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ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  

(ÁSZF) 

 
 Általános rendelkezések 
 
1.§  A G-U Magyarország Kft. (adószám: 10927614-2-43, Cégjegyzékszám: Cg.13-09-

 068184, székhely: 1193 Budapest, Víztorony u. 20. I. emelet, 
 számlaszám:10103836-05843539-00000007,e-mail:info@g-u.hu 
 (továbbiakban:Társaság) az általa gyártott vagy forgalmazott termékekkel 
kapcsolatos  kereskedelmi szolgáltatást nyújt a megrendelői részére. 

2.§  Annak elősegítése érdekében, hogy a Társaság a megrendelőkkel kötött szerződések 
 alapján egységes feltételrendszer alapján nyújthassa a szolgáltatásait, a jelen 
 Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) kerültek bevezetésre. A Vevő 
 megrendelésével egyidejűleg elfogadja a G-U Magyarország Kft. honlapján is 
 közzétett általános szerződési feltételeket. 
3.§  A Társaság által kötött szerződések két részből állnak: 

a) A szállítás és megrendelés egyedi, adatait és feltételeit, azaz a specifikus 
 szerződési feltételeket tartalmazó 1. rész és annak mellékletei, továbbá 
b) A szállítási szerződés 2. részét képező ÁSZF, amely a szállítási szerződések 

  általános feltételeiként a megrendelőnek és a Társaságnak a szállítási  
  jogviszonnyal összefüggő mindazon jogait és kötelezettségeit tartalmazza, 
  amelyek nem minősülnek egyedi megállapodásnak. 
 
 Az ÁSZF megismerése és elfogadása 

4.§ A Társaság köteles a szállítási szerződés megkötését megelőzően lehetővé tenni, 
hogy  a megrendelő az ÁSZF hatályos szövegét megismerje, és ezt követően 
döntsön a  megrendelő arról, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat az egyedi szállítási 
szerződés  általános feltételeként elfogadja. 
 

5.§ Az ÁSZF a szállítási szerződés megkötésével, illetve az írásbeli megrendelés 
 közlésével, a Szállítói visszaigazolás megrendelő általi kézhezvételével annak 
részévé  válik. A megrendelő a szállítási szerződés megkötésekor, az írásbeli 
megrendelés  visszaigazolás kézhezvételével elismeri, hogy a Társaság a 4.§-ában 
foglaltaknak  eleget tett, a megrendelő az ÁSZF tartalmát megismerte, mint 
megfelelő  és méltányos  szerződési feltételeket kifejezetten elfogadta és 
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kötelezettséget vállal  azok  betartására, valamint tudomásul veszi, hogy a 
Társaság a mindenkori ÁSZF-ben  rögzített általános szállítási feltételek szerint 
nyújtja szolgáltatását. 

  

 A szerződés hatálya  

6.§ Az alábbiakban ismertetett feltételek a Társaság által kiadott árajánlatokra, 
 megrendelés visszaigazolásokra, számlákra, a szállítási szerződésre, és valamennyi 
az  értékesítéssel kapcsolatos dokumentumra kiterjednek. 
 

7.§  A megrendelő esetleges, a jelen ÁSZF-től eltérő üzleti feltételei kizárólag a Társaság 
kifejezett és írásbeli jóváhagyása esetén érvényesek.  
A szállításokra vonatkozóan minden esetben az írásos megrendelés-visszaigazolás 
az  irányadó. 
 

8.§ A jelen ÁSZF új Általános Szállítási Feltételek kiadásáig, illetve visszavonásig 
 érvényes. 

 

 Az értékesítés 

9.§ Társaság a jelen általános szerződés feltételei szerint elsősorban halasztott 
 fizetéssel, de minden esetben tulajdonjogának fenntartása mellett értékesíti a 
 termékeit. A Megrendelő egyedi megállapodás alapján teljesíthet átutalással, előre 
 megfizetés mellett, vagy házipénztárba történő készpénz előre befizetése mellett. 

 A társaság fenntartja magának a jogot, hogy az Árlistájában meghatározott árakat 
egyoldalú jognyilatkozatával, a Megrendelő előzetes, írásbeli értesítése mellett, 
megváltoztassa. Az árváltozás nem minősül szerződésszegésnek és nem igényel 
külön ártárgyalásokat. 

