ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”)
A Nyomdaker Kft („Nyomdaker”) alábbi általános szerződési feltételei az egyedi megrendeléssel (az „Egyedi Megrendelés”) együttesen alkotják a Nyomdaker és a
Megrendelő között az adásvételre / szállításra / szolgáltatási jogviszonyra vonatkozóan létrejövő teljes megállapodást (a „Szerződés”). A Nyomdaker és a
Megrendelő továbbiakban együttesen „Felek”, egyenként „Fél”

1
AZ ÁSZF TÁRGYA ÉS HATÁLYA
1.1 ÁSZF tárgya. A jelen ÁSZF rendelkezik azon üzleti tranzakciók
általános szerződési feltételeiről keretjelleggel, amelyek során a
Megrendelő terméket illetve szolgáltatásokat rendel meg a
Nyomdakertől. A jelen ÁSZF a Nyomdaker által a Megrendelő
részére értékesített és nyújtott valamennyi termékre és
szolgáltatásra vonatkozik.
1.2 Egyedi megrendelések. A Felek az egyes tranzakciók részleteit az
egyedi megrendelésekben rögzítik. Az Egyedi Megrendelést a
Felek írásban rögzítik.
1.3 ÁSZF hatálya. Ha jelen ÁSZF rendelkezései ellentétben lennének
az írásban készült és cégszerűen aláírt egyedi megrendelésben
rögzítettekkel, úgy az egyedi megrendelés feltételei az irányadók.
1.4 Szerződés létrejötte. A Felek között Megrendelő egyedi
megrendelésének Nyomdaker részére történő eljuttatásával és jelen
ÁSZF Megrendelő általi aláírásával létrejön a Szerződés.
2
A FELEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
2.1 A Megrendelő alkalmazottainak képviseleti joga. A Nyomdaker
a Megrendelő azon alkalmazottait, akiktől a megrendeléseket kapja,
ellentétes információ hiányában a Megrendelő képviseletére
megfelelő hatáskörrel rendelkező személyeknek tekinti.
2.2 Tulajdonjog fenntartása. A Nyomdaker a megrendelés alapján
értékesített termékre vonatkozó tulajdonjogát a termék vételárának
teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
2.3 Engedményezés. A Megrendelő nem jogosult a megrendelés
alapján őt megillető jogokat harmadik félre engedményezni
Nyomdaker írásbeli hozzájárulása nélkül. A Nyomdaker nem
tagadhatja meg indokolatlanul az engedményezés jóváhagyását. A
megrendelésből származó jogok törvényes jogutód szervezetre
történő átruházása jóváhagyást nem igényel.
2.4 Harmadik személyek joga. A jelen ÁSZF és a Felek között kötött
egyedi megrendelés nem képez semmilyen jogot. illetve jogcímet
harmadik személyek számára, illetve Nyomdaker nem felelős
semmilyen harmadik fél által megrendelővel szemben támasztott
követelésekért.
2.5 Reklámok: Egyik Fél sem biztosítja a másik Fél számára azt a
jogot, hogy reklámokban, vagy kiadványokban annak előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül szerepeltesse a másik Fél (vagy annak
bármely kapcsolt vállalkozása) védjegyét, márkanevét, vagy egyéb
elnevezését.
2.6 Adatok tárolása. A Felek és kapcsolt vállalkozásaik üzleti
kapcsolataik fenntartása végett jogosultak tárolni és használni a
másikkal való kapcsolattartásra vonatkozó információkat, beleértve
ebbe neveket, telefonszámokat, email címeket.
3
DÍJAZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1 Árak és Szolgáltatási Díjak: Amennyiben a Felek arról külön nem
állapodnak meg az egyedi megrendelésben, a Nyomdaker árai és
díjai a Nyomdaker által székhelyén közzétett és a megrendelés
benyújtása napján érvényes, a megrendelt termékre vagy
szolgáltatásra vonatkozó listaárak / díjak.
3.2 Költségek: A 3.1 pontban megjelölteken felül a Nyomdaker
továbbszámlázza a Megrendelő felé a megrendelés teljesítésével
kapcsolatban felmerülő szállítási költségeket.
3.3 Számlázási irányelvek: A Nyomdaker a megrendelés teljesítésével
egyidejűleg bocsátja ki a megrendelt termékre, szolgáltatásra illetve
a kapcsolódó költségre vonatkozó számláját. A Nyomdaker
számláit magyar forintban állítja ki és ahol szükséges, felszámítja a
megfelelő mértékű általános forgalmi adót.
3.4 Fizetési feltételek. A Nyomdaker számláját – ellenkező
megállapodás hiányában – a Megrendelő készpénzes fizetés esetén
a számla átvételével egyidejűleg, más esetben a számla kiállításától
számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a
számla a fizetési határidő elteltével kiegyenlítetlen marad, a

