
 

Az Inno-Comp Általános Értékesítési és Szállítási 

Feltételei 

1. Általános rész, Fogalmak 

Az Eladó az Inno-Comp Csoport (továbbiakban: Inno-Comp; „mi”), a jelen Általános 

Értékesítési és Szállítási Feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek) az Inno-Comp 

csoporthoz tartozó bármely cég által történő értékesítés esetén irányadó, kivéve, ha az adott 

Inno-Comp cég nem alkalmaz saját Általános Feltételeket. 

Az Eladó Magyarországon az Inno-Comp Kft., székhelye: H-3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 

8. sz.,  Magyarország, közösségi adószáma: HU 11797881.  

Az Eladó a Szlovák Köztársaságban az Inno-Comp Slovakia, s.r.o, székhelye: Drienová 34., 82102 

- Bratislava, Szlovákia , közösségi adószáma: SK 2022034663. 

Az Eladó a Csehországban az Inno-Comp Bohemia, s.r.o., székhelye: Záluzí 1, areál Unipetrolu 

RPA, s.r.o., 436 70 – Litvínov, Csehország, közösségi adószáma: CZ 27309185. 

Az Eladó Német Szövetségi Köztársasában az Inno-Comp Deutschland GmbH, székhelye: Am 

Bülten 54., 46342 – Velen, Németország, közösségi adószáma: DE 310914937. 

A Vevő olyan jogi személy vagy egyéb szervezet, személy, amely az Inno-Comp Eladóval 

adásvételi szerződést kötött, vagy szándékozik kötni.  

Adásvételi szerződés alatt értjük a termékek adásvételére, szállítására vonatkozó szerződést, 

a konszignációs szerződést, forgalmazási szerződést és minden egyéb az Inno-Comp részéről 

áruk értékesítésére irányuló szerződést, továbbá a Vevő részéről leadott megrendelést, annak 

visszaigazolását vagy visszaigazolás nélkül a megrendelésre történő kiszállítást.  

Az Inno-Comp és a Vevő (együttesen: Felek) közötti adásvételi szerződés szabályaira a jelen 

Általános Feltételek irányadóak.  

A Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alatt együttesen a Felek közötti megrendelésben és 

annak elfogadásában foglalt konkrét szabályokat és a jelen Általános Feltételeket együttesen 

értjük. 

Amennyiben a Szerződés másképp nem szabályozza, a Szerződés és az Általános Feltételek 

szabályai elsődlegesen érvényesülnek minden más dokumentum feltételeit megelőzőleg és 

kifejezetten kizárnak minden, a Vevő részéről alkalmazott általános feltételt, melyek a Vevő 

által kiadott rendelés mellékleteként került megküldésre, vagy a megrendelésben utalnak rá.   
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Amennyiben eltérés van a Szerződés feltételei és a Vevő által a rendelésén található általános 

feltételek között, úgy a Szerződés és ezáltal az Eladó jelen Általános Feltételei érvényesek. 

A jelen Általános Feltételekkel szemben más feltételeket vagy ezen feltételek kiegészítését csak 

abban az esetben fogadjuk el, ha azt írásban kifejezetten jóváhagyjuk. 

2. Megrendelések 

2.1. Vevőtől bármilyen módon (e-mail, fax, telefon, levél, stb. útján) beérkező megrendelések 

Vevőre nézve kötelező erővel bírnak, függetlenül attól, hogy azokat az Inno-Comp 

visszaigazolja vagy nem.  

Az Inno-Comp részéről a megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak és az Inno-Comp 

részére kötelező erővel akkor bír, ha írásbeli visszaigazolást küld a Vevőnek. 

2.2. Rendelési feltételek együttesen az alábbi, a Vevő által a megrendelésen specifikált 

feltételeket jelenti: (i) a megvásárlandó áruk listája; (ii) a megrendelt minden egyes áru 

mennyisége szín szerinti bontásban; (iii) a kérelmezett szállítási határidő; (iv) a megvásárlandó 

minden egyes áru egységára (mely a mindenkor érvényes Árlistával azonos); (v) a számlázási 

cím; és (vi) a szállítási cím, hely. 

2.3. Vevő a visszaigazolás megfelelőségét 48 órán belül köteles visszaigazolni az Inno-Comp 

részére, visszaigazolás hiányában az Inno-Comp jogosult a visszaigazolás tartalma szerint az 

áruszállításra, mely a Vevőt kötelezi az áru átvételére és a vételár megfizetésére. 

2.4. A szóbeli megállapodások és azok szóbeli módosításai csak akkor kötelező erejűek az Inno-

Comp-ra, ha azokat írásban kimondottan visszaigazolja. 

