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Általános Szerződési Feltételek
INCHEM ZRT.
Industrial Chemicals
1. Ajánlat, megrendelés
1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének
fenntartásával értendők.
1.2. A kötelező érvényű megrendelés az INCHEM írásbeli rendelés visszaigazolásával
vagy a szállítással jön létre.
1.3. Az Inchem által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, és beszállítói
teljesítésének függvényei. A vevő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel az
Inchem szállításainak az Inchem által korábban közölt időponthoz képest
megállapítható késedelméért. Amennyiben az Inchem az általa korábban visszaigazolt
teljesítési határidőhöz képest több mint hat hetet késik a teljesítéssel, a vevő további
követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.
1.4. Az Inchem részteljesítések szolgáltatására jogosult, ha az áru sajátosságai ezt
lehetővé teszik.
2. Teljesítés és kárveszély
2.1. A szállítások kizárólag a vevő kockázatára történnek a kiegészítésekkel módosított
INCOTERMS ® 2010 Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek előírásai szerint.
2.2. Az Inchem nem köteles felpakolni a vevő által biztosított járműre, de a vevő
kérésére, költségére és kockázatára gondoskodnia kell a szállítóeszközbe történő
berakodásról.
2.3. Az Inchem-nek nem feladata az exportra történő vámoltatás sem, de az ügyfél
kockázatára és költségére és erre irányuló külön megállapodás alapján segítséget
nyújthat az exportáláshoz szükséges okmányok beszerzéséhez.
2.4. A kockázatok akkor szállnak át az Inchem-ről a vevőre, amikor az árut az Inchem
vagy annak képviseletében egy harmadik személy a fuvarozónak, szállítmányozónak
vagy a továbbítással megbízott egyéb személynek átadja, illetve az árut rendelkezésre
bocsátotta és erről a vevőt értesítette. A rendelkezésre állás mindenkor annak írásbeli
igazolásának kézhezvételét jelenti. Eltérő megállapodás hiányában a szállítás
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valamennyi költsége a vevőt terheli. Az Inchem a szállításra biztosítást csak a vevő
kérésére és költségére köt.

3. Árak
3.1. Az Inchem az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi
árlistáiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a tényleges szerződéses árnak a rendelés
visszaigazolásában szereplő, illetve a vásárlás előtt visszaigazolt árat kell tekinteni.
3.2. Az Inchem fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát,
amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen a beszállítói oldalon előállt
áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel az Inchemnél. Ezt a vevő kérésére megfelelően igazolni kell.
3.3. A vételár után általános forgalmi adó fizetendő a mindenkor hatályos jogszabályok
alapján.
3.4. Az Inchem árai a termékcsomagolás költségeit tartalmazzák, de nem tartalmazzák
a cserepaletta, konténer és hasonló csomagolóeszközök költségét.
3.5. Az Inchem árai a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

4. Fizetési feltételek, jogalap és biztosíték nyújtása
4.1. A megrendelések ellenértéke előre történő fizetéssel, szállítás előtt, illetve
megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékes.
4.2. A szállítással vagy a termékkel kapcsolatos panaszok miatti számlával kapcsolatos
kifogás nem jogosítja fel a vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A
szállítmánnyal kapcsolatos kifogás kizárólag írásban, az áru átvételét követő 8 napon
belül tehető, melynek elbírálását követően az Inchem a szükséges mértékben helyesbítő
számlát állít ki.
4.3. A 8 napos, vagy annál hosszabb átutalásos fizetésre jogosult vevő a szállítást
megelőzően, illetve áru rendelkezésre állását követően az Inchem felé keletkező fizetési
kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén
biztosíték nyújtására köteles.
4.4. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén az Inchem
jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott
követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.
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5. Jótállás, szavatosság
5.1. Az Inchem a termékeire a termék rendelkezésére állásától számított 1 év jótállást
vállal. A vevő szavatossági igénnyel kizárólag írásban és az áru átvételétől számított
nyolc naptári napon belül élhet.
5.2. Szavatossági igény bejelentése estén a vevő saját költségére köteles az áruból
megfelelő mintát biztosítani az Inchem részére.
5.3. Abban az esetben, ha a szavatossági igény megalapozott, az Inchem az árut
kicseréli, illetve amennyiben lehetséges, kijavítja.
