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I.

Az ÁSZF hatálya

1.1.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a CPS Company Kft. (a továbbiakban CPS)
és ügyfelei (a továbbiakban Megrendelők, a CPS és a Megrendelők a továbbiakban együttesen: Felek)
között létrejövő vállalkozási szerződések általános szerződéses feltételeit tartalmazza. AZ ÁSZF – a
Felek eltérő rendelkezésének hiányában - a Megrendelő és a CPS között létrejövő vállalkozási
szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) feltételeit szabályozza.

1.2.

A Felek a Vállalkozási Szerződésekben az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől kifejezett nyilatkozattal
eltérhetnek.
A Vállalkozási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. A
Vállalkozási Szerződésben, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei nem alkalmazandók a Felek közötti Vállalkozási
Szerződésre.

1.3.

Az ÁSZF hatályos szövegét a CPS a saját honlapján teszi közzé. A CPS a Megrendelő részére adott
ajánlatában tájékoztatja a Megrendelőt az ÁSZF-ről, illetve az ajánlathoz csatolja annak hatályos
szövegét.

1.4.

A CPS az ÁSZF módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a honlapján
haladéktalanul közzéteszi.
A CPS az ÁSZF módosításáról ajánlott, tértivevényes postai küldemény, illetve elektronikus levél útján
tájékoztatja azokat a Megrendelőket, akikkel az ÁSZF módosítás hatályba lépésének időpontjában
hatályos Vállalkozási Szerződése áll fenn.
Az ÁSZF módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is kiterjed, ha a Megrendelő az ÁSZF
módosításról szóló postai értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást a
módosítás ellen. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közlésétől számított 15 napon belül a
módosítás ellen kifogást emel, úgy a Felek közötti hatályos Vállalkozási Szerződés a kifogás közlésétől
számított 30 napon belül megszűnik, a Felek pedig kötelesek egymással elszámolni. A kifogás ajánlott,
tértivevényes postai küldemény útján közölhető a CPS-el.
A kifogás ellenére sem szűnik meg a közléstől számított 30 napon belül a Vállalkozási Szerződés,
amennyiben a Felek ezen időtartam alatt a Vállalkozási Szerződés módosításával az ÁSZF módosított
rendelkezéseitől való eltérésben állapodnak meg.
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II.

A Vállalkozási Szerződés létrejötte

2.1.

A CPS a Megrendelőkkel a Vállalkozási Szerződést kizárólag írásban köt.

2.2.

A Felek között a Vállalkozási Szerződés létrejöhet:
a. A Megrendelő CPS részére címzett írásbeli megrendelésével, illetve annak a CPS által történő, a
Megrendelő részére címzett írásbeli elfogadásával,
b. egységes szerkezetű, egy okiratban rögzített Vállalkozási Szerződés megkötésével.

2.3.

A Vállalkozási Szerződés létrejöttének időpontja:
a. A 2.2.a. pontban meghatározott esetben a megrendelés elfogadásának időpontjában,
b. A 2.2.b. pontban meghatározott esetben a Vállalkozási Szerződés aláírásának időpontjában.

III.

Árajánlat, Megrendelés, a Megrendelés elfogadása

3.1.

A CPS meghatározott termékek tervezésére, gyártására és szállítására a Megrendelővel folytatott
előzetes egyeztetések alapján tesz ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat). A CPS az Ajánlat megtételéhez
szükséges információkat e-mailen, telefonon, vagy személyes egyezetés keretében tisztázza a
Megrendelővel.

3.2.

A Feleknek az előzetes egyeztetések során az alábbi feltételeket kell tisztázniuk az Ajánlat megtétele
érdekében:
a. a termék, design tervezésének szükségessége, vagy kész tervek rendelkezésre bocsátása a
Megrendelő által,
b. a termék megnevezése,
c. a termék szerkezetének meghatározása,
d. a termék cikkszáma,
e. a megrendelni kívánt példányszám,
f. a termék mérete,
g. a termék alapanyaga,
h. megmunkálás fajtája és mennyisége,
i. a termék egyéb fizikai tulajdonságai,
j. teljesítés határideje,
k. a teljesítés (átvétel/átadás) helye,
l. a termék csomagolásának meghatározása,
m. a szerszámköltség érvényesítésének módja (beépítésre kerüljön a vállalkozói díjba, vagy külön
számlán kerüljön érvényesítésre).

3.3.

A CPS az Ajánlat megtételéhez szükséges valamennyi információ rendelkezésre állásától számított 5
munkanapon belül megküldi az azonosító számmal jelölt Ajánlatot a Megrendelő részére. Amennyiben
a CPS-elközölt információk hiányosak, úgy a CPS két munkanapon belül – az Ajánlat elkészítéséhez
szükséges, még hiányzó információk pontos meghatározásával – felhívja a Megrendelőt a további
adatszolgáltatásra.

3.4.

Az Ajánlat tartalmazza:
- a fenti 3.2. pont szerinti információkat és feltételeket,
- a tervezési és a gyártási vállalkozói díj mértékét, valamint
- a tájékoztatást arról, hogy az Ajánlat elfogadása, a Vállalkozási Szerződés létrejötte esetén
- a Felek kifejezett eltérő megállapodásának hiányában - a Vállalkozási Szerződésre a CPS
honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek az irányadók.
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3.5.

A CPS az Ajánlatot e-mailen, faxon, vagy ajánlott postai küldeményben küldi meg a Megrendelő részére.
Az Ajánlatot a CPS törvényes képviselője, vagy az ő meghatalmazása alapján eljáró munkatárs jogosult
aláírni.

3.6.

A CPS az ajánlat tekintetében 30 napos ajánlati kötöttséget vállal, kivéve, ha valamilyen rendkívüli
körülmény ennél rövidebb időtartamú ajánlati kötöttséget tesz indokolttá.

3.7.

A Megrendelő az Ajánlat elfogadásával megrendeli a szolgáltatást a CPS-től, Amennyiben a a
feltételrendszer tekintetében a Felek további, sikeres egyeztetést folytatnak, úgy a CPS új Ajánlatot küld
a Megrendelő részére.

3.8.

Az Ajánlat elfogadásával a Megrendelő megrendeli (a továbbiakban: Megrendelés) a Szolgáltatást a
CPS-től, annak feltételeit a Felek utóbb csak közös megegyezéssel módosíthatják. Az Ajánlