A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG Általános Üzleti Feltételei
A. Általános információk
1. A jelen Általános Üzleti Feltételek érvényesek minden jelenlegi és jövőbeni üzleti
kapcsolatra cégünk és a [német] PTK 310. §-a szerinti vállalkozások (a továbbiakban:
„Vevő”) között. A más Vevő eltérő általános üzletszabályzata csak akkor érvényes, ha
abba kifejezetten és írásban beleegyeztünk.
2. Az esetenként létrejövő, egyedi megállapodások (beleértve a kiegészítő
megállapodásokat, kiegészítéseket és módosításokat) elsőbbséget élveznek a jelen
Általános üzletszabályzattal szemben. Az ilyen megállapodások tartalmára nézve az
írásos szerződés, ill. az írásos visszaigazolásunk az irányadó.
3. A törvényi előírások arra való külön utalás nélkül is érvényesek, amennyiben a jelen
Általános üzletszabályzat azokat közvetlenül nem módosítja, vagy nem utasítja el
kifejezetten.

vevői kötelezettségek az engedményezett követelések tekintetében is érvényesek.A
követelés beszedésére rajtunk kívül a vevő is jogosult.
3.3 Amennyiben a biztosítékok értéke több mint 10%-kal meghaladja a követeléseinket,
úgy a vevő kívánságára felszabadítunk a választásunk szerinti biztosítékokat.

F. A vevő kellékszavatossági igényei
1. Amennyiben az alábbiakban nem szerepel eltérő rendelkezés, úgy az áru anyagi és

2.

B. Szerződéskötés
1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek. A szerződés csak a vevő megrendelésének
elfogadásával jön létre. Ez akkor is érvényes, ha a vevőnek – akár elektronikus
formában – műszaki dokumentációkat (pl. rajzokat, adatlapokat, specifikációkat),
egyéb termékleírásokat vagy dokumentumokat adtunk át amelyek felett
fenntartottuk a tulajdonjogunkat.
2. A vevő megrendelésének általunk (pl. rendelés-visszaigazolás útján) történő
elfogadásával kapcsolatban az iparágban szokásos eltérések jogát fenntartjuk, és az
nem érinti a szerződéskötést.

C. Szállítási feltételek
1. Amennyiben kötelező érvényű szállítási határidőket nem nekünk felróható okokból
nem tudunk betartani (nem elérhető szolgáltatás, saját beszállítóink általi szállítás
elmaradása), arról haladéktalanul értesítjük a vevőt, és a körülményeknek megfelelő,
új szállítási határidőt határozunk meg. Ha a szolgáltatás az új szállítási határidőre sem
érhető el, akkor jogunkban áll teljesen vagy részben elállni a szerződéstől; a már
teljesített ellenszolgáltatást haladéktalanul visszatérítjük. A fentiek nem érintik
törvényes jogainkat (pl. a szolgáltatási kötelezettség kizárását) és a vevőt a jelen
Általános üzletszabályzat szerint megillető jogokat.
2. Szállítási késedelmünk beállására nézve a törvényi előírások irányadók. A vevő általi
felszólítás azonban minden esetben szükséges.
3. A szállítás választásunk szerint történhet gyártelepről vagy kirendeltségről (teljesítési
hely) a számunkra legkedvezőbb szállítmányozási módon. A vevő által meghatározott
szállítmányozási mód többletköltségét a vevő viseli. A csomagolási költséget
önköltségen számítjuk fel.
4. Az árufeladással járó kockázat (megsemmisülés, állagromlás, késedelem) a vevőre
hárul. Ha a küldemény feladása nem nekünk felróható okokból késlekedik, akkor a
kárveszély a szállítmányozhatósággal kapcsolatos értesítés időpontjában száll át. A
kárveszély késedelmes átvétel miatti, törvény szerinti átszállását a fentiek nem
érintik.