5.4. Amennyiben az Inchem a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalja, vagy a
megfelelő időn belül az ügyfél által elvárt rendeltetésre figyelemmel ésszerű módon
annak nem tud eleget tenni, úgy a vevő árleszállítást igényelhet, vagy a szerződéstől
elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.
6. Tulajdonjog fenntartása, meghosszabbított tulajdonjogfenntartás
6.1. A vevő valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig az Inchem
az adott szerződésben szereplő termék feletti tulajdonjogát fenntartja.
6.2. A vevő köteles tűrni az Inchem fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében
tett szükséges és jogszerű intézkedéseit.
6.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított termékek mindenkor az Inchem
tulajdonában maradnak, és ezeket a vevő kizárólag az Inchem által meghatározott célra
használhatja.
6.4. Az Inchem által szállított termékek mindennemű harmadik fél részére történő
eladásból vagy a termékek felhasználásából eredő vevői követelés mindaddig az Inchem
tulajdonát képezi, amíg a vevő teljes mértékben a követelés ellenértéket ki nem
egyenlíti.
6.5. A vevő által történő feldolgozás vagy az eladott áruhoz történő kapcsolása esetén
az INCHEM alapanyaggyártónak minősül.
6.6. Amennyiben ezen ÁSZF mellett egy külön megállapodásban foglalt egyéb ország
törvénye alkalmazott és az nem ismeri, vagy nem fogadja el a jelen ÁSZF-nek megfelelő
tulajdonjogfenntartást, akkor annak a jogi intézménynek a törvénye az irányadó, amely
a szállító tulajdonjog fenntartási biztonságát garantálja.
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7. Adatkezelés
7.1. Az Inchem a vevő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások
betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti
kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli.
7.2. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Inchem az egyedi szerződés létrehozása, a
szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az az alapján fizetendő összegek
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a vevő
azonosításához szükséges adatokat kezelje.
8. Felelősség
8.1. Az Inchem nem vállal felelősséget a természeti csapások, háború vagy hasonló
események következményeiért. Az Inchem a törvényi előírásoknak megfelelően vállal
felelősséget a szándékos vagy súlyos gondatlanságból származó testi épség károsodásért
és egészségkárosodásért.
Gondatlanságból következő kötelességszegés esetén az Inchem felelőségvállalása az
okozott kárért oly mértékben korlátozott, amelynek mértéke a szóban forgó üzletben
előrelátható és tipikus. Ennek megfelelően korlátozott felelőségvállalás esetén a
teljesítés melletti kártérítés a teljesítés 5%-a, míg a teljesítés hiányában a teljesítés az
áru értékének maximum 15%-ban korlátozott.
Az Inchem teljesítésének lehetetlenségéből származó kártérítési igény, úgymint a vevő
általi alkalmazásból származó igény a szolgáltatás értékének 10%-ban korlátozott.
További felelősségvállalás az INCHEM részéről nem létezik. Az előbbi
felelősségkorlátozások érvényesek az Inchem dolgozóinak, képviselőinek és szerveinek
személyes fellelőségére.
9. Beszámítás tilalma
Az INCHEM esedékes fizetési követelésébe történő beszámítás csak és kizárólagosan
írásbeli megállapodást követően vagy jogilag megalapozott ellenkövetelés esetén van
lehetőség.
10. Exportkorlátozások
10.1. Vevő szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha alaposan
feltehető, hogy az ilyen termékeket nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel
kapcsolatban vagy rakétatechnológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít
egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti
állam Tiltott Személyek Listáján szerepel.
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10.2. Az Inchem megtagadhatja a szállítást, ha alaposan feltehető, hogy a továbbértékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok
vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.
11. Egyéb rendelkezések
11.1. Az Inchem ezen Általános szerződési feltételeket vevői számára mind írott, mind
elektronikus formában a www.inchemltd.com címen folyamatosan elérhetővé teszi.
11.2. A vevő bármely termék megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az
Inchem Általános szerződési feltételeit.
11.2. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelenné
vagy kikényszeríthetetlenné válik, ez nem érinti a jelen Általános szerződési feltételek
fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét.
11.3. A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben
Magyarország jogszabályai irányadók.
11.4. Az Inchem és a vevő között létrejött egyedi szerződésből és a jelen Általános
szerződési feltételekből eredő jogvitákat az Inchem székhelye szerint illetékes bíróság
előtt kell rendezni.
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