkereteknek a Credit Insurance részéről történő csökkentését/törlését, stb.), az Eladó
jogosulttá válik a szerződés teljesítésének visszautasítására mindaddig, amíg a fizetés
vagy a fizetési biztosíték nyújtása meg nem történik, vagy arra, hogy a szerződést
bármilyen kártérítés nélkül felmondja.
6. A Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy ha az áruk értékesítésére megemelt vagy
további költségeket vetnek ki, vagy a szerződés megkötését követően sor kerül a
fuvarköltségek emelkedésére, akkor az Eladónak joga lesz arra, hogy az eladási árat
ezeknek megfelelően módosítsa.
7. A Vevő és az Eladó kölcsönösen eltérnek a Magyar Polgári Törvénykönyv 6:49
szakaszától és megállapodnak, hogy a Vevőnek a kiszámlázott összeget bármilyen
levonás, ellentételezés vagy viszontkövetelés nélkül az adott számlában meghatározott
bankszámlára kell megfizetnie. Az Eladó bankjának költségeit leszámítva az összes
banki költséget a Vevő viseli. Fizetési késedelem esetén a Vevő automatikusan
késedelembe esik és a hátralékos összegre a számla valutájában lévő
folyószámlahitelekre egy magyar bank által felszámított kamatláb feletti évi 2%-os
mértékben késedelmi kamat kerül felszámításra.

8. Az Eladó szavatolja, hogy a leszállított áruk megfelelnek a gyártói specifikációknak.
Bármely egyéb kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság ezennel kizárásra kerül. Az
árukkal kapcsolatos bármely műszaki vagy kémiai specifikációkat nem lehet bármely
minőség, vagy bármely konkrét célra való alkalmasság szavatolásának tekinteni.
9. A MERAXIS-nak a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerinti tájékoztatási
kötelezettségeivel kapcsolatban az Eladó nem felelős a beszállítóitól kapott információk
teljességéért és pontosságáért.
10. A Vevő az árukat azok átvételekor mennyiségi és minőségi szempontok alapján
azonnal megvizsgálja. A hibákkal kapcsolatos értesítést, a hibás szállításokat vagy a
minőségi eltérésekkel kapcsolatos igényeket csak akkor lehet figyelembe venni, ha
azokat az áruk átvételét követő 7 napon belül bejelentik. A rejtett hibákat azonnal, de
azok felfedésétől számított maximum 7 napon belül be kell jelenteni. Ha a vevő a fenti
értesítést elmulasztja, vagy ha az árukat elfogyasztják, bekeverik, feldolgozzák, vagy
értékesítik, akkor mindezeket feltétel nélküli jóváhagyásnak kell tekinteni. A szavatossági
jog a szállítás dátumától számított hat hónapon belül minden esetben lejár. Igény esetén
az Eladó kinevezhet egy független vizsgálót (pl. az SGS-t). A Vevőnek megfelelő
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hozzáférést kell biztosítania a szóban forgó árukhoz az ilyen vizsgáló által meghatározott
személyek számára.
11. Ömlesztve szállított áruk esetén (ömlesztettáru-szállító jármű, siló teherautó és/vagy
vasúti tartályvagon) az áruk lerakodása előtt a járművet/silót/tartályvagont tesztelni kell.
Az Eladó szavatosságai és kötelezettségei az áruk lerakodásával minden esetben
megszűnnek, még akkor is, ha a Vevő eltekint a minta tesztelésétől. Az Eladó
járművéről/silójából/tartályvagonjából a Vevő járművére/silójába/tartályvagonjába történő
bármilyen átszállítást lerakodásnak kell tekinteni.
12. Az Eladó és a Vevő kölcsönösen megállapodnak abban, hogy eltérnek a Magyar
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől, illetve, hogy az Eladóval szemben kártérítési
igényt csak akkor lehet támasztani, ha a kárt legalább az Eladó súlyos hanyagsága
okozta. Mindenesetre az Eladó kártérítés-fizetési kötelezettsége annak a vételárnak az
összegére korlátozódik, amely szállítmányunk késedelmes vagy elmaradt hibás részére
vonatkozik. A következménykárokért és a bármilyen pénzügyi veszteségekért viselt
felelősség a jog által megengedett mértékig ezennel kifejezetten kizárásra kerül.
Ugyanez vonatkozik az egyéb jogcímek szerinti kártérítési igényekre, mint például a
nemteljesítésre, vagy a pozitív szerződésszegésre, illetve a visszkeresetre. Indokolt és
időben bejelentett panaszok esetén az Eladónak saját belátása alapján joga van arra,
hogy a panasszal érintett mennyiséget csereszállítással váltsa ki, vagy pedig arra, hogy
a panasszal érintett áruk visszaszolgáltatása ellenében a vételárat visszatérítse. A vevő
további igényei kizárásra kerülnek. A hibáról történt értesítés vagy bármely más panasz
nem mentesíti a vásárlót fizetési kötelezettsége alól. A felelősséget korlátozó vagy kizáró
jelen rendelkezések nem utalnak egy kötelezettség előre megfontolt nemteljesítésének
azon eseteire, amelyek nyomán haláleset, a testi épség vagy az egészség károsodása
következnek be.
13. Bármely megjelölt szállítási idő csak hozzávetőleges és nem képezi a szerződés
lényegét. Késedelem esetén a Vevőnek az áruk leszállításával kapcsolatban egy
legalább 2 hetes ésszerű hosszabbítást kell elfogadnia. A késedelem miatt a kártérítésiigény támasztásának joga a jog által megengedett mértékig kizárásra kerül. Ha a Vevő a
szállítási időpontot elfogadta, akkor az áruk lerakodásában mutatkozó bármilyen
késedelemből származó álláspénzek megfizetéséért a Vevő lesz a felelős.
14. Az Eladó szállítási kötelezettsége az áruk helyes és időben történő szállításának
függvényében értendő. A vis maior esetek, még akkor is, ha ezek beszállítóinkat érintik,
mentesítik az Eladót szállítási kötelezettségünk alól.
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15. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló 1980. április 11-i
ENSZ-egyezmény kizárásával a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen megállapodásból
származó vagy azzal kapcsolatos összes jogvita rendezése az illetékes magyar bíróság
kizárólagos joghatósága alá esik. Ha a fenti feltételek bármelyike részben vagy egészben
érvénytelennek bizonyul, akkor ez a fennmaradó feltételek érvényességét nem érinti.
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