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I. Érvényességi kör  
1. A NYPAN Kft. valamennyi szállítási és vállalkozási 

jogügyletében kizárólag az itt szabályozott Általá-
nos Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 
szolgálnak alapul, akkor is, ha erre a jövőben nem 
hivatkozunk. Az ettől eltérő megállapodások csak a 
kifejezett írásbeli hozzájárulásunkkal érvényesek. 
 

II. Ajánlat 
2. Ajánlataink nem bírnak kötelező erővel. A szerző-

dés csak a megrendeléssel, vagy a 6. pont szerinti 
esetekben, a megrendelés-visszaigazolásunkkal jön 
létre. 
 

III. Szerződéskötés 
3. Termékeink és szolgáltatásaink megrendelésével a 

megrendelő és a NYPAN Kft. között szállítási ill. 
vállalkozási szerződés jön létre.  

4. Törzsvásárlóink, forgalmuk függvényében, kedvez-
ményre jogosultak. A törzsvásárlói kedvezmény 
mértékéről írásban értesítjük partnereinket. Fenn-
tartjuk magunknak a jogot a törzsvásárlói kedvez-
mény mértékének bármikori megváltoztatására, 
visszavonására. Az esetleges változásról írásban, 
és a változás érvényesítése előtt értesítjük az érin-
tetteket. 

5. Amennyiben a megrendelés nem tartalmaz azoktól 
eltérő információt, a vevő (megrendelő) elfogadja az 
aktuális árlistánkban megadott (adott esetben a 
törzsvásárlói kedvezménnyel csökkentett) árakat, 
és a jelen feltételeket. 

6. Az érvényes árlistától, a szokásos törzsvásárlói 
kedvezménytől csak írásos megállapodással lehet 
eltérni. Ez esetben szerződéskötésnek csak az álta-
lunk megküldött megrendelés-visszaigazolás tekint-
hető, az abban foglalt feltételekkel. Amennyiben a 
megrendelő, a megrendelés-visszaigazolás kéz-
hezvételét követő 3 munkanapon belül nem tesz 
írásos észrevételt: a szerződés létrejön. 

7. Az árlistáinkban, ajánlatainkban, és megrendelés-
visszaigazolásainkban megadott áraink HUF-ban és 
a telephelyünkön gépkocsira rakva (EXW paritás) 
értendők, azaz nem tartalmazzák az esetleges szál-
lítási költségeket. Ettől eltérni csak kifejezetten erre 
vonatkozó írásos megállapodás szerint lehet. 
 

IV. Megrendelés 
8. Csak írásos vagy meghirdetett email címünkre, 

elektronikus úton leadott megrendeléseket foga-
dunk el. 

9. Az általunk forgalmazott árucikkek ill. szolgáltatása-
ink megrendelése esetén a megrendelés csak an-
nak közösen elfogadott mellékletével (megrendelő-
lap, ill. szabásjegyzék) válik véglegessé. Személyes 
megrendelés esetén a közös elfogadást egyrészt a 
megrendelő, másrészt a megrendelést felvevő kol-
légánk aláírásával igazolja. Elektronikus úton törté-
nő megrendelés esetén, amennyiben 5 munkana-
pon belül nem jelezzük a megrendelőnek, a módo-
sítás szükségességét (pl. alapanyaghiány, stb.) a 
megrendelés közösen elfogadottnak tekinthető. 

10. A megrendelés minden további, utólagos módosítá-
sa kizárólag mindkét fél beleegyezésével lehetsé-
ges. 

11. A megrendeléskor előleget kérhetünk. Annak 
megtagadása esetén, a megrendelést nem tekintjük 
érvényesnek és joghatályosnak. 
 

V. Teljesítés 
12. A szállítási vagy készre jelentési határidő csak 

megközelítőleg számít meghatározottnak. 
13. Előre nem látott, elháríthatatlan esemény (vis 

major) esetén (pl. természeti katasztrófa, sztrájk, 
géphiba, beszállítói késedelem, hatósági intézke-
dés, stb.) feljogosít bennünket arra is, hogy a ko-
rábban kötelezően vállalt határidőket egyoldalúan 
módosítsuk, vagy a megrendelés teljesítésétől el-
állhassunk. 
A vis major feljogosít bennünket arra is, hogy a to-
vábbi teljesítésre egy, a körülményekhez képest 
méltányos „átfutási“ időt biztosítsunk, vagy a fentiek 
miatt nem teljesített szolgáltatást egészben vagy 
részben a szerződéstől eltérő módon teljesítsünk, 
anélkül, hogy ebből a megrendelő fél kártérítési 
igénnyel léphetne fel. 
A szerződő felek egyetértése szükséges ahhoz, 
hogy vis major esetén a megrendelő elállhasson 
megrendelésétől. 

14. Amennyiben a fent említett akadályok a vevő 
(megrendelő) esetében következnek be, úgy ezen 
szabályok az ő átvételi kötelezettségének jogkövet-
kezményeire is alkalmazhatók. 

15. A szerződő felek kötelesek a szerződés teljesítését 
késleltető vagy gátló akadály kezdő időpontját és az 
akadály elhárításának várható végét a másik féllel 
haladéktalanul közölni. 

16. A megrendelt áruk megérkezését vagy a szolgálta-
tásaink készre jelentését szóban (személyesen 
vagy telefonon) vagy írásban (SMS-ben, vagy e-
mailben, vagy faxon, vagy postai úton, stb.) egy 
munkanapon belül jelezzük a megrendelőnek. 
 

VI. Átadás 
17. A szállítási kötelezettségeink betartásának előfelté-

tele, hogy a megrendelő saját kötelezettségeit (pl. 
adott esetben fizetés) betartsa. 

18. A megrendelő (amennyiben nem él a 30. pont 
szerinti kifogással) köteles a megrendelt árut ill. 
szolgáltatást, a készre jelentést követő 10 munka-
napon belül átvenni. A 10. munkanap lejárta után a 
készre jelentést ajánlott postai küldeménnyel meg-
ismételjük. 

19. Az átadás helye a NYPAN Kft. telephelye, ill. 
amennyiben a kiszállítást mi vállaljuk, a szállítási 
cím.  

20. Kiszállítás esetén az áru esetleges megsemmisülé-
sének vagy állaga rosszabbodásának a kárveszélye 
a megrendelőre a szállítónak vagy a fuvarozónak 
történő átadáskor, ill. az általunk kiszállított áru ese-
tében a kiszállítási címre érve száll át. 

21. A megrendelő által igényelt biztosításokat saját 
költségére megkötjük. 

22. Az áru megrendelő általi késedelmes átvétele vagy 
az együttműködési kötelezettség megszegése (pl. a 
lerakodás feltételei nem biztosítottak), feljogosít 
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bennünket arra, hogy a keletkezett károk miatt (pl. 
többletköltségek) kártérítést követeljünk. 

23. Az áru megsemmisülésének, vagy az áru állagrom-
lásának kárveszélye a megrendelőre száll át abban 
az esetben, amennyiben a megrendelő az átvétellel 
késedelembe esett. Megrendelő késedelme esetén 
minden további igényünket fenntartjuk. 

24. Az átadás során a megrendelő a szállítólevél vagy 
a számla aláírásával igazolja, hogy az árut minősé-
gi és mennyiségi megvizsgálás után átvette. A nyil-
vánvaló és rendes vizsgálattal felismerhető hibákat 
a vevő köteles az áru átvétele után haladéktalanul 
írásban megkifogásolni. Amennyiben a Megrendelő 
az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi kifogásait 
azonnal közölte volna, ellenkező bizonyításig vé-
lelmezni kell, hogy mi szerződésszerűen teljesítet-
tünk. Az olyan hibákat, amelyek a rendes átvizsgá-
lás során nem voltak felfedezhetők a 40. pont sze-
rint kell kifogásolni.  

25. Amennyiben a megrendelő – pl. technikai okokból – 
lapszabászati maradékait nem tudja átvenni, azokat 
az átvételt követő 8 munkanapig tároljuk. Amennyi-
ben ezen idő alatt a megrendelő a maradékokat 
nem szállítja el, vagy nem ad rájuk újabb megren-
delést, úgy tekintjük, hogy a maradékokról lemon-
dott, azok továbbhasznosításáról vagy megsemmi-
sítéséről mi gondoskodunk. 

26. Csomagoló és egyéb szállítási segédanyagot nem 
veszünk vissza, kivételt csak a rakodólapok jelente-
nek. A megrendelő kötelezettsége, hogy a csoma-
golási és egyéb mellékanyagok megsemmisítésé-
ről, eltávolításáról saját költségén gondoskodjon. 
 

VII. Fizetés 
27. A teljesítésekről a teljesítés napján számlát állítunk 

ki. A számla rögzíti a fizetés esedékességét. Alap-
helyzetben a megrendelőnek az áru átvételét meg-
előzően készpénzzel vagy előre utalással kell a 
vételárat, vállalkozói díjat megfizetnie. Az esetleges 
fizetési engedményekhez (pl. a teljesítést követő 
utalással történő fizetés), hitelbiztosító intézmény-
nyel történő bevizsgálás után, ügyvezetői jóváha-
gyás szükséges. 

28. Kézpénzes fizetés csak magyar forintban lehetsé-
ges, utalás történhet euróban is. Forintban megál-
lapodott ár esetén, a teljesítés napján érvényes 
Magyar Nemzeti Bank (MNB) HUF/EUR középárfo-
lyamán számítjuk át az összeget euróra. Ugyanígy 
az euróban megállapodott árat, forintos fizetés ese-
tén forintra. 

29. Kézpénzes fizetés előtt – igény esetén – lehetősé-
get biztosítunk az áru megtekintésére, minőségé-
nek és mennyiségének ellenőrzésére.  

30. A megrendelt árukat és szolgáltatásokat legkésőbb 
a készre jelentésük utáni 11. munkanapon leszám-
lázzuk, még akkor is, ha azt a megrendelő nem vet-
te át. Ilyen esetekben az elkészített átutalásos 
számlát (öt napos fizetési határidővel) ajánlott, térti-
vevényes küldeményben küldjük meg a megrende-
lőnek. Ettől kivételesen, külön írásos megállapodás 
szerint lehet eltérni. 

31. Ugyancsak kivételt képez, amikor kétségtelenül 
hibás teljesítés esetén a vevő jogosan kifogásolja 
az árut, és ezért nem veszi át. A megrendelő az áru 

csekély hibája (a hibás rész a teljes érték 4%-ánál 
kisebb), vagy károsodása esetén azonban, szava-
tossági jogaira figyelemmel sem tagadhatja meg 
annak átvételét. 

32. Késedelmes fizetés esetén a megrendelő – bármi-
nemű külön értesítés nélkül – köteles a még nem 
teljesített összeg 0,05% -nak megfelelő napi kése-
delmi kamatot fizetni a tényleges kifizetésig.  

33. A vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelme 
esetén, jogosultak vagyunk bármely még nyitva álló 
szerződéses kapcsolatból eredő, minden vagy 
egyes, a vevővel szemben fennálló követelést ese-
dékessé és lejárttá tenni és a fizetést követelni, to-
vábbá a megkötött, de még nem teljesített szerző-
désektől elállni. 

34. Ha a szerződés megkötése után indokolt kétségek 
merülnek fel a vevő fizetőképességét vagy hitelké-
pességét illetően, vagy ha ilyen, a szerződés meg-
kötésekor fennálló körülmények csak később válnak 
ismertté, jogosultak vagyunk a szállítás előtt kész-
pénzfizetést vagy biztosíték szolgáltatását kérni, 
vagy elállni a szerződéstől és a vevőtől a ráfordítá-
saink megtérítését kérni, valamint az engedélyezett 
fizetési kedvezményeket visszavonni és az összes 
meghitelezett követelést azonnal esedékessé tenni. 

35. A megrendelő csak általunk kompenzáló levélben 
elismert, vagy jogerős bírósági határozattal megítélt 
követelés esetén élhet velünk szemben beszámítási 
jogával. 
 

VIII.Fizetési biztosítékok 
36. A megrendelő a bruttó számlaösszeg erejéig, 

követelésünk biztosításaként, javunkra engedmé-
nyezi a továbbértékesítésből vagy más hasonló 
követelésből származó igényét. Az átruházást elfo-
gadottnak tekintjük. 

37. A javunkra engedményezett követelés tekintetében 
a megrendelő mindaddig fizetésre kötelezett, 
ameddig a fennálló követelésünk teljes egészében 
nem kerül kielégítésre. Jogunk van kérni, hogy a 
megrendelő az engedményezett követeléseket és 
azok kötelezettjeit velünk megismertesse, valamint 
minden az engedményezésre vonatkozó dokumen-
tumot a rendelkezésünkre bocsásson, valamint, 
hogy a kötelezettel közölje az engedményezést. 

38. Amennyiben a megrendelővel szemben fizetéskép-
telensége miatt csőd-, felszámolási vagy végelszá-
molási eljárás indul, jogunkban áll a szerződéstől 
visszalépni és követelhetjük a már szállított dolog 
azonnali visszaszolgáltatását.  

39. Jelen feltételek elfogadásával a megrendelő a 
javára szóló fizetési jogszerő biztosítékot a követe-
lésünk fedezeteként javunkra engedményezi.  
 

