Az ECOLAB Gesellschaft (Bécsi Kereskedelmi Bíróság, cégjegyzékszám: FN 82573 g) Általános Értékesítési, Szállítási és
Fizetési Feltételei
1.
Hatály
1.1.
Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a szállításra és szolgáltatásra kizárólag az alábbi feltételekkel, valamint az ügyfélretúr irányelv alapján kerül sor, amelyek legkésőbb a szállítás vagy szolgáltatás elfogadásával a szerződés részéve válnak.
Ezeket értelemszerűen kell alkalmazni a szolgáltatásokra és gyári teljesítésekre. Amennyiben jelen feltételek nem tartalmaznak
eltérő szabályozásokat, úgy kizárólag a törvényi rendelkezések érvényesek. A jelen Általános Szerződési feltételeket az Ecolab
módosíthatja. A módosításokat az Ecolab írásban közli az Ügyféllel. Az Ügyfél már most hozzájárul a megváltozott Általános
Szerződési Feltételek alkalmazhatóságához attól a naptól kezdve, amikor azokról az Ügyfél tudomást szerez. A vevő által
kiadott (a továbbiakban: "ügyfél") vagy közvetlenül a termék/szolgáltatásnyújtás megrendeléséhez csatolt eltérő feltételek
kizártak. Ez akkor is érvényes, ha az Ecolab nem mondott ellent az ilyen eltérő feltételeknek. Az esetleges semmis
rendelkezéseket olyan érvényes rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek leginkább megfelelnek az eredeti szándék
szerinti gazdasági célnak.
1.2
A szóbeli nyilatkozatok kizárólag írásos megerősítés után válnak joghatályossá.
2.
Szerződés
2.1.
Az Ecolab ajánlatai kötelezettség nélküliek és bármikor visszavonhatók, kivéve, ha az adott ajánlatban kifejezetten másként
nem szerepel..
2.2.
Az Ecolabnek jogában áll indoklás nélkül elutasítani az ügyfél ajánlatait. Az Ecolab átruházhat szerződéses jogokat és
kötelezettségeket az Ecolab konszernszintű kapcsolt vállalkozására és az Ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárul.
3.
A Megrendelő kötelezettségei
Amennyiben a megrendelő nem veszi át a szállítmányt, úgy az eladó kéthetes póthatáridő meghatározásával jogosult
visszalépni a szerződéstől, vagy nemteljesítés miatt kötbért követelni. Ez utóbbi esetben a fizetendő kötbér átalányösszeg,
amely adásvételi szerződés vagy szolgáltatási szerződés esetén a megállapodás szerinti nettó díj 10 %-a; az eladó kártérítési
igénye változatlanul fennáll Ezen jogok helyett az eladó a megrendelővel megállapodott, méltányos, meghosszabbított szállítási
határidőn belül végrehajthat egy hasonló szállítást a megállapodás szerinti feltételekkel. A második vagy további szállítás
költségeit a megrendelő viseli.
4.
Fizetés
4.1
A számlák a számla keltétől számított 30 napon belül fizetendők levonások nélkül. A megrendelésigazoláson és/vagy a számlán
említett fizetési határidők, különösen a határidők számítása kedvezmények levonása esetén, a számla kiállításának
időpontjával kezdődnek.
4.2
A szállítás napján érvényes listaárak érvényesek, hozzászámítva a számlán külön feltüntetendő adókat. Valamennyi ár forgalmi
adó nélkül értendő. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az áruszállítási követelések az áru szállítását vagy elvitelre
rendelkezésre bocsátását követően mindennemű levonás nélkül, azon nyomban esedékessé válnak. A fizetés helye a fizetés
címzettjének székhelye. A megállapodás szerinti engedmények levonása nem megengedett mindaddig, amíg régebbi
esedékes követelések még nincsenek megfizetve. Minden fizetésnek időben történő átutalással, vagy az Ecolab kérésére
készpénzben, az áru átadása előtt kell történnie. Fizetési késedelem esetén az Ecolabet megilletik a törvény szerinti késedelmi
kamatok. Ezen túlmenően az Ügyfél köteles megtéríteni az Ecolabnek valamennyi cél szerinti jogérvényesítési költséget,
különösen a felszólítási és behajtási költségeket. Az Ecolab tetszés szerint jogosult beszámítani az Ügyfél fizetéseit a
követelésekbe, függetlenül a fizetések céljától. Az egyenlegközlőkben kimutatott összegek akkor minősülnek helyesként
elfogadottnak, ha nem vitatják őket haladéktalanul. Az egyenlegközléssel az esedékességek nem változnak. Az Ügyfél az
Ecolab követeléseivel szemben csak akkor jogosult ellenköveteléseinek felszámítására, miután követeléseit az Ecolab vagy
egy jogerős bírósági ítélet elismerte.
4.3.
Az Ügyfél fizetési késedelmével vagy vagyoni helyzetének romlásával valamennyi nyitott követelése esedékessé válik, az
Ecolab pedig jogosulttá válik az azonnali hatályú visszalépésre. Ilyen esetekben visszalépés nélkül is jogosult a leszállított áru
visszahozatalára és ideiglenes megőrzésére az Ügyfél költségén.
5.
Szállítás
5.1
A szállítási vagy szolgáltatási határidők csak akkor kötelező érvényűek az Ecolab számára, ha kifejezetten határidőügyletben
állapodtak meg. Amennyiben több mint két héttel túllépik a megállapodás szerinti szállítási vagy szolgáltatási határidőt, úgy az
Ügyfél legalább kéthetes póthatáridő kitűzésével írásban nyilatkozhat visszalépéséről. Ilyen esetben csak akkor jogosult igazolt
késedelmi vagy nemteljesítési kárra, ha a szolgáltatási zavart igazoltan az Ecolab szándékosan vagy súlyosan vétkes
magatartása okozta, az ügyfél egyéb esetleges kártérítési igényei kifejezetten kizárásra kerülnek, az alkalmazandó
jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben A szállítást ellehetetlenítő vagy lényegesen megnehezítő körülmények
és a szerződéses viszonyba való hatósági beavatkozások felmentik az Ecolabet a szállítási kötelezettség alól és feljogosítják
az Ecolabet a szerződéstől való visszalépésre, amennyiben azokat nem az igazoltan szándékosan vagy súlyosan vétkes
magatartása okozta.
5.2
A szállítás összessége nem tartalmazza a szállítási segítségeket és kölcsöncsomagolásokat, így azok minden esetben az
Ecolab tulajdonában maradnak. Ezeket az Ügyfél költségére és kockázatára felszólítás nélkül, megtisztított állapotban vissza
kell szolgáltatni.
5.3
A szállítási utat a megrendelő különleges utasítása hiányában az eladó választja meg kötelezettségeinek mérlegelése alapján.
A szállításra a CPT feltétele alapján („Carriage Paid To“/“Fuvarozás fizetve valameddig“ az Incoterms 2010 szerint) a
megrendelő telephelyére kerül sor, feltéve, hogy a megbízás odaítélésénél figyelembe vették szállítási címenként az aktuálisan
érvényes minimális átvételi értékeket, illetve mennyiségeket. Eltérő esetben a mindenkor érvényes mértékű szállításidíjhozzájárulás kerül felszámításra. A további szállítási díjak, például sürgős szállítás stb. esetén a megrendelőt terhelik. Elvitel
esetén a szállítást nem térítik meg.
6.
Teljesítés helye
Az áruszállítások teljesítési helye a megrendelő telephelye. A felosztható szállításokat és szolgáltatásokat az Ecolab
részletekben is teljesítheti és kiszámlázhatja.
7.
Jótállás
A leszállított árukat vagy a nyújtott szolgáltatások eredményét az Ügyfélnek haladéktalanul és a szállítás rendeltetési helyén
történő beérkezést követően legkésőbb hét napon belül ellenőriznie kell az esetleges hiányosságokra. Az igazoltan
megállapított hiányosságokat – az igényvesztés terhe mellett – haladéktalanul jelezni kell. Ennek során az Ügyfélnek
bizonyítania kell, hogy a hiányosság már az áru vagy a szolgáltatás átadásakor fennállt. A jótállási igényeket az Ecolab
választása szerint javítással, hiánypótlással, árcsökkentéssel, cserével, vagy – az áru visszavételéért cserébe – a díj
megtérítésével teljesítheti. A hiányosságok kijavítására az Ecolab döntése szerint saját üzlethelyiségeiben vagy az Ügyfélnél
kerül sor. A jótállás az áru nem szakszerű tárolása vagy kezelése esetén megszűnik..
8.
Tulajdonjog fenntartása
8.1.
A leszállított áru a vételár teljes megfizetéséig az Ecolab tulajdonában marad. Az Ügyfél a teljes megfizetésig nem jogosult a
megszokott üzletmenetétől eltérő módon (fogyasztás, feldolgozás vagy továbbértékesítés) rendelkezni az áru felett. A
leszállított áru továbbértékesítése esetén az Ügyfél az e vonatkozásban megállapodott árbevételt biztosítékként átruházza az
Ecolabre. Feldolgozás esetén a feldolgozás eredménye vonatkozásában részarányos társtulajdon jön létre. Az Ecolabet
haladéktalanul értesíteni kell, amennyiben harmadik fél jogokat érvényesít a fenntartott tulajdonú árun.
9.
Szavatosság
Az Ecolab a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően csak az Ecolab által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott
károkért felel, minden egyéb, az Ecolab által okozott egyéb károkért, sérülésekért vagy veszteségekért való felelősséget a

10.
10.1.

10.2.

vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárunk. Továbbá az Ecolab felelőssége a termékért vagy
szolgáltatásért kiszámlázott összeg erejéig, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben terjed ki.
Késedelmes teljesítés vagy a teljesítés lehetetlensége esetén, amelyek egyike sem az Ecolabnak tulajdonítható, a felelősség
kizárt. Minden egyéb harmadik félnek okozott károkért való felelősség, beleértve a közvetett károkat, a következményes károkat
és az elmaradt hasznot, kifejezetten kizárt
Záró rendelkezések
Amennyiben az ajánlat nem tünteti fel kifejezetten, az ajánlat kifejezetten nem terjed ki a munkavállalók biztonságára és
védelmére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek fedezésére irányuló tevékenységekre, valamint az üzemi létesítmények
hatósági engedélyeinek megszerzésével kapcsolatos tevékenységekre
Az Ecolab és az Ügyfél között a jelen Általános Szerződési Feltételek által szabályozott valamennyi szerződésre kizárólag az
osztrák jog alkalmazandó, kizárva annak kollíziós rendelkezéseit; az ENSZ nemzetközi adásvételi egyezményének
alkalmazása kizárt
A jelen Általános Szerződési Feltételekkel és az általuk szabályozott egyedi szerződésekkel kapcsolatban felmerülő és/vagy
azokkal kapcsolatos valamennyi jogvitát az Ecolab székhelye szerint illetékes osztrák bíróságnak kell véglegesen rendezni és
eldönteni, amelynek tárgyi és területi illetékessége az Ecolab székhelye szerint illetékes
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