A Lubexpert Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei
(ÁSZF)
I. Általános rendelkezés
1) A Lubexpert Hungária Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzékszáma: 13-09-148341., adószáma: 23419801-2-13.,
képviseli: Sutyinszky Tamás ügyvezető) (a továbbiakban LH) mint Eladó és a Vevő között létrejött/létrejövő szerződésben nem szabályozott
kérdések tekintetében a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései az irányadóak. Az Általános Szerződési Feltételek
szabályozza azon általános szerződési feltételeket, amelyek minden eseti megrendelésre (a továbbiakban Megrendelés) irányadóak, azzal
hogy egy adott megrendelés minden esetben egyedi megrendelésnek minősül.
2) A LH minden szállítása a jelen ÁSZF, valamint az esetleges vonatkozó külön megállapodások hatálya alá tartozik. Amennyiben külön
megállapodás az ÁSZF alkalmazását egészben vagy részben kizárja, vagy annak ellentmond, úgy a külön megállapodás rendelkezései az
irányadók. A külön megállapodás kizárólag írásban érvényes.
Szerződő felek kijelentik, hogy az Eladó Általános Szerződési Feltételeiben foglalt előírásokat –mely mindenkor korlátozás mentesen
elérhető a www.lubexpert.hu honlapon- ismerik és a szerződéses ügylethez kapcsolódóan, a szerződésben nem szabályozott kérdésekben
alkalmazzák annak előírásait.
II. Megrendelés
1) Az eseti megrendeléseket Vevő írásban köteles legalább a kért szállítási időpont előtt 1 munkanappal eljuttatni LH-hez, terméktípusonként
és fajtánként megjelölve a megrendelni kívánt mennyiséget. Az írásbeliség megtartásának minősül a levélben és a telefax útján eljuttatott
Megrendelés, az elektronikus levélben eljuttatott pedig akkor, ha a küldő személyét illetően kétség nincsen. Az eseti Megrendelésre LH
ugyancsak a fenti alakiságoknak megfelelően köteles eljuttatni a válaszát. Amennyiben ez utóbbira szóban vagy ráutaló magatartással kerül
sor, úgy LH válasza ettől függetlenül érvényesnek minősül, ha a Megrendelésben foglalt mennyiséget LH teljesítette. Szükség esetén a Vevő
kérhet sürgős, soron kívüli szállítást, melynek lehetőségét külön kell egyeztetnie LH ügyfélszolgálatával. A megrendelés késedelmes vagy
pontatlan leadásából származó felelősség a Vevőt terheli.
2) Eltérő megállapodás hiányában az árak forintban értendők és tartalmazzák a csomagolás, a biztosítás vagy a szállítás díjait.
Vevő a LH-tól a Megrendelés időpontjában hatályban lévő mindenkori árlistája szerinti árakon jogosult megvásárolni a Termékeket.
LH árváltoztatása a jelen Szerződés hatálya alatt mindenkor a piaci folyamatokhoz (EURO/HUF árfolyam változás és beszállítói árváltozás,
külső események) és saját üzletpolitikájához igazodik. A LH árlistáját Vevő a LH kapcsolattartóján, területi képviselőjén keresztül éri el.
3) A LH vállalja, hogy vevő kérésére biztosítja a szállítási dokumentumokat, egyéb termék megfelelőségi tanúsítványokat, illetve egyéb
jogszabály által előírt dokumentumokat. A Vevő kötelezettsége, hogy a Termékek további felhasználásához, illetve továbbértékesítéséhez
szükséges bármilyen hatósági és egyéb engedélyt, jóváhagyást beszerezze, illetve bejelentést megtegye.
4) A Vevő részére a Felek megállapodása alapján esetleges kedvezmény az üzletpolitika által előírt és az Eladó kedvezmény rendszerének
keretei között biztosítható. Ezen kedvezmények az egyes számlákon feltüntetésre kerülhetnek. A Vevő részére hűségéért vagy jelentősebb
mennyiségű vagy értékű Termékek megrendeléséért további kedvezmény biztosítható. Amennyiben a Vevőnek a LH nyilvántartása szerint
lejárt tartozása van, úgy a LH jogosult a kedvezményt egyoldalúan visszavonni.
III. Szállítás, minőség, vis maior
1) A megrendelések teljesítésének a helye a LH megjelölt raktára vagy telephelye. Amennyiben az LH a termékeket a Vevő kérésének
megfelelően a Vevő által meghatározott helyre szállítja, a kárveszélyt a Vevő - bérmentes szállítás esetén is - attól az időponttól viseli,
amikor a termékeket a fuvarozó, szállítmányozó vagy bármely egyéb szállítással megbízott személy vagy szervezet részére átadják.
2) Vasúti tartálykocsikban, tankautókban, hordóban vagy konténerekben történő szállítás esetén a mennyiség meghatározásánál a terméknek
a feladás szerinti raktárban, illetve telephelyen mért súlya vagy térfogata irányadó kivéve, ha tankautóban történő szállítás esetén a térfogatot
a tankautón elhelyezett kalibrált mérőeszköz segítségével a rendeltetési helyen állapítják meg.
3) A szállítási költségen felül felmerülő kirakodási, kiürítési és egyéb hasonló költségek a Vevőt terhelik. Ez irányadó bérmentes szállítás
esetén is.
4) Vasúti tartálykocsikban, illetve tankautóban történő szállítás esetén, a belépési hőmérséklet megtartásáért a LH nem vállal felelősséget. A
Vevő köteles saját költségén biztosítani a termékek felmelegítéséhez szükséges energiát/hőt. A vasúti tartálykocsik kizárólag gőzzel
melegíthetőek fel.
5) A LH a termékeket a szerződés szerinti teljesítési határidő kezdete vagy a teljesítési határnap előtt a Vevő hozzájárulása nélkül is
leszállíthatja (előteljesítés engedése). A Vevő hozzájárulása hiányában leszállított áruk tekintetében a Vevő a felelős őrzés szabályai szerint
köteles eljárni azzal, hogy a teljesítés jogkövetkezményei ebben az esetben is a teljesítési határnaptól, illetőleg a teljesítési határidő
kezdőnapjától állnak be.
A LH jogosult részletekben teljesíteni, kivéve, ha a felek ezt a szerződésben kifejezetten kizárták, vagy a szerződéskötés körülményeiből az
következik, hogy a részletekben való teljesítés a Vevő jogos érdekeit sértené.
6) Végfelhasználóknak szánt konténerekben vagy csomagolásban történő kiszállítás esetén a termékek viszonteladása kizárólag változatlan
formában történhet (szín, csomagolási forma és márkajelzés). A Vevő viszonteladónak minősülő megrendelőivel szemben ezen kötelezettség
vállalását szintén köteles előírni.
7) A termékek megfelelnek a nemzeti és nemzetközi szabványoknak. Elemző adatok gyűjtése kizárólag az irányadó szabványoknak és
módszereknek megfelelően történhet. Egyéb vonatkozásban a DIN EN ISO 4259 alkalmazandó.
8) Amennyiben a LH tevékenységi körén kívül eső és a LH kellő gondossága és elővigyázatossága ellenére is előreláthatatlan olyan
körülmények merülnek fel – akár belföldön, akár külföldön -, amelyek miatt a megrendelések szerződésszerű teljesítése lehetetlenné válik,
vagy amelyek miatt a szállítási feltételek úgy változnak meg, hogy a szerződés LH általi teljesítése ésszerűen nem várható el, a LH jogosult –
az eset összes körülményeitől függően - ezen körülmények fennállásának időtartamára a szállításokat korlátozni vagy szüneteltetni, illetőleg
a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal történő felmondással megszüntetni.
A fentiek szerinti körülménynek minősülnek különösen: a háború, egyéb hadműveletek és ezek következményei, felkelés, üzem leállása,
munkaügyi viták, sztrájk, természeti katasztrófa, bármilyen hatósági vagy törvényi megszorító, illetőleg korlátozó intézkedés, szállítás
megakadályozása vagy késedelme, a LH olajtermékkel történő ellátásának megszakadása, ez utóbbi különösen az olajtermelő országokat
érintő események bekövetkezése esetén. Ide tartozik továbbá bármely olyan eset, amikor a piaci hatások eredményeként LH beszállítója
üzemei teljesítményét kénytelen olyan mértékben megváltoztatni, hogy annak következtében a megrendelések teljesítése az LH-tól ésszerűen
nem várható el.