IX. Szavatossági jogok 
40. A vevő a leszállított áru további feldolgozása vagy 

megmunkálása előtt köteles megvizsgálni, hogy 
annak sajátosságai a megrendelésnek megfelelnek-
e. Nincs helye szavatossági igénynek, ha az a vevő 
nem egyértelmű megrendeléséből fakad (pl. a lap-
szabászati megrendelése nem az általunk használt 
megrendelőlapon érkezik, vagy, ha a kézírás nem 
egyértelműen olvasható). 
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41. Az olyan hibákat, amelyek a rendes átvétel során 
nem voltak felfedezhetők, a hiba felfedezése után, 
de legkésőbb az átvételt követő 6 hónapon belül 
(Ptk 308.§) lehet írásban megkifogásolni. Ez 
ugyancsak érvényes a téves szállításokra és a 
mennyiségi eltérésekre is. A kifogásolási határidő 
elmulasztása esetén kizárt a szavatossági igényér-
vényesítés. 

42. A szavatossági felelősség megszűnik, amennyiben 
a leszállított árut megváltoztatják, feldolgozzák vagy 
szakszerűtlenül tárolják, kezelik. 

43. Mindenekelőtt a dolog kijavításával, vagy pótszállí-
tással vállaljuk az áru hibájáért a szavatosságot. 

44. Csak azoknál az áruknál lehet reklamációt érvénye-
síteni, amelyek vizsgálat vagy visszavétel céljára 
rendelkezésre állnak. A reklamációról minden eset-
ben jegyzőkönyvet veszünk fel. 

45. Visszáruzás a részünkre nem hajtható végre az 
erre vonatkozó előzetes kölcsönös megegyezés 
nélkül. 
 

X. Felelősség 
46. A szerződés tárgyát képező dologban a mi kötele-

zettségszegésünk miatt bekövetkezett károk eseté-
re, tekintet nélkül annak jogalapjára, felelősségünk 
csak és kizárólag a következőkre korlátozódik:  

a) szándékos károkozás; 
b) lényeges szerződési kötelezettség vétkes 

megszegése;  
c) a NYPAN Kft. vagy alkalmazottja által elköve-

tett, neki felróható, gondatlan magatartás; 
d) életet, testi épséget, egészséget veszélyeztető 

cselekedet;  
e) szándékosan eltitkolt / elrejtett hibák, azokért 

vállalt garanciák;  
f) a termékfelelősség körébe tarozó tárgyak ese-

tén a 3. személy részére történő átadás alkal-
mával vagy a saját célból történő használat so-
rán keletkezett károk esetében.  

47. A tisztán vagyoni kár megtérítése a jóhiszeműség 
és tisztesség elvének követelményei alapján törté-
nik, a megrendelt áru értékének és a bekövetkezett 
kár nagyságrendjének viszonyítása alapján. 

48. Az idegen fuvarozás, szállítás során keletkezett 
károkért nem tartozunk felelősséggel, különösen 
akkor, ha a figyelmetlenség mértéke csekély köte-
lezettségszegésből ered.  

49. Nem tartozunk felelősséggel azokért a következ-
ményekért, melyekre a IX. fejezet alatt található 
szavatossági felelősségünk sem terjed ki. 
 

XI. Adatvédelem 
50. Megrendelőink megrendelésükkel egyúttal kifejezett 

hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre elekt-
ronikus hírlevelet, vagy más reklámcélú kiadványt 
küldjünk. 

51. A személyes adatokat és/vagy cégadatokat a 
törvényes előírásoknak megfelelően kötelesek va-
gyunk megőrizni, azokat 3. személynek nem adjuk 
ki. 
 

XII. Egyéb rendelkezések 
52. Ha ezen feltételek egyes előírásai hatálytalanok 

lennének vagy azzá válnának, ez az egyéb rendel-

kezések érvényességét nem érinti. A szerződő felek 
kötelesek olyan új feltételekben megállapodni, ame-
lyek a hatálytalan rendelkezések alapján megjelölt 
szerződési célnak legjobban megfelelnek, és kizár-
ják a szerződési célok megkerülését.  

53. Az ÁSZF itt szabályozott feltételeinek módosítása, 
vagy eltérés azoktól, kizárólag írásban megenge-
dett. Ez vonatkozik az írásbeliséget előíró rendelke-
zésre is.  

54. Az ÁSZF és a megkötött egyedi szerződés kétsé-
ges tartalmi eltérése esetén az egyedi szállítási 
szerződés előírásai a mérvadóak.  

55. Ezen Általános Szerződési Feltételek magyar és 
német nyelven kerültek megfogalmazásra. Eltérés 
esetén a magyar nyelvű változat a mérvadó. 