2.5. Áru fajtánként és megrendelésenként minimálisan 1,375 tonna rendelhető. Amennyiben a 

megrendelés a minimális mennyiséget nem éri el, az Inno-Comp jogosult a rendelést 

visszautasítani kártérítés, költség, stb. fizetési kötelezettség nélkül vagy a rendelés teljesítéséről 

dönteni azzal, hogy a Vevő köteles viselni a fuvarozási és egyéb plusz költségeket (lerakodás, 

vámolás, stb.). 

3. Szállítás, szállítási időpontok 

3.1. Az Inno-Comp jogosult arra, hogy a rendelés-visszaigazoláson pontos szállítási napot 

jelöljön meg.  Esetleges szállítási késedelmekről, annak okáról és időtartamáról az Inno-Comp 

értesíti a Vevőt és kezdeményezi a szállítási határidő kölcsönös módosítását. Az Inno-Comp 

kizárja kártérítési felelősségét a késedelmes kiszállításokból eredően a Vevőnél esetleg 

felmerülő bármely kár – akár közvetlen, akár közvetett kár, elmaradt haszon -, költség 

megtérítéséért, tekintettel arra, hogy ezen károk, költségek, következmények, stb. az Inno-

Comp részére nem előreláthatóak.  
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Vis major esetén az Inno-Comp jogosult törölni a kiszállítást minden megtérítési igény nélkül. 

Vis majornak minősül minden olyan, az Inno-Comp működési körén kívül eső elháríthatatlan 

esemény, mely a kiszállítást az Inno-Compnál lehetetlenné teszi, vagy olyan mértékben 

nehezíti, akadályozza, amely számára aránytalanul súlyos terhet jelent, pl. alapanyaghiány, az 

Inno-Comp és/vagy a szerződött beszállítói, alvállalkozói működési körén belüli olyan esemény 

is, amelynek az elhárítása lehetetlen (természeti katasztrófa, üzemzavar, kormányzati 

intézkedések, nagyszámú munkavállalói hiány, sztrájk stb.).  

Az Inno-Comp jogosult a megállapodott szállítási határidő előtti – akár részleges – szállításra 

is és Vevő köteles elfogadni az ilyen teljesítést. Amennyiben a Vevőnek felróható okokból a 

visszaigazolt szállítások késlekednek (pl. lejárt számlatartozás) az Inno-Comp jogosult a 

szállítást felfüggeszteni. 

Abban az esetben, ha az árukat egy bizonyos időtartamon belül kell a Szerződés szerint 

leszállítani, Inno-Comp jogosult a megállapodás szerinti időtartamon belül bármikor szállítani. 

Amennyiben a Vevő rendelése csak az Inno-Comp telephelyén több raktárból való rakodással 

teljesíthető, az Inno-Comp jogosult hosszabb rakodási és vevő kiszolgálási időt igénybe venni. 

A Vevő részéről a visszaigazolás hiánya, hibája vagy pénzügyi teljesítés késedelme esetén az 

Inno-Comp nem köteles betartani a meghatározott teljesítési határidőt, ekkor az Inno-Comp 

késedelme nem minősül szerződésszegésnek. 

A Vevő vagy megbízottja által teljesített fuvarozás esetén a be nem tartott szállítási határidőből 

adódó károkért az Inno-Comp kizárja a felelősségét. 

3.2. Ha Felek ettől eltérően kimondottan nem állapodnak meg írásban, a szállításra a 

megrendelés címzettjeként megjelölt Inno-Comp csoporttag gyártelepén raktárból, vagy 

bérmentve fuvarozónak átadva (FCA) a megrendelés címzettjeként megjelölt Inno-Comp 

csoport tag gyártelepe kerül sor. 

3.3. Rakodási idő: hétfő – péntek: 7:00 – 14:00 óráig (kizárólag munkanapokon). 

3.4. Inno-Comp részéről felmerülő szállítási késedelem esetén a Vevő addig jogosult elállni a 

szerződéstől, míg az áruszállítmány nem hagyta el az Inno-Comp gyártelepét, azt követően, 

hogy az áru elhagyta az Inno-Comp gyártelepét, a Vevő elállásra, kártérítés igénylésére, a 

szállítmány visszautasítására nem jogosult.  

3.5. Az Inno-Comp szállítási kötelezettségének az áruk megrendelésében megadott címre való 

leszállításával, fuvarozásával eleget tesz. A Vevő köteles a leszállításkor az árut átvenni, a 

fuvarozóeszközről lepakolni, a szállítmányt mennyiségileg megvizsgálni és a szállítólevélen 

aláírással ellátva átvenni. A szállítólevél aláírása az áruátvételt igazolja.   
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Amennyiben a szállítmány átvételét a Vevő visszautasítja, a visszaszállítási, fuvarozási, tárolási 

és egyéb költségeket a Vevő viseli.  

