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Ha a Megrendelô és a Nyomda között másmegállapodás 
nem jön létre, a Felek között amegrendelés visszaigazolá-
sával jelen szállítási feltételek lépnek életbe:
1. Minden ajánlatot, megrendelést, elfogadást, jóváha-

gyást, módosítást, észrevételt írásban kell megtenni, 
azt levélben, faxon vagy Internet-kapcsolaton keresztül 
kell továbbítani. A fentiek Megrendelô részérôl történô 
elmulasztása esetén a Nyomda mentesül bárminemû 
reklamáció, kötbér vagy jogkövetkezmény alól.

2. A megrendelésnek tartalmaznia kell minden elôírást, 
specifikációt, dokumentumot és adatot a termékre 
(szolgáltatásra) vonatkozóan. Így különösen: az alap-
anyag fajtáját (minôség, grammsúly), a termék mé-
retét, mintáit, színeit, mennyiségét, csomagolását, a 
szállítási és számlázási címet, melyek egyértelmûen 
meghatározzák a megrendelônek a termékkel (szol-
gáltatással) szembeni elvárását, és kétséget kizáróan 
meghatározzák a termék legyártásához szükséges pa-
ramétereket. Ha szükséges, a Nyomda további infor-
mációkat kérhet a termékkel kapcsolatosan, ugyan-
akkor jogában áll alkalmazni a nyomda- és csoma-
golóanyag-ipar nemzetközileg alkalmazott elôírásait, 
szakmai szokásait és eljárásait. Ha a Megrendelô sa-
ját mintája szerint gyártandó terméket (szolgáltatást) 
rendel, át kell adnia a mintát a Nyomdának. Csak az 
azonos technológiai eljárással készített mintát tudja a 
Nyomda elfogadni színhelyesség és egyéb paraméte-
reiben. A mintától a Megrendelô által kezdeményezett 
eltérések többletköltségét a Megrendelô viseli.

3. A megrendelt termék (szolgáltatás) tekintetében a 
Megrendelô felelôs a szerzôi, kiadói és egyéb jogok 
sértetlenségéért. A Nyomda mentesül minden fenti-
ekkel kapcsolatos eljárás, költség, kár és kiadás te-
kintetében.

4. A visszaigazolt szállítási határidô abban az esetben ér-
vényes, ha a Megrendelô a gyártás indítási engedélyt 
vagy az egyéb, gyártáshoz szükséges dokumentációt a 
megállapodott ütemben megadja. Ellenkezô esetben, 
vagy Vis maior esetén a Nyomda a szerzôdéstôl jogkö-
vetkezmény nélkül elállhat, vagy a szállítási határidôt 
meghosszabbíthatja.

5. A Nyomdának átadott minták, filmek a Megrendelô tu-
lajdonában maradnak, azonban a számlák teljes ki-
egyenlítéséig visszatarthatja. A Megrendelô kifeje-
zett kérésére azonban korábban is kiadható, de ezzel a 
Megrendelô lemond a minôségi kifogás megtételérôl. 
Azokat az anyagokat, melyet a Megrendelô nem kér 
vissza, vagy nem kéri azokat archiválni, az utolsó gyár-
tástól számított 1 hónap múlva a Nyomda megsemmi-
síti. A Nyomda által készített minták, filmek, mûszaki 
rajzok a Nyomda tulajdonában maradnak.

6. Az árak minden esetben Áfa, termékdíj, egyéb adók 
nélkül értendôek, paritásuk pedig EXW Békéscsaba 
(Nyomda telephelye). A termék adóvonzatának megál-

lapítása a Nyomda kizárólagos joga. A Megrendelô ál-
tal igényelt fuvar leszámlázásra kerül.

7. Ha a Megrendelô a termék átvételét megtagadja vagy 
elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru, vagy meg-
rendelt, de le nem gyártott áru összes felmerült költ-
sége leszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelô 
költségére és kockázatára, havi 3 % tárolási díj ellené-
ben raktározza a Nyomda. Ha a Megrendelô az árut a 
készrejelentéstôl számított 6 hónap múltán sem veszi 
át, a Nyomda a Megrendelô külön értesítése nélkül is 
megsemmisítheti.

8. A rendelt mennyiségtôl legfeljebb 5 %-kal történô túl- 
illetve alulszállítás megengedett. Ha a szállítmány 
több tételbôl áll, a mennyiségi tolerancia tételenként 
értendô. Alulszállítás esetén a tényleges mennyiség, 
túlszállítás esetén a megrendelt mennyiség kerül 
számlázásra.

9. A Nyomda vállalja a termék jó minôségben történô el-
készítését. Minôségi kifogást a termék leszállítását 
követô 8 napon belül írásban fogad el. A reklamáció-
nak legalább a következô adatokat kell tartalmaznia: a 
termék megnevezése, a kifogásolt mennyiség, a kifo-
gásolt számla száma, az átvétel idôpontja, a kifogásolt 
áru tárolásának helye és a minôségi hiba technikai le-
írása. A minôségi reklamáció kivizsgálására – ameny-
nyiben azt a Nyomda nem fogadja el – a Könnyûipari 
Mûszaki Fôiskola állásfoglalását, illetve az általuk 
ajánlott Vizsgáló Intézet állásfoglalását mindkét fél el-
fogadja, a vizsgálat költségeit a vesztes fél állja.

10. Fizetési határidô a számlán megjelölt idôpont, eltérô 
megállapodás hiányában a számla keltétôl számított 
8 naptári nap. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki 
alapkamat kétszeresét, de minimum 20 % késedelmi 
kamatot számíthat fel a Nyomda. A reklamáció nem ad 
jogalapot a fizetési határidô módosítására, jogos rekla-
máció esetén a Nyomda köteles 8 naptári napon belül 
a jóváírást megadni és az összeget visszautalni, vagy 
más szállításból adódó követelésébe beszámítani.

11. A Nyomda a birtokába került információkat bi-
zalmasan kezeli, ezzel biztosítva a Megrendelôt a 
termékfejlesztésbôl, új akciójának bevezetésébôl adó-
dó piaci elônyök kihasználásában. Jelen feltételek-
kel létrehozott szerzôdésbôl fakadó jogvita esetén a 
Felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett 
mûködô Állandó Választott Bíróság kizárólagos illeté-
kességének vetik alá magukat. Amennyiben a jelen Ál-
talános Szerzôdési Feltételek bármelyik rendelkezése 
ellentétben állna a megrendelés visszaigazolásában 
írt valamely egyedi feltétellel, úgy ez utóbbi alkalma-
zandó.
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