D. Árak és fizetési feltételek
1. A vételár a számla kiállításától és az áru szállításától számított 14 napon belül
esedékes és fizetendő. A fizetési határidő lejártával a vevő késedelembe esik. A
vételár után a késedelem idején – a további jogok fenntartásával – a mindenkor
érvényes törvényes késedelmi kamat fizetendő.
2. A vevőt a beszámítási vagy visszatartási jog csak mindenkori jogerősen megállapított,
vagy általunk elismert ellenigény esetén illeti meg.
3. Amennyiben a kifizetéshez való jogunk a vevő fizetésképtelensége (pl.
fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem) miatt veszélybe kerül, akkor a
törvényi előírások értelmében jogunkban áll a teljesítést megtagadni és – adott
esetben határidő kitűzésével – a szerződéstől elállni ([német] PTK 321. §). Egyedi
gyártmányok esetén azonnal jogunkban áll az elállást kijelenteni. A határidő
kitűzésétől való eltekintésre vonatkozó törvényi szabályozásokat a fentiek nem
érintik.

E. Tulajdonjog fenntartása
1. Minden jelenlegi és jövőbeni követelésünk teljes kifizetéséig fenntartjuk az áru feletti
tulajdonjogunkat.

2. Kötelezettségszegés, így különösen a vételár megfizetésének elmulasztása esetén
jogunkban áll a törvényi előírások értelmében a szerződéstől elállni vagy/és az áru
kiadását követelni. A kiadásra irányuló követelés nem jelent egyidejűleg visszalépési
nyilatkozatot; jogunkban áll kizárólag az áru kiadását követelni, és az elállás jogát
fenntartani. A vételér megfizetésének elmulasztása esetén ezzel a joggal csak abban
az esetben élünk, ha a megfelelő utolsó fizetési határidő eredménytelenül lejárt, ill.
attól a törvény szerint eltekintünk.
3. A vevő az árut a szabályos üzletmenet keretében dolgozhatja fel és/vagy
értékesítheti. Ebben az esetben kiegészítőleg a következő rendelkezések érvényesek.
3.1 A tulajdonjog fenntartása kiterjed a feldolgozás, elegyítés vagy összekapcsolás folytán
létrejövő termékekre is, amelyek gyártójának cégünk minősül. Harmadik felet
megillető tulajdonjog fennmaradása esetén résztulajdonjog illet meg bennünket az
áruk értékének arányában. Egyebekben a termék jogfenntartással szállított
terméknek minősül.
3.2 A továbbértékesítéssel keletkező követeléseket a vevő a biztonság érdekében már
most összességében, ill. résztulajdonjogunk arányában engedményezi részünkre. Az
engedményezést elfogadjuk. A 2. pontban felsorolt
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jogi hiányosságoktól való mentességéért (beleértve a hibás teljesítést és az
alulteljesítést) a törvényi előírások szerint tartozunk felelősséggel. A szállító
viszontkereseti igényére vonatkozó törvényes rendelkezések minden esetben
csorbítatlanul fennállnak.
Tulajdonsággal kapcsolatos megállapodásnak csak a mindenkori szerződés részét
képező termékleírások minősülnek. A törvényi szabályozás kiegészítéseként az áru
akkor is mentes a kellékhiányoktól, ha olyan tulajdonságokkal bír, amelyeket a vevő a
tőlünk kapott termékleírás alapján elvárhat. Harmadik fél általi nyilvános
kijelentésekért (pl. reklámüzenetekért) nem vállalunk felelősséget.
A vevő kellékszavatossági igényeinek előfeltétele, hogy a vevő eleget tegyen a
törvényben előírt vizsgálati és kifogásolási kötelezettségének. A vevőnek kellő időt és
alkalmat kell adnia a kifogásolt hiányosság kivizsgálására, így különösen köteles az
árut erre a célra átadni.
Ha az áru hibás, akkor választhatunk a hiányosság elhárításával történő utólagos
teljesítés (utólagos javítás) vagy a hibátlan dolog szállítása (pótszállítás) között. A
fentiek nem érintik a törvény szerinti megtagadási jogunkat.
Ha az utólagos teljesítés sikertelen, vagy a vevő által az utólagos teljesítésre kitűzött
határidő eredménytelenül letelt, ill. a törvényi előírások értelmében nélkülözhető,
akkor a vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, és csökkentheti a vételárat. A
szerződéstől való elállás joga jelentéktelen hiba esetén nem áll fenn.
A vevő kártérítési, ill. a hiábavaló ráfordítások megtérítése iránti igénye csak a
következő rendelkezések mértékében áll fenn, egyebekben kizárt.