Ha a Vevő az árut a leszállítás napján - a jogos mennyiségi és/vagy minőségi reklamációt kivéve 

- nem veszi át, úgy köteles naponta 200 EUR állásdíjat fizetni, az Inno-Comp az állásdíj összegét 

annak felmerülését követő 15 napon belül kiszámlázza, amelyet a Vevő a kiállítás napjától 

számított 15 napon belül köteles átutalással megfizetni.  

3.6. A csomagolás módjától függetlenül az Inno-Comp +/- 1 %-os mennyiségi eltérési 

toleranciát alkalmaz. A tolerancián belüli mennyiségi eltérésre vonatkozóan reklamációt nem 

fogadunk el. Az áruk negatív tűrésen belüli leszállítása nem befolyásolja a vételár összegének 

a Szerződés szerinti megfizetését. 

3.7. Vevő kiszolgálása csak akkor lehetséges, ha a kiszállítás napján lejárt tartozással nem 

rendelkezik. 

4. EKÁER rendszer használata – amely országban releváns 

A közúton történő fuvarozáskor a Vevő tudomásul veszi, hogy a fuvarozás kizárólag a magyar 

Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, különösen a XI. fejezetben előírt Elektronikus 

Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) szám birtokában kezdhető meg. A Vevő 

köteles a bejelentés teljesítéséhez szükséges adatokat a Megrendelésben, de legkésőbb a 

törvény által nevesített bejelentési határidőt megelőzően az Inno-Comp rendelkezésére 

bocsátani. A késedelmes adatszolgáltatásból eredő többletköltség a Vevőt terheli, annak 

továbbszámlázására jogosult az Inno-Comp. 

Amennyiben a Vevő érdekkörébe tartozó, eredetileg közölt adatokban bármilyen változás 

következik be, azt a Vevő köteles haladéktalanul az Inno-Comp rendelkezésére bocsátani a 

szállítás megkezdése előtt. A fuvarozás közben bekövetkezett változásokról haladéktalanul 

tájékoztatnia kell az Inno-Comp-t, hogy a változásokat a bejelentésen átvezethesse. 

Amennyiben a Vevő tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem időben tesz eleget és azt 

hitelt érdemlően nem tudja igazolni, akkor az Inno-Comp jogosult az EKAER szankciók 

továbbhárítására Vevő részére. 

Ha az árut a magyar belföldi Vevő fuvarozza el és az áru a fuvarozás közvetlen 

következményeként továbbértékesítésre és leszállításra kerül belföldi magyar harmadik fél 

részére (láncügylet), akkor az EKAER bejelentési kötelezettség a Vevőt terheli. A Vevő köteles 

az Inno-Comp-ot tájékoztatni a továbbértékesítés tényéről a fuvarozás megkezdése előtt, 

ennek elmulasztásából eredő minden kár a vevőt terheli. 

Továbbá, ha belföldi magyar első adóköteles termékértékesítés során a nem kockázatos 

termékek fuvarozását a Vevő (mint címzett) végzi, az EKAER kötelezettség (címzettként) a Vevőt 

terheli. 
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5. Kockázat átruházása 

5.1. A kockázat és kárveszély a Vevő részére való leszállításkor száll át a Vevőre a leszállítás 

tényével, függetlenül attól, hogy a Vevő átveszi-e az árut vagy sem. 

5.2. Az Inno-Comp jogosult minden, a szállítmány fogadásának elutasításából, a lerakodás 

elmaradásából, vagy a Vevő által megrendelt áruk Vevő által történő (részleges) el nem 

fogadásából eredő költségét és veszteségét, az esetleges tárolási költségekkel együtt Vevő 

részére kiszámlázni, kivéve a jogos reklamációból adódó elutasítás esetét.  

6. Árak, fizetés 

6.1. A megrendelés visszaigazolásán szereplő árakat, ennek hiányában a mindenkor érvényes 

listaárat köteles a Vevő megfizetni. Az árak fő szabály szerint a megrendelés címzettjeként 

megjelölt Inno-Comp csoporttag gyártelepén fuvarozónak költségmentesen átadva (FCA) 

érvényesek, ettől a Felek külön írásban eltérhetnek, azonban az árak minden esetben a helyben 

szokásos általános forgalmi adó nélkül értendők. Ezáltal a vételárra a mindenkori általános 

forgalmi adó felszámításra kerül.  

A Szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítését követő 15 napon 

belül az Inno-Comp jogosult számlát kiállítani és megküldeni. 

Ha a számlázás – magyar szerződő partnerek közötti szállítás esetén - HUF-tól eltérő 

devizanemben történik, az Inno-Comp a számlákon köteles forintban is feltüntetni az Általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. sz. törvény 80.§ és 172 .§ -a alapján meghatározott 

fizetendő adó összegét. 

6.2. Minden kifizetést a számlán szereplő, megállapodás szerinti fizetési időszakon belül, 

levonás, adósságkiegyenlítés, illetve árengedmény nélkül kell eszközölni. 