Nyomdaker késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
3.5 Beszámítás tilalma. A Megrendelő nem jogosult a számla
végösszegébe semmilyen a Nyomdakerrel szemben fennálló
követelését beszámítani.
4
FELELŐSSÉG
4.1 A Megrendelő felelőssége. A Megrendelő felelős a Nyomdaker
által értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások használatából
eredő következményekért. Ez nem érinti a Nyomdaker esetleges
szerződésszegése alapján fennálló felelősségét.
4.2 Felelősségkorlátozás: A Nyomdaker és alkalmazottai felelőssége –
a törvényi kivételektől eltekintve – a megrendelések teljesítésével
kapcsolatban semmilyen körülmények között nem haladhatja meg
az alábbiak közül a kisebbik összeget: (i) a Megrendelő által a
megrendelés alapján a termékért megfizetett tényleges ár, vagy
szolgáltatás esetén, a szolgáltatás tényleges díja (folyamatos
szolgáltatás esetén 12 havi díj számítandó), vagy (ii) a tényleges
kár összege. A tényleges kár nem tartalmazza a közvetett károkat,
az elmaradt hasznot illetve más gazdasági veszteségeket. A Felek
elismerik, hogy a Nyomdaker részére fizetendő díjak megállapítása
a jelen 6. pontban foglalt felelősségkorlátozás ill. -kizárás
figyelembevételével történt.
4.3 Korlátlan felelősség: A fenti 4.2. alpont nem vonatkozik a
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel
okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelőségre.
4.4 Kizárások: A 4.2. és 4.3. alpont meghatározza a Nyomdaker
megrendelés szerinti, illetve a megrendeléssel kapcsolatos teljes
felelősségét; minden egyéb felelősség kizárásra kerül. Így kizárt
különösen a többletköltségekért, elmaradt haszonért, közvetett
károkért (ideértve többek között a várt, de elmaradt
megtakarításokat és gazdasági előnyöket) fennálló felelősség.
4.5 Időbeli korlátok: A megrendelés teljesítéséből fakadó igény
érvényesítésére irányuló jogi eljárást a Felek csak azt követően
indíthatnak, hogy a másik Felet ez irányú szándékukról írásban
értesítették. Igényérvényesítésre az azt követő két évben kerülhet
sor, hogy az értesítést adó fél a másik fél felelősségét vagy
állítólagos felelősségét kiváltó tényről értesült vagy arról megfelelő
gondosság tanúsítása mellett értesülnie kellett volna, de legkésőbb
az azt követő öt éven belül, hogy a kifogásolt cselekményre vagy
mulasztásra sor került.
5

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

5.1 Teljes megállapodás: Az ÁSZF és az egyedi megrendelés alkotja a
megrendelés tárgyában a Felek között létrejött teljes megállapodást,
és felvált minden, a felek által korábban adott írásbeli vagy szóbeli
ajánlatot illetve megegyezést.
5.2 Továbbélő rendelkezések: A 2.5-2.6 és a 4. pont rendelkezéseinek
hatálya a Szerződés teljesítésének vagy bármely más okból történő
megszűnésének ellenére fennmarad.
5.3 Irányadó jog: A Felek között a jelen ÁSZF és az egyedi
megrendelés alapján létrejött jogviszonyra és annak értelmezésére a
magyar jog az irányadó.
5.4 Jogviták rendezése: A Szerződéssel összefüggő vagy az azzal
kapcsolatban felmerülő valamennyi olyan jogvita eldöntésére,
melyre vonatkozóan nem a Pesti Központi Kerületek Bíróság, a
Pest megyei Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság bír általános
illetékességgel, a Felek – hatáskörtől függően – kikötik a Budai
Központi Kerületi Bíróság illetve Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét.