 

  A megrendelés 

 10.§ A Megrendelő a megrendelését kizárólag írásos formában, legalább az alábbi tartalmi 
 elemek közlésével köteles eljuttatni (beadni) a Társaság felé: 

 a) Megrendelő neve és címe, elérhetőségei (e-mail, telefonszám, fax) 

 b) megrendelés dátuma 

 c) kért szállítási határidő 
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 d) a megrendelt termék pontos megnevezése 

 e) a megrendelt termék pontos mennyisége 

 f) a szállítás helye 

 g) fizetési mód megjelölése 

 

 11.§ A Társaság a szabályosan beadott megrendeléseket kérésre írásban visszaigazolja 
 Megrendelőnek. Ennek módja lehet e-mail, postai levél vagy fax is. A megrendelés 
 befogadásának napja a fentiekben leírt visszaigazolás megtörténtének napja. A 
 teljesítési feltételek a befogadás napjától kezdődnek. 

 12.§ A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Társaság jogában áll olyan megrendeléseket 
 be nem fogadottnak tekinteni, amelyekben a fent szereplő adatok, információk 
 hiányosak vagy hiányoznak, így az ebből eredő kárát Megrendelő maga viseli. 

13.§ A Megrendelő jogosult a beadott megrendelését írásban lemondani. Ebben az 
esetben, továbbá akkor, ha a lemondás időpontját megelőzően vagy vele egyidejűleg 
a befogadás már megtörtént, Szállító a megrendelést törli. A nem raktári termékek 
(egyedi vevőrendelésre érkező termékek) megrendelésből való törlésére nincs mód és 
a megrendelés lemondása esetén Szállító jogosult a megrendelt árut leszállítani és 
azt leszámlázni. 

 

 A teljesítés helye, ideje 

 14.§ A megrendelt termékek átadás-átvételi helye a Megrendelő telephelye. 

 

 A szállítás 

 15.§ A társaság vállalja, hogy a normál raktári árukra szóló megrendeléseket, azok 
 beérkezésétől számított 10 munkanapon belül teljesíti. Minden más megrendelést – 
 egyéb, katalógusban szereplő árut - visszaigazolás alapján teljesít. A szállítás során 
 igénybe vett, többször felhasználható csomagoló-, és szállítóanyagok a Szállító 
 tulajdonát képezik, a szállítólevélen feltüntetésre kerülnek, azokkal való mennyiségi 
 elszámolás kötelezettsége a Megrendelőt, az esetenkénti visszaszállítás a társaságot 
 terheli. 
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16.§ A Társaság a szállításért szállítási díjra jogosult, melynek pontos összegét a szállítási 
 szerződés tartalmazza. 

17.§ Ha a Megrendelő a megrendelését a 13.§-ban foglaltak szerint nem mondta le és azt 
leszállításkor nem veszi át, a Társaság a visszavételt jogosult megtagadni, vagy eseti 
megállapodás és visszavét esetén 30% manipulációs költség levonásával készít 
jóváíró  számlát. 

 

 Átadás-átvétel 

18.§ A Társaság – eltérő szakmai szokások hiányában - a megrendelt terméket 
csomagolva  és mérlegelve adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie a 
megrendelt termék  épségének a szállítás időtartamára vonatkozó megóvására. 

 19.§ A Megrendelő a minőségi és mennyiségi ellenőrzést az átvétel napján haladéktalanul, 
 de legfeljebb az attól számított 8 (azaz nyolc) napon belül köteles elvégezni. A 
 Megrendelő a termékkel kapcsolatos hibát az észlelésekor haladéktalanul, de 
 legkésőbb 8 (azaz nyolc) napon belül, írásban, a Társasággal közölni köteles. 
 Egyidejűleg köteles írásban megjelölni a kapcsolatos szavatossági igényét is.  

20.§ Az átadás-átvétel megtörténtének időpontja az a nap, amelyen a Társaság a terméket 
a Megrendelőnek átadta, s a Megrendelő azt átvette. Az átvétel nem tagadható meg a 
dologban fennálló kisebb jelentőségű hiányosságok, hibák miatt, amelyek a 
rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják. A Megrendelő vagy a megbízottja 
köteles az átvétel tényét cégszerű aláírással, vagy az arra jogosult személy 
aláírásával igazolni. Fuvarozó közben jöttével történő szállítás esetén az átvétel ténye 
átvételi  fuvarjegyen kerül rögzítésre. 