6.3. A kifizetés akkor minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha az Inno-Comp bankszámláján 

a fizetési határidőn belül jóváírásra kerül a számla teljes összege. A Vevő bankja által 

felszámított minden költséget a Vevő viseli. 

6.4. Ha a Vevő reklamációval él az Inno-Comp számlájával szemben, a Vevő köteles legkésőbb 

erről a számla esedékességét megelőzően 15 nappal írásban értesíteni az Inno-Comp-ot, 

megjelölve a reklamált összeget és a reklamáció alapját, és köteles a nem reklamált összeget 

kifizetni a fizetési határidőn belül. Amennyiben a Vevő nem vitatja a számlát, vagy annak egy 

részét, úgy kell tekinteni, hogy azt elfogadta és lemondott azok reklamációs jogáról. 

Amennyiben az Inno-Comp elfogadja egy számla részfizetését, úgy az nem jelenti azt, hogy az 

Inno-Comp ne követelné a meg nem fizetett összeget és, hogy lemondott volna a teljes összeg 

követelésének jogáról. Ha egy számlareklamáció nem oldódik meg a vevő írásbeli értesítésének 
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az Inno-Comp részére való elküldésétől számított tizenöt (15) napon belül, a vitát a jelen 

Szerződés vitarendezési szabályai szerint kell kezelni. 

6.5. Amennyiben Vevő a fizetési határidőn belül a számla kifizetését elmulasztja, az Inno-Comp 

jogosult a Vevőnek felszámítani a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig 

terjedő időre járó késedelmi kamatot, mely késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes, az adott pénznemben meghatározott pénztartozás esetén 

az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a 

pénzpiaci kamat – 8 (nyolc) százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes kibocsátó jegybank által 

meghatározott alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat 

összegét 365 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a 

szerződő Felek. A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg 

pénznemében kell megfizetni. 

Amennyiben Vevő a fizetési határidőn belül a kifizetést elmulasztja, az Inno-Comp jogosult a 

Vevőnek felszámítani számlánként 40 EUR összegű behajtási költségátalányt és egyéb 

beszedési, jogi eljárási és járulékos költségeket.  

A késedelembe eső fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a késedelmi kamatlevél 

kiállítását követő 15 napon belül, a 40 EUR behajtási költségátalányt a fizetési felszólításban 

megjelölt határidőben megfizetni.  

6.6. Fizetési könnyítés (fizetési átütemezés, részletfizetés) csak a még nem esedékes 

tartozásokra kérhető. A kérelmet indoklással együtt a számlát kibocsátó Inno-Comp Gazdasági 

Irodájának vagy ügyvezetőnek kell címezni. A Gazdasági Iroda a kérelem elfogadásáról vagy 

elutasításáról a kérelemben megjelölt módon (levél, fax, e-mail) és címre küld értesítést. 

6.7. Amennyiben a Vevő rendszeresen késve fizet, vagy a fizetést elmulasztja, úgy az Inno-

Comp jogosult a folyamatban lévő megrendelésben is a már előzetesen megállapodott fizetési 

módot és futamidőt felülvizsgálni és azt egyoldalúan módosítani, melyről írásban értesíti a 

Vevőt. 

6.8. Amennyiben az Inno-Comp és a Vevő közötti egyedi megállapodás bónusz kifizetését is 

tartalmazza, Vevő fizetési késedelme az alábbi szankciókat vonja maga után: 

 10 naptári napot meghaladó késedelem esetén: az adott számlához tartozó bónusz 

törlésre kerül; 

 20 naptári nap vagy azt meghaladó késedelem esetén az adott évre járó bónusz teljes 

összege törlésre kerül. 
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6.9. A lejárt számlákkal egy tekintet alá esnek a késedelmi kamatok és egyéb felárak, kötbérek, 

valamint a nem teljesítésből eredő költségek megfizetésének elmulasztása is.  

6.10. Az Inno-Comp a számlákat elektronikusan a WEB EDI rendszeren keresztül továbbítja, 

azaz a vevő által megadott e-mail címre fognak érkezni a számlák, a link megnyitásával a számla 

letölthető, ezzel egyidejűleg megtörténik az átvétel elismerése is. 

6.11. Hitelkeret: az Inno-Comp a Szerződés alapján történő áruszállításra a Vevő részére 

hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret) biztosíthat. 

Amennyiben a Vevő Szerződésből eredő tartozásának és visszaigazolt Megrendeléseinek 

összege meghaladja a Hitelkeret összegét, az Inno-Comp jogosult a további áruszállítást ahhoz 

a feltételhez kötni, hogy a Vevő a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a 

Hitelkeretből rendelkezésre álló rész a megrendelt áru ellenértékét fedezi. 