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9) Amennyiben a fenti 8) szakasz szerinti körülmények a LH beszerzési vagy szállítási költségeinek jelentős emelkedését eredményezik, a
LH jogosult – rögzített áras szerződés esetén is – az árakat megfelelően emelni a Vevő értesítése mellett. Amennyiben a fentiek miatt azon
raktár megfelelő feltöltése, amelyből a kiszállítás történik, a LH számára lehetetlenné válik, vagy a raktár feltöltése a LH-tól ésszerűen nem
várható el, a LH köteles erről a Vevőt indokolatlan késedelem nélkül értesíteni és egyidejűleg arról tájékoztatni, hogy a megrendeléseket
milyen egyéb raktárból és milyen árak illetőleg egyéb feltételek mellett tudja teljesíteni.
A LH mentesül szállítási kötelezettsége alól, ha a Vevő akár az áremelkedést, akár a megrendelések eltérő raktárból történő teljesítését nem
fogadja el. A LH mentesül a szállítási kötelezettsége alól abban az esetben is, ha a Vevő a LH értesítésének kézhezvételét követő 14 napon
belül az értesítésre nem nyilatkozik. A LH köteles a Vevőt ezekről a jogkövetkezményekről az értesítésében tájékoztatni.
Egyebekben vis major esetén az érintett fél mentesül a felelősség alól, abban az esetben, ha a vis major felmerülésétől számított 5 napon
belül írásban bejelenti azt. Amennyiben a vis major 30 napon túl is fennáll, úgy a szerződés automatikusan megszűnik, ez azonban nem
befolyásolja a vis major megjelenése előtt keletkezett kötelezettségeket, és Felek kötelesek egymással 8 napon belül elszámolni.
10) Amennyiben szállítást megelőzően a termékekre kivetett hivatalos járulékos költségek (pl. vám, adó, környezetvédelmi és csomagolási
termékdíj) emelkednek, vagy további ilyen költségek kerülnek kivetésre, a LH jogosult ezen többlet terheket a termékek árába beépíteni a
Vevő értesítése mellett.
11) A LH az egyedi megrendelés leadásakor haladéktalanul köteles tájékoztatni Vevőt, amennyiben a megrendelt Terméket raktárkészletéből
nem tudja kielégíteni a megrendelt mennyiségben vagy a jelen Szerződésben rögzített határidőben. Ebben az esetben Vevő jogosult – saját
döntése szerint – a megrendelést fenntartani vagy érdekmúlása esetén attól elállni.
12) A szokványostól tárgyát vagy volumenét tekintve eltérő illetve speciális megrendelés esetén a Felek külön, írásban egyeztetik le a
szállítási határidőt, valamint nagy mennyiség szállítási határideje a külön rendelésre kerülő fuvareszköz kiállási napjától függően változhat a
Vevő megrendelése beérkezésének időpontjától. A szokványostól tárgyát vagy volumenét tekintve eltérő illetve speciális megrendelés esetén
a LH egyoldalúan jogosult külön biztosíték vagy a teljes vételár megfizetését követelni a Vevőtől a megrendelés visszaigazolásával
egyidejűleg.
IV. Hibás teljesítésből eredő igények
1) Hibás teljesítés esetén a Vevő elsősorban jogosult követelni a hiba kijavítását vagy kicserélést, kivéve, ha a választott szavatossági igény
teljesítése lehetetlen, vagy a LH-nak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével a Vevőnek
okozott kényelmetlenséget.
Ha a Vevő sem kicserélésre, sem kijavításra nem jogosult, vagy ha LH a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e
kötelezettségének az alábbi 2.) szakaszban foglalt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a
Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A Vevő a kijavításig vagy kicserélésig a vételár arányos részét
visszatarthatja. A Vevő a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a LH-nak megtéríteni, kivéve, ha
az áttérésre a LH magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
3) A fuvarozóval szembeni panaszok benyújtására előírt rövidebb határidők sérelme nélkül, a Vevő a nyilvánvaló hibákról legkésőbb a
szállítást követő 1 munkanapon belül köteles a LH-t írásban értesíteni. Ellenkező esetben a LH mentesül a felelősség alól. A hibás
teljesítésből eredő igény határidőben közöltnek tekintendő, ha azt a határidőben feladták.