21.§ A Társaság vállalja, hogy Megrendelői igény esetén a Megrendelő szakembereit a 
vasalatok szakszerű alkalmazására és beépítésére díjmentesen betanítja. Igény 
esetén  a Társaság díjmentesen kölcsön adja – külön szerződés aláírásával - a 
Megrendelőnek a vasalatok szakszerű fölszereléséhez szükséges sablonokat. A 
Megrendelő a kölcsönbe kapott szerszámokkal „a jó gazda gondosságával” köteles a 
munkát végezni, köteles azokat jó állapotban megőrizni, a szükséges 
karbantartásokat, szervizelést a saját költségén elvégeztetni. A Megrendelő köteles az 
átadott szerszámok átadás–átvételének tényét a szállítólevél és a Szállító által 
kiállított nyilatkozat aláírásával igazolni. Megrendelő amennyiben már nincsen 
szüksége az átvett szerszámokra, vagy ha a szállítási szerződés a szerződő felek 
között bármely  okból megszűnik, 5 munkanapon belül köteles visszaszolgáltatni 
azokat a Szállítónak. Amennyiben Megrendelő az átvett szerszámokat hiányosan, 
sérülten (rendeltetésszerű használatra alkalmatlanul), vagy egyáltalán nem adja 
vissza, akkor Megrendelő köteles a Társaság kárát haladéktalanul megtéríteni. 
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 Visszáruk kezelése 
 

 22.§ A Társaság a Megrendelő által visszaküldött árut raktári termékek esetén 30%- s 
 értékcsökkentéssel írja jóvá. Nem raktári termékek esetén áruvisszaküldésre nincs 
 mód. 

 
23.§ A Megrendelő köteles a visszaküldeni kívánt áruról tételes visszáru jegyzék készíteni, 
 az áru cikkszámának, mennyiségének és a visszáru okának a feltüntetésével. Árut 
 visszaküldeni kizárólag a Társaság által jóváhagyott visszáru jegyzékkel lehet. 
 

 24.§ A Társaságnak felróható okból történő visszáru szállítási költsége a szállítót terheli, 
 egyéb esetben a Társaság jogosult a visszáru szállítás során felmerült szállítási 
 költségét a Megrendelőnek leszámlázni. 

 
 25.§ A társaság vállalja, hogy a Megrendelő részére átadott göngyöleg darabszámának 

 megfelelő mennyiségű göngyöleget folyamatosan visszavesz, legfeljebb azonban a 
 Megrendelő által az utolsó 90 napon belül elszállított göngyöleg mértékéig. Kézi 
 visszáru jegyzék készül göngyöleg visszáru esetén is. 
 
26.§ A Társaság az általa, a szállításhoz használt több utas rakodólapot és magasító 

keretet későbbi visszaszállításra – göngyölegként - nyilvántartja, ezt a szállítólevélen 
föltünteti, mellyel a Megrendelőnek mennyiségileg el kell számolnia, leszámlázás 
nélkül. Ezen csomagolóanyagok – göngyöleg - visszaszállításáról Társaság 
esetenként, saját költségére a Megrendelő ezen irányú jelzése alapján gondoskodik.  

 
 27.§ Amennyiben a Megrendelő a fent megjelölt göngyöleggel nem tud elszámolni, úgy 

 szabványos rakodólaponként és magasító keretenként díjat köteles megfizetni, mely 
 összeget a Szállító leszámlázza. 

 
   
  Pénzügyi teljesítés 
 

 28.§ Társaság az EUR/HUF (azaz: Euró/Forint) keresztárfolyam vonatkozásában a számla 
 kiállításának napján irányadó MNB árfolyamot tekintik irányadónak. 

29.§  A fizetés módja elsősorban a Társaság Budapest Banknál vezetett, 10103836-
05843539-00000007 számlaszámú bankszámlájára történő banki átutalás, azonban a 
9.§-nak megfelelően a szerződő felek más fizetési módban is megállapodhatnak. A 
fizetési határidő mindenkor a számla kiállítási dátumát követő meghatározott határidő 
szerinti időpontig. 
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Késedelmi kamat 
 
 30.§ A Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a törvény által meghatározott késedelmi 

 kamatot számít föl a Társaság. A Megrendelő a számlát minden további bizonyítás 
 nélkül köteles befogadni, kifizetni. Ha a késedelmi kamat megfizetése 
 követelésbehajtási eljárás során történik, úgy a Társaság a számlát utólag állítja ki, és 
 azt postai úton küldi meg a Vevőnek. 

 
   
  A hitelkeret 
 

31.§ A Társaság az üzleti kockázata csökkentése érdekében hitelkeretet állapíthat meg a 
Megrendelő által elszállítható, de ki nem fizetett áru ellenértékére, amely keret erejéig 
előzetes pénzügyi teljesítés hiányában is teljesíti szállítási kötelezettségeit 
Megrendelő felé. 

 
 32.§ A Társaság által biztosított hitelkeret összegét a szállítási szerződés elválaszthatatlan 

 melléklete tartalmazza. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a hitelkeret 
 összegét a Megrendelő előzetes, írásbeli értesítése mellett, egyoldalú 
 jognyilatkozatával megváltoztassa. 

 
33.§ Amennyiben Megrendelő a hitelkeretet túllépi a Társaság a részére történő 

értékesítést minden külön értesítés nélkül, egyoldalú jognyilatkozattal azonnal 
leállíthatja. 

 
 Zálogjog alapítása, tulajdonjog fenntartással történő értékesítés 
 
34.§ A Társaság átutalásos számlázása esetén tulajdonjoga fenntartásával értékesíti a 

termékeit, így a Megrendelő önként - szabad akaratából és mindenféle befolyásolástól 
mentesen- az esetleg a későbbiekben felmerülő kifizetetlen tartozása esetére, a 
tőketartozása és annak kamatai, behajtási költségei, stb. erejéig zálogjogot alapít a 
Társaság részére az átvett, de még ki nem fizetett, a Társaság tulajdonát képező 
teljes  árukészletére. 

 
 35.§ A zálogjog érvényesítése érdekében a Társaság a Megrendelő telephelyéről a 

 tulajdonát képező árukészletet – költségviselés terhe mellett - felleltározás után, 
 elszállíthatja, és azt értékesítheti. 
 
36.§ Megrendelő köteles értesíteni a Társaságot, ha ellene csőd-, felszámolási, 

végelszámolási eljárást kezdeményeztek. Az értesítési kötelezettség nem az eljárás 
megindításának a cégközlönyben való megjelenésekor, hanem, a kezdeményezésnek 
a Megrendelő tudomására jutáskor áll fenn. 

 
37.§ A kötelezettség elmulasztása esetén, ha a mulasztás a Társaságnak kárt okozott, a 

Megrendelő ellen kártérítési igénnyel léphet fel. Amennyiben a Társaság a zálogjogát 
részben vagy egészében érvényesíteni nem tudja, illetve a tartozásai és annak 
járulékai behajthatatlanná válnának, a Megrendelő, vagy annak képviselője a fennálló 
tartozás összegére és annak jutalékaira, mint magánszemély készfizető kezességet 
vállal és kijelenti, hogy a tartozások összegének fedezetével, mint magánszemély 
mindenkor rendelkezik. 
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  Jótállás 
 

 38.§ A Társaság a szerződésszerű teljesítéséért 12 (azaz tizenkettő) hónap jótállási 
 kötelezettséget vállal.  

 
 

 Vis-maior 
 
39.§ Vis-maiornak számítanak azok a szállítási kötelezettség teljesítését akadályozó vagy 
 gátló körülmények, amelyeket a Társaság nem képes befolyásolni (pl. sztrájk, elemi 
 csapás, nem helyettesíthető beszállítónál általános szállítási problémák, stb.). A vis-
 maior fennállásáról a Társaság köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Vis-
 maior esetén mindkét félnek jogában áll a szerződést felbontani, a Társaság 
 azonban a nem teljesítés miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető. 
 
 Részleges érvénytelenség 

40.§ Amennyiben a jelen általános szerződési feltétel valamely rendelkezése bármilyen 
 okból érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az egyéb rendelkezések érvényességét 
nem érinti. 

  Irányadó jog, illetékesség 

41.§ A jelen ÁSZF-ben meghatározott jogügyletre, illetve eljárásra a magyar anyagi és 
 eljárási jog az irányadó.  

 Adatfeldolgozás, adatvédelem 

 42.§ A Társaság a megrendelők adatait számítógépen dolgozza fel és tartja nyilván. Az 
 adatok Társaság részére történő megadásával megrendelő hozzájárul a Társaság 
 tevékenységével kapcsolatban történő felhasználáshoz. 

 
 
 Budapest, 2011. február 1. 

 