Az Inno-Comp a Hitelkeret összegét, bármikor jogosult egyoldalúan, a Vevő egyidejű, írásbeli 

értesítése mellett módosítani, illetve a hitelre történő kiszolgálást (vagy szolgáltatást) 

felfüggeszteni vagy további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni, amennyiben a Vevő pénzügyi 

helyzetéről, fizetőképességéről megalapozott negatív információt kap. 

Hitelkeret módosítása esetén az Inno-Comp írásban értesíti a Vevőt. Ha a Vevő tiltakozik a 

hitelkeret módosítása ellen, úgy a Felek egyeztetni kötelesek. Ha az egyeztetés 30 napon belül 

nem vezet eredményre, úgy a szerződés rendes felmondással való megszüntetésére vonatkozó 

szabályok érvényesülnek. 

6.12. Amennyiben az Inno-Comp általános forgalmi adó és ehhez kapcsolódó szankciók 

megfizetésére kötelezetté válik azért, mert a Vevő elmulasztja átadni a Termékek import-

nyilatkozatát vagy elmulasztja bejelenteni az ÁFA nyilvántartási számának változását és/vagy 

egyéb, Szerződés szerinti információ bejelentését, vagy EKÁER mulasztást követ el, úgy az Inno-

Comp jogosult az adóhatóság által kirótt adóhiány és szankciók (kamat, bírság, stb.) összegét 

átterhelni a Vevőre. 

7. Hitellevél 

7.1. Hitellevelek fizetőeszközként csak az Inno-Comp előzetes írásbeli hozzájárulásával 

nyújthatók be. A megnyitással felmerülő és egyéb díjakat a Vevő köteles viselni. 

7.2. A hitelleveles fizetési móddal megrendelt áruk gyártása csak a hitellevél megnyitása és az 

Inno-Comp székhelyén működő bank által történő elfogadása után kezdődik meg. 

8. Felelősség korlátozása 

8.1. Az Inno-Comp egyedül azt szavatolja és vállal felelősséget, hogy az Áruk minősége a 

szállítás idején megfelel az Inno-Comp által kiadott termékleírásban foglalt minőségi 
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követelményeknek és – amennyiben alkalmazható - az általa előzetesen írásban elfogadott 

vevői termékspecifikációnak. Az Inno-Comp egyéb szavatosságot kifejezetten vagy 

hallgatólagosan sem szóban, sem írásban nem vállal az árukra, azok alkalmazhatóságára vagy 

kifejezett célra való megfelelésére, ilyen felelősséget kifejezetten kizár. A Vevő tudomásul veszi, 

hogy nem hivatkozhat olyan nyilatkozatra, ígéretre, vagy meghatalmazásra, melyet az Inno-

Comp nem írásban nyújtott, vagy amely nem került a jelen Szerződésben szabályozásra.   

8.2. A 8.1. pont esetén sem felelős azonban az Inno-Comp olyan kárért, veszteségért, 

költségért, megtérítéséért, amely kárt, veszteséget, költséget, megtérítést az okozta, hogy a 

Vevő elmulasztotta a minőség megvizsgálásra vonatkozó kötelezettségét vagy nem az Inno-

Comp iránymutatásai vagy a szakmai szabványok által ajánlott tanácsok szerint tárolta, kezelte 

vagy használta fel az árut. 

8.3. A jelen feltételekben meghatározottakon kívül az Inno-Comp semmiféle kártérítési 

kötelezettséget nem vállal. 

8.4. Az Inno-Comp nem visel felelősséget a Vevőt ért bármely közvetett károkért, ideértve a 

következmény károkért fennálló felelősséget, a veszteségekért, profitvesztésért, elmaradt 

haszonért, megtakarítások elvesztéséért, valamint a munka megszakításából eredő 

veszteségekért, az üzleti forgalom visszaesése miatt keletkezett kárért, valamint a Vevő üzleti 

partnereinél bekövetkezett károkért fennálló felelősséget. 

8.5. Az Inno-Comp-nak a szerződés felróható megszegéséből eredően a Vevőnél bekövetkező 

esetleges károkért való felelőssége a szerződés megszegésével érintett áru leszámlázott 

ellenértékéig, mint felső határig korlátozott, azt nem haladja meg.  

9. Tulajdonjog fenntartása 

9.1. Az Inno-Comp által leszállított minden áru mindaddig az Inno-Comp tulajdonában marad, 

amíg Vevő az Inno-Comp felé fennálló valamennyi tartozását ki nem egyenlítette. 

A Vevő a tulajdonjog-fenntartás ellenére az árukat feldolgozhatja, de az ellenérték teljes 

kifizetéséig az Inno-Comp külön hozzájárulása nélkül sem az alapanyagot, sem a feldolgozás 

útján létrejött terméket nem idegenítheti el és meg nem terhelheti. Feldolgozás esetén a 

tulajdonjog-fenntartás a feldolgozás során létrejött termékre érvényesül. 

9.2. Amennyiben a Vevő valamely esedékes összeg kifizetését elmulasztja, felfüggeszti, 

moratóriumot kér, vállalkozása csődbe megy, hivatalos csődgondnokot neveznek ki, vagy 

felszámolásra kerül, az Inno-Comp jogosult a megrendelést vagy annak még leszállítandó 

részét a Vevő felszólítása és bírósági beavatkozás nélkül törölni, s az esetlegesen már 

leszállított, de ki nem fizetett vagy teljes mértékben ki nem fizetett részt tulajdonaként 

kártérítési jogainak csorbítása nélkül visszakövetelni. Az áruk visszavételének, illetve 

visszakövetelésének költsége a Vevő számlájára terhelendő. Az áruk visszaszállítása érdekében 
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a Vevő ezennel meghatalmazza az Inno-Comp-ot, annak engedményeseit és megbízottait, 

hogy a Vevő telephelyeire és épületeibe belépjenek, az Inno-Comp tulajdonában lévő árukat 

visszaszállítsák, mely nem minősül tilos önhatalomnak. 

10. Reklamációk 

10.1. Közvetlenül az áru átvételekor a Vevő köteles igazolni a szállítólevél aláírásával, hogy a 

leszállított áruk átvétele megtörtént a szállítólevélen feltüntetett mennyiségben. Szállítás, áru 

lerakodás vagy lefejtés során sérült vagy szennyeződött áru és csomagolás fizikai állapotára 

vonatkozó kifogások és mennyiségi hiány esetén a Vevő a reklamációt azonnal köteles jelezni 

a szállítólevélen, és a bejelentéshez fényképfelvétel(eke)t, mérlegjegyet is csatolni kell, 

melyeken jól látható a probléma észlelésekor fennálló állapot. A Vevő azonnal köteles az Inno-

Comp rendelkezését kérni a megreklamált áru kezelésével kapcsolatban a kárenyhítés 

érdekében. Az Inno-Comp írásbeli rendelkezéséig az áru nem használható fel és nem 

semmisíthető meg. 

Mennyiségi reklamáció esetén a Vevő köteles a mennyiségi kifogást megalapozó 

bizonyítékokat biztosítani az Inno-Comp-nak. Ha az átvétel helye az Inno-Comp telephelye, az 

Inno-Comp a Vevő számára az Áruk ellenőrzéséhez szükséges ésszerű feltételeket biztosítja. 

Abban az esetben, amennyiben az átvétel helye a Vevő telephelye vagy egy másik, a Vevő által 

megjelölt hely, akkor a Vevőnek – a fuvarozóval együtt – a szállítólevélen és/vagy közös 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni az észlelt mennyiségi hiányt. Ha a fuvarozást a Vevő biztosítja, 

az Árut a fuvarozó vagy a Vevő által aláírt szállítólevélen megadott mennyiségben 

leszállítottnak kell tekinteni. 

Közúti tartálykocsiban leszállított Áru mennyiségi eltérése esetén a Vevő köteles az Inno-Comp 

részére megküldeni mérlege hitelesítési tanúsítványát, valamint a mérlegelésről készített 

mérlegjegyet. A mennyiségi elszámolás alapja a szállítólevélen megadott súly, ettől eltérni csak 

Felek írásbeli megállapodásában lehet. 

Az áru átvételét követően mennyiségi reklamáció nem jelenthető be. 

10.2. A Vevő köteles a részére leszállított Áru minőségét a leszállításkor, vagy legkésőbb az azt 

követő 45 napon belül megvizsgálni, és az észlelt minőségi hibát pontosan részletezve (szállítás 

dátuma, sarzs-szám, mennyiség, szállítólevél száma, a minőségi hiba pontos megjelölése) – a 

reklamáció megalapozottságát bizonyító okmányok egyidejű csatolásával – írásban az Inno-

Compnak bejelenteni. Az áruk hibáját a Vevőnek kell bizonyítani és a reklamált áruból a Vevő 

a hiba bejelentésekor köteles mintát átadni az Inno-Comp részére. 

A Vevő köteles együttműködni az Inno-Comp műszaki képviselőivel a reklamáció 

kivizsgálásának műszaki részleteiben, és lehetővé kell tenni az Inno-Comp műszaki 

képviselőinek a helyszíni vizsgálatot. 
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Ha az Áruk minőségét nem ellenőrzik a fent említett időszakon belül a Vevő mulasztása miatt, 

akkor az Áruk ellenőrzését megtörténtnek kell tekinteni (vélelmezett ellenőrzés). 

Ha a Vevő elmulasztja elvégezni a minőségi ellenőrzést és bejelenteni a hibákat a szavatossági 

időn belül, akkor viselnie kell a késedelme következményeit és az Inno-Comp mentesül a 

minőségi hibák kapcsán a felelősség alól. 

A Vevő a teljesítés időpontjától (a kockázat átszállásától) számított 6 hónapos elévülési időn 

belül érvényesítheti szavatossági jogait. Ezen időszak eltelte után a Vevő szavatossági igényt 

nem érvényesíthet. 

10.3. Az Inno-Comp a reklamációt a lehető leghamarabb kivizsgálja és értesíti a Vevőt.  

A Vevő az általa hibásnak minősített árut az Inno-Comp részére csak az Inno-Comp írásbeli 

hozzájárulása alapján küldheti vissza, figyelemmel az EKÁER előírásokra. 

Az Inno-Comp nem felelős semmilyen olyan hibáért, amely a kockázat átszállása után, külső 

körülmények révén keletkeztek. 

Az Inno-Comp kizárja a felelősségét az Áruk vagy az alapanyagok a Vevő általi nem megfelelő 

tárolásából, illetve a Vevő általi nem megfelelő feldolgozásából származó, a Vevőt érő károkért, 

illetve a Vevő által szervezett fuvarozás esetén az Áruk nem megfelelő fuvarozásából eredő 

károkért. 

Megalapozott minőségi reklamáció esetén az Inno-Comp jogosult a termékeket kicserélni vagy 

visszavenni, s a Vevőnek a vételárat egészben vagy részben visszatéríteni. 

A reklamáció nem mentesíti a Vevőt az Áru ellenértékének a szerződés szerinti határidőben 

való megfizetése alól. 

11. Titoktartási kötelezettség 

11.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik 

féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, 

így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt 

a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és a Szerződés 

teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. 

Jelen rendelkezés nem vonatkozik az Inno-Comp Csoport tagjai részére történő információ 

átadásra az Inno-Comp Csoport tagok titoktartási kötelezettségének teljesítését az Inno-Comp 

szavatolja. 

Jelen rendelkezés nem vonatkozik továbbá az Inno-Comp részére szerződés alapján pénzügyi-

számviteli, jogi, HR, biztosítási, kutatási, vevő elégedettségi felmérést illetve kiegészítő 
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pénzügyi, valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó 

valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Inno-Comp által történő 

engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés 

megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés 

pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és 

teljesítéséhez szükséges, az Inno-Comp által harmadik fél részére adandó információkra. 

11.2. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra: 

a) melyek a nyilvánosság számára már rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az 

információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy 

b) melyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az 

információt kapó fél számára, vagy 

c) melyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy 

amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre az 

információ vonatkozik, vagy 

d) melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé. 

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályos marad a Szerződés megszűnésétől számított 5 

évig függetlenül a Szerződés bármilyen okból történő megszűnésétől. 

12. A szerződés megszűnése 

12.1. Az Inno-Comp fenntartja magának annak jogát, hogy a Vevővel kötött megállapodást 

azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül felmondja abban az esetben, ha: 

a) Vevő ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési vagy egyéb 

megszüntetési eljárás indul, kifizetéseinek felfüggesztését kéri, vagy jogi korlátozás alá 

kerül, vagy 

b) fizetési kötelezettségének vagy a megállapodásból eredő egyéb kötelezettségének 

nem megfelelően és nem kellő időben tesz eleget, vagy 

c) a tőkéje feletti szabad rendelkezést elveszti, s jogi korlátozás alá kerül, vagy 

d) a hitelbiztosító a Vevőre előzetesen felállított hitelkeretét, amely halasztott fizetést tett 

lehetővé a Vevő számára, törli; és az Inno-Comp a Vevővel másfajta, hitelkeretet nem 

igénylő, fizetési módban nem tud megállapodni, illetve a Vevő másfajta garanciát nem 

tud biztosítani kintlévőségeinek fedezésére, vagy 

e) Vevő megsérti a Szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

f) Vevő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti az Inno-Comp jó hírét, üzleti 

tisztességét, vagy 

g) Vevő megsérti az Inno-Comp Vállalati Politikája, Vállalati felelősség-politikája, egyéb 

szabályzataiban foglaltakat,  



 

 

12 | 14 

h) Vevő késedelmes fizetése esetén, mely esetben minden kiszállítás és visszaigazolt vevői 

megrendelés kártérítés nélkül törlésre kerül, a kiszállítás alatt levő árukat visszaszállítják, 

s minden felmerülő költséget Vevő számlájára terhelnek. 

 

13. Vis maior 

Vis maiornak tekintendő minden olyan, az Inno-Comp által rendkívüli körülmények miatt előre 

nem látható helyzet, amilyen például a kormány által meghozott bármilyen jellegű megszorító 

intézkedés, mozgósítás, háború, forradalom, közlekedési fennakadás, alapanyag ellátási 

probléma, sztrájk és egyéb, az Inno-Comp hatáskörén kívül eső körülmény, amelyről, ha az 

Inno-Comp-nak a megállapodás megkötésekor tudomása lett volna, azt nem vagy nem 

ugyanezen feltételekkel kötötte volna meg. 