4) A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a LH-vel közölni. A közlés
késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A hibás teljesítésből eredő jogvita esetén a Vevőt terheli a hibás teljesítés, a hiba felfedezése
időpontjának, valamint annak bizonyítása, hogy a hiba felfedezését követően a kifogást az adott körülmények között a lehető legrövidebb
időn belül megtette. A termékek minőségére vonatkozó kifogás esetén LH jogosult saját maga mintát venni vagy meggyőződni arról, hogy a
mintavétel az alkalmazandó előírások szerint történt.
5) Amennyiben a Vevő a hibás teljesítésre hivatkozással a szerződéstől –a megelőző pontok betartása nélkül- eláll, akkor kártérítésre nem
jogosult. A kártérítés összege legfeljebb a termékek vételárának és hibásan teljesített termékek értékének a különbözete.
6) A szavatossági jogok a teljesítéstől számított 6 hónapos elévülési határidőn belül érvényesíthetőek. Ha a Vevő igényét menthető okból
nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél fogva a fent meghatározott 6 hónapos határidőn belül nem volt felismerhető,
úgy a Vevő szavatossági jogainak érvényesítésére a teljesítéstől számított egy évig jogosult.
7) A termékek minősége tekintetében kizárólag a LH által adott termékleírás tekintendő irányadónak. Nyilvános megjegyzések, ajánlások
illetve a termékekre és a mintákra vonatkozó reklám nem minősül a termék minőségi leírásának.
V. Felelősség, kártérítés
1) A LH gondatlan szerződésszegésért kizárólag alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése esetén felel és felelőssége - az áru
természetének megfelelően - előrelátható, átlagos, közvetlen és a szerződésre jellemző kárra korlátozódik. Ugyanez irányadó, ha a LH
képviselője vagy megbízottja, ügynöke gondatlanul megszegi kötelezettségét. Ezen felelősség-korlátozás a támasztott igény jogi természetére
tekintet nélkül, de különösen késedelem esetén érvényesül. Nem alkalmazandó azonban a Vevő által támasztott termékfelelősségi igényekre,
valamint a LH által az életben, testi épségben vagy egészségben okozott kárra.
2) A LH nem vállal felelősséget a LH által kiadott hirdetések, akciók, kiadványok esetleges nyomdai, technikai hibáiért és fenntartja
magának a jogot a már meghirdetett akciók előzetes figyelmeztetés nélküli –akár azonnali—megszüntetésére, visszavonására.
3) A LH a szerződésből eredő károkért kizárólag az alábbi esetekben vállal felelősséget:
(a)
szándékosság vagy súlyos gondatlanság;
(b)
jelentős szerződéses kötelezettség felróható megszegése;
(c)
életben, testi épségben vagy egészségben okozott károk;
(d)
szavatossági vagy jótállási kötelezettségek keretein belül;
(e)
amennyiben azt jogszabály kötelezően előírja.
4) A LH a következménykárok tekintetében kizárja a felelősségét. A fenti pontban írt (b), (d) és (e) pontok esetén a LH felelőssége kizárólag
az érintett szerződés tárgyát képező áru értékéig áll fenn.
5) A LH és a Vevő között létrejött szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatás, illetve a szerződésben meghatározott egyéb előnyök a jelen
rendelkezésben foglalt felelősségkorlátozásra tekintettel kerültek megállapításra.
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VI. Biztosítékok halasztott fizetéssel történő szállításnál, termék szállítási visszatartás
1) A LH a leszállított termékekre vonatkozó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Fizetési késedelem vagy egyéb súlyos
szerződésszegés esetén a LH felszólítására a Vevő köteles saját költségén a LH által megjelölt helyre visszaszolgáltatni azokat az árukat,
amelyekre tekintettel a LH tulajdonjogát fenntartotta, vagy a Vevő köteles ezen esetben tűrni az LH tulajdonát képező termékek elszállítását.
2) A tulajdonjog fenntartással eladott termékeket a Vevő csak abban az esetben alakíthatja át, dolgozhatja fel, egyesítheti vagy vegyítheti
más dologgal, amennyiben ezt a LH külön megállapodásban jóváhagyta. Ezen külön megállapodásban a LH és a Vevő szabályozzák az ilyen
áruknak az átalakítást, feldolgozást, egyesülést vagy vegyítést követő viszonteladását illetőleg harmadik személy általi beépítését.
3) Ellenkező értesítésig a Vevő a tulajdonjog fenntartás alá tartozó termékeket szokásos üzleti tevékenysége keretében továbbértékesítheti,
azonban nem jogosult biztosítékként felajánlani azokat.
4) Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevő fizetési késedelembe esik LH felé, úgy LH a megrendelt további Termékek szállítását
megtagadhatja a késedelem ideje alatt mindaddig, amíg Vevő a teljesítésére megfelelő biztosítékot nem nyújt vagy nem rendezi a tartozását.
A LH abban az esetben is élhet a Termék szállítás megtagadási jogával, amennyiben már Vevő megrendelésre és/vagy fizetésre vonatkozó
teljesítési határideje előtt alappal feltételezhető az, hogy Vevő a határidő lejártáig vagy legkésőbb annak lejártakor nem fog tudni eleget tenni
a kötelezettségének (LH tudomására jut a Vevő fizetési képtelensége egyéb hivatalos nyilvántartásból).
A Vevő fizetési kötelezettségének biztosítása érdekében a LH döntése alapján, egyoldalúan előírhatja, hogy Vevő biztosítékot adjon a
fizetési kötelezettségek értékére ingó vagy ingatlan jelzálog, bankgarancia, készfizető kezesség, tartozáselismerő okirat, váltó formájában.
5) Amennyiben a Vevővel szemben végrehajtási, felszámolási vagy más hasonló hatályú eljárás indul, a Vevő a tulajdonjog fenntartás alá
tartozó termékek illetőleg az engedményezett viszonteladási ár tekintetében a LH tulajdonjogáról azonnal értesíti a harmadik személyeket.
Ilyen esetekben a Vevő köteles azonnal a LH-t is értesíteni és az ilyen eljárásokba történő bekapcsolódáshoz szükséges minden
dokumentumot a részére átadni. A Vevő köteles ezen esetben tűrni az LH tulajdonát képező termékek elszállítását.
A tulajdonjog fenntartás alá tartozó termékeknek vagy az engedményezett viszonteladási árnak harmadik személy által történő lefoglalása
esetén a Vevő viseli a lefoglalás megszüntetésének minden költségét, továbbá felel minden, az ilyen eljárások által a LH-nek okozott kárért.
VII. Fizetési feltételek
1) Fizetési határidő engedése esetén az esedékesség időpontja a teljesítés napjától számítódik.
2) A termékek vételárának megfizetése a LH által megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesítendő. A fizetés akkor minősül
határidőben teljesítettnek, ha a megállapított fizetési határidőn belül a vételár teljes összege a LH bankszámláján jóváírásra kerül.
3) A Vevő fizetési késedelme esetén a LH jogosult a mindenkori törvényes késedelmi kamatot, de minimum havi 1,2% késedelmi kamatot
kiszámlázni, mely eltér a Ptk-ban rögzített késedelmi kamat mértékétől. A késedelembe esést követően történő teljesítés összege elsősorban
költségre, kamatra majd a tőketartozásra kerülhet elszámolásra. LH külön számlát állít ki a kamatról és költségekről, valamint tájékoztatja a
vevőt az eredeti számlából fennmaradó tőketartozás összegéről. A késedelemi kamaton felül a LH jogosult a késedelemből eredő kárát és
egyéb, a késedelemmel kapcsolatos igényeit (pl. fizetési felszólítás költségei, jogi képviselő költségei) érvényesíteni.
4) A vevő esetlegesen felmerülő reklamációi nem mentesítik őt a fizetési kötelezettségek alól. Abban az esetben ha a vevő nem jelzi 1
munkanapon belül, hogy a számlán szereplő és kiszállított készlet között különbség van akkor ez azt jelenti,hogy a Terméket hiánytalanul
vette át és a Terméknek nincsen látható sérülése.
5) Abban az esetben, ha a Vevő fizetési késedelembe esik, vagy ellene az VI. fejezet 5. szakaszban hivatkozott eljárás indul, illetőleg ha
pénzügyi helyzetének változása olyan mértékű, hogy az a Vevő szerződésszerű teljesítését ténylegesen befolyásolja vagy a LH ésszerű
megítélése szerint befolyásolhatja, a LH jogosult - egyéb jogai érintetlenül hagyása mellett - a Vevő értesítésével lejárttá tenni a Vevővel
szemben fennálló minden olyan követelését, amely egyébként még nem lenne esedékes, illetőleg amelyek tekintetében fizetési haladékot
engedett, továbbá azonnali hatállyal felfüggeszteni a halasztott fizetéssel történő szállításokat.