G. Egyéb felelősség
1. Kártérítési felelősséggel – bármilyen jogalapon – csak szándékosság és durva
gondatlanság esetén tartozunk. Felelősségünk azonban fennáll közönséges
gondatlanságból,
- életveszély, testi épséget vagy egészséget fenyegető veszély miatt bekövetkező
károk;
- jelentős szerződéses kötelezettség megszegése miatt bekövetkező károk
esetén is; ebben az esetben azonban felelősségünk a kiszámítható,
jellemzően előforduló kár megtérítésére korlátozott.
A fenti felelősségkorlátozások nem érvényesek akkor, ha egy hiányosságot
rosszhiszeműen elhallgatunk, vagy garanciát vállaltunk. Ugyanez érvényes a vevő
termékfelelősségről szóló törvény szerinti igényeire.
2. Kellékszavatosságunkon kívül a vevő elállási vagy felmondási joga csak nekünk
felróható kötelezettségszegés esetén áll fenn; így különösen kizárt a (pl. a [német]
PTK 651. §, 649. § szerinti) szabad felmondási jog. Az elállást vagy a felmondást írásos
nyilatkozatba kell foglalni. Egyebekben a törvény szerinti előfeltételek és
jogkövetkezmények érvényesek.

H. Elévülés
1. A [német] PTK 438. § 1. bek. 3. ponttól eltérően az általános elévülési idő kellék- és
jogi hiányosságok esetén a leszállítástól számított egy év.

2. Építmények és építési anyagok esetén az elévülés a leszállítástól számított két év. A
törvény szerinti szállítói viszontkeresetre vonatkozó különleges elévülési szabályokat
a fentiek nem érintik, és azok a vevő javára érvényesek akkor is, ha a fogyasztó részére
történő szállítás nem adásvételi szerződésen, hanem ötéves elévülési idejű
vállalkozási szerződés.
3. Minden esetben változatlanul fennállnak a harmadik felet megillető, kiadásra
vonatkozó dologi jogi igényekre, a szállítót megillető viszontkereseti jogra, valamint a
csalásra vonatkozó törvényi szabályozások.
4. Amennyiben a vevő felé hiányosság miatt vagy annak következtében szerződéses
kártérítési kötelezettségünk van, akkor arra nézve az adásvételi jog ([német] PTK 438.
§) szerinti, rövidítetlen törvényes elévülési idők érvényesek. Ezek az elévülési idők
érvényesek egymással versengő, szerződésen kívüli kártérítési igények esetén is,
amennyiben a szabályszerű törvényes elévülési idő ([német] PTK 195. §, 199. §)
esetenként nem vezet rövidebb elévülési időhöz. A termékfelelősségről szóló törvény
szerinti elévülési idők változatlanul érvényesek.

I. Jogválasztás és illetékes bíróság
1. A Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes a nemzetközi és nemzetek feletti
(szerződéses) jogrend, így különösen az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi
adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárásával. A tulajdonjog
fenntartásának előfeltételei és hatásai a dolog mindenkori fellelhetősége szerinti jog
hatálya alá tartoznak. Határon túli szerződések esetén a kereskedelemben szokásos
feltételek értelmezésére vonatkozó nemzetközi szabályok (Incoterms) mindenkor
hatályos változata érvényes.
2. Kereskedőkkel szemben a – nemzetközi ügyleteknél is – kizárólagosan illetékes
joghatóság a Traunsteini Tartományi Bíróság. Jogunkban áll azonban a vevőre nézve
általánosan illetékes bíróságnál is keresettel élni.
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