14. Értesítések 

A jelen Szerződés szerint küldendő minden értesítést írásban kell kiadni, ami akkor minősül 

kézbesítettnek, amikor (a) személyesen átadásra kerül; (b) tértivevényes küldeményként  

megküldésre kerül; (c) megrendelések – visszaigazolások – szállítási információk, 

termékhiányokról értesítések tekintetében a 8.00-18.00 óra között megküldött e-mail 

értesítése elküldésével, melynek megküldésekor az átvételt, elolvasási jelentést be kell állítani, 

az elküldéskor, üzleti órák után megküldött e-mailt a következő munkanap 8.00-kor kell 

kézbesítettnek tekinteni. Amennyiben a tértivevényes küldemény nem kereste, elköltözött vagy 

az átvételt megtagadta jelzéssel érkezett vissza, úgy a megküldést követő 5. napon a 

kézbesítési vélelem alapján a kézbesítés megtörténtnek kell tekintenem.  Faxon megküldött 

értesítések kézbesítését a kinyomtatott fax-küldési jelentés igazolja. 

15. Irányadó Inno-Comp szabályok 

A Vevő kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul veszi, hogy köteles betartani az Inno-Comp 

mindenkor érvényes és időről időre módosított Vállalati Politikáját, Vállalati Felelősség-

politikáját, Adatvédelmi Tájékoztatóját, Honlap Használati Feltételeit, Sütiszabályzatát és egyéb 

szabályzatait, melyek hozzáférhetőek az Inno-Comp honlapján a http://www.inno-comp.hu 

oldalon. 

16. Adatkezelési szabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” (a továbbiakban: 

általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) szerint mindkét Fél a közöttük megkötött 

adásvételi szerződés teljesítése érdekében, a Felek által a másik féllel közölt természetes 

http://www.inno-comp.hu/
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személy munkavállalóik, kapcsolattartók nevének, e-mail címének, telefonszámának és esetleg 

egyéb átadott személyes adatot adatkezelőként kezelik és dolgozzák fel. 

 A Felek adatfeldolgozóként kötelesek az alábbi szabályokat betartani: 

a) a személyes adatokat kizárólag a másik fél utasításai alapján kezeli a Szerződésben 

rögzített feladatok elvégzése érdekében,  

b) vállalja, hogy megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok 

védelme érdekében, és azokat a teljesítésbe bevont esetleges alvállalkozókkal, harmadik fél 

szerződő partnereivel szemben is érvényesíti;  

c) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 

intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a másik felet abban, hogy teljesíteni tudja 

kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása 

tekintetében;  

d) segíti a másik felet az esetleges adatvédelmi incidensekhez kapcsolódó kötelezettségek 

teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére 

álló információkat; 

e) vállalja, hogy a nála bekövetkező adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul 

tájékoztatja erről a másik felet; 

f) a Szerződés megszűnését követően a másik fél döntése alapján minden személyes 

adatot töröl vagy visszajuttat és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a 

tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő. 

17. Hatályos jogszabályok és bíráskodás 

17.1. Ha a jelen feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy semmissé válik, az a többi 

rendelkezést teljes körűen érvényben hagyja, s a Vevő és az Inno-Comp köteles egymással 

konzultálni annak érdekében, hogy a kérdéses rendelkezést olyannal helyettesítse, amely annak 

szándékához és céljához a lehető legközelebb áll. 

17.2. Jelen szerződésből, annak teljesítéséből eredő minden jogvita kizárólag az Inno-Comp 

csoport tag székhelye szerinti ország joga alapján bírálandó el, de kizárt az Áruk nemzetközi 

adásvételéről szóló ENSZ Egyezmény alkalmazása illetve az adott ország nemzetközi 

magánjogi utaló szabályainak alkalmazása. 

17.3. Bármely vita elbírálására, amely a Felek közötti szerződésből, áruszállításból vagy azzal 

összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik 
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magukat az Inno-Comp csoport tagja székhelye szerinti országban működő Állandó 

Választottbíróság kizárólagos és végleges döntésének.  

A Választottbíróság 3 (három) eljáró választott bíróból álló tanácsban jár el, a Választottbíróság 

a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el az eljárás során az eljárás nyelveként a peres félként 

eljáró Inno-Comp csoport tag országa saját nyelvét kell alkalmazni.  

Magyarországon a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 

Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest)  kizárólagosan illetékes azzal, 

hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel 

kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 

2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét.  

17.4. Amennyiben a Felek ettől eltérően írásban nem állapodnak meg, minden kereskedelmi 

feltétel a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 2010-es kiadású Incoterms feltételei szerint 

értelmezendő. 

17.5. A jelen feltételek 2019. január 1-től vannak hatályban és az Inno-Comp módosításáig, 

visszavonásáig hatályban maradnak. 
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