6) A Vevő a LH-vel szemben fennálló vételártartozásba kizárólag a LH által elismert vagy jogerősen megállapított követeléseit jogosult
beszámítani. Vevő a jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy amennyiben LH felé lejárt tartozása van és LH-val szemben más szerződéses
jogviszonyból kifolyólag követelése áll fenn, akkor LH egyoldalúan jogosult a Vevő lejárt tartozásába beszámítani a másik jogviszonyból
eredő LH/Eladói tartozás összegét.
A Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges év végi jóváírásokat LH a tárgyévet követő január 31-ig fizeti ki, amennyiben a Vevőnek nincs
lejárt számlatartozása a tárgyév december 31. napján.
VIII. Vevő szállító- és tárolóeszközei
A LH nem köteles a termékek átadását megelőzően meggyőződni a Vevő által biztosított szállítóeszközök szállításra való alkalmasságáról és
megfelelő tisztaságáról. Amennyiben a Vevő a saját vasúti tartálykocsiját használja szállítóeszközként, a szállítóeszközt bérmentesítés nélkül
a LH által meghatározott kiszolgáló raktárnál kell rendelkezésre bocsátani, ha a szállítási költségek a LH-t terhelik. Amennyiben a termékek
szállítási költségeit a Vevő viseli, úgy az üres tartálykocsikat a raktárnál díjmentesen kell rendelkezésre bocsátania.
IX. LH szállító- és tárolóeszközei
1) Amennyiben a LH a termékeket saját vasúti tartálykocsikban díjmentesen szállítja le, a tartálykocsikat a teljesítési helyen nem lehet 48
óránál tovább visszatartani. Ezen időkorlát túllépése esetén a hasonló típusú és méretű vasúti tartálykocsik szokásos piaci napi bérleti díjával
megegyező mértékű bérleti díj fizetendő minden további teljes vagy részleges 24 órás időszakra.
A LH üres vasúti tartálykocsijait a LH által megjelölt telephelyre kell díjmentesen visszajuttatni. A késedelmes visszajuttatás következtében
felmerülő álláspénz és egyéb költség a Vevőt terheli. A LH fenntartja magának a jogot a késedelmes visszajuttatással kapcsolatban felmerülő
egyéb kárai megtérítésének a követelésére.
2) Tankautóban történő kiszállítás esetén a Vevő köteles biztosítani a termékek azonnali átvételét. A Vevő felel a tankautó késedelmes
kiürítéséből eredő minden költségért és kárért.
3) Konténerben történő szállítás esetén a vételár tartalmazza a konténerek díját.
4) A LH tulajdonát képező szállítóeszközök tekintetében a kárveszélyt azok LH részére történő visszajuttatásáig minden esetben a Vevő
viseli. A Vevő nem jogosult a LH szállítóeszközét visszatartani.
X. Jogutódlás
1) LH jogosult jelen Szerződés alapján rá háruló jogokat és kötelezettségeket átruházni LH által kijelölt harmadik személyre. Ezen jogutódlás
nem érintheti jelen szerződés feltételeit és a Vevő jogait vagy kötelezettségeit. LH követeléseinek engedményezése vagy jogutódlása során
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jelen szerződés változatlan tartalommal marad fenn. LH rövid határidőn belül értesíti a vevőt az engedményezés tényéről vagy a jogutódlás
megtörténtéről.
2) Felek megállapodnak, hogy a Vevő jelen szerződésből eredő jogait nem ruházhatja át harmadik személyre a LH külön írásos engedélye
nélkül.
XI. Érdekellentét, Ellenőrzési jog
Mindkét fél köteles ésszerű körültekintés és gondosság tanúsításával megakadályozni az olyan cselekményeket vagy körülményeket,
amelyek a másik félnek a szerződésen alapuló lényeges érdekeit sérthetik. Ezen rendelkezés bármely fél munkavállalóinak és ügynökeinek a
másik fél, vagy a szerződést teljesítő, illetőleg annak teljesítésében közreműködő harmadik személy munkavállalói és ügynökei irányában
tanúsított magatartására vonatkozik. A felek jelen pont alapján kötelesek különösen az érintett munkavállalóik vagy ügynökeik tekintetében
óvintézkedések bevezetésére annak megakadályozása érdekében, hogy ezek a személyek jelentős ajándékot, a szokásostól lényegesen eltérő
jellegű vagy mértékű szórakozási lehetőséget, pénzt, kölcsönt, vagy egyéb ellenszolgáltatást adjanak, kapjanak, illetőleg ajánljanak fel
valamely személy befolyásolása céljából azért, hogy ezen személy bármelyik szerződő fél lényeges szerződéses érdekeivel ellentétesen
járjon el.
A LH jogosult a Vevő létesítményeinek és berendezéseinek ellenőrzésére ésszerű értesítés mellett.
XII. Titoktartás
1) Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyuk ideje alatt tudomásukra jutott információt, iratot, árat, informatikai programot,
kereskedelmi politikát bizalmasan, szigorú üzleti titokként kezelik. Tudomásul veszik, hogy mind a szerződéses kapcsolat során tudomásukra
jutott üzleti titkokról, mind pedig egyéb, a másik Félre vonatkozó bármilyen jellegű adatról, vagy üzleti titokról harmadik személy részére az
érintett Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmiféle információt nem adhatnak. A jelen titoktartási megállapodás Feleket a jelen
szerződés fennállása alatt és annak megszűnése utáni időre is kötelezi. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettség alapján kiadott
információk.
2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden, a jelen szerződéssel kapcsolatban a másik félről, illetve gazdasági tevékenységéről,
valamint a szerződés tárgyáról tudomásukra jutott tényt, körülményt és információt üzleti titokként kezelnek, azt harmadik személyek részére
nem teszik hozzáférhetővé, nem adják át és nem hozzák nyilvánosságra. A Felek kötelesek lépéseket tenni annak érdekében hogy a jelen
szerződésből eredendő titoktartási kötelezettségeket az alkalmazottak is betartsák.
3) A Felek megállapodnak, hogy a titoktartási kötelezettség megszegését olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amely megalapozza a
szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondását. A Felek nem tekintik a titoktartási kötelezettség megszegésének LH cégcsoporton belüli
adattovábbítást.
XIII. Adatkezelés
LH tájékoztatja a Vevőt, hogy hozzájárulása esetén az átadott adatait marketing ( postai DM levél, elektronikus hírlevél, SMS.) céljából
tárolja, használhatja fel. LH kötelezettséget vállal arra, hogy adatait kizárólag a fent meghatározott célból tárolja, használja és a LH
cégcsoporton kívül harmadik személyeknek nem adja ki. LH ezúton kijelenti, hogy az adatok kezelése során az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján jár el.
Vevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és hozzájárulását adja adatainak kezeléséhez a megelőző pontban felsorolt tevékenységek
során. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a LH tevékenységének adatait elemezhesse és értékelhesse kereskedelmi tevékenysége javítása céljából,
de ezen adatokat harmadik fél számára nem adhatja ki.
XIV. Vegyes rendelkezések
1) Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadóak. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013.
évi V. tv.) rendelkezései az irányadók. A Polgári Törvénykönyvben nem szabályozott kérdésekben az 1995. évi XXXIII. tv. a találmányok
szabadalmi oltalmáról, az 1997. évi XI. tv. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról, az 1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról, az 1991.
évi XXXVIII. tv. a használati minták oltalmáról és a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő
mentesítéséről szóló 205/2011. Korm. rendelet, a 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról és annak végrehajtási
rendelete (343/2011), a 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.), továbbá a jövedéki termékek ásványolajokra vonatkozó szabályai az irányadó.
2) LH és Vevő kijelentik, hogy LH/Eladó írásbeli fizetési felszólítása megszakítja a Vevő felé fennálló követelésének elévülési idejét.
3) A jelen ÁSZF-ből és a szerződéses jogviszonyból eredő vagy azzal kapcsolatos nézeteltéréseket, beleértve a szerződés érvényességével,
értelmezésével, teljesítésével vagy megszüntetésével kapcsolatos nézeteltéréseket a felek békés úton igyekeznek megoldani. Az ilyen módon
nem rendezhető jogviták bírói illetékességének helye szerződő felek megállapodása alapján mint kizárólagos illetékesség: Dunakeszi
(értéktől függően Dunakeszi Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék).
4) Jelen ÁSZF annak közzétételétől számítva visszavonásig vagy módosításáig, vagy új ÁSZF közzétételéig érvényes. Jelen ÁSZF bármilyen
kiegészítése vagy módosítása csak írásban érvényes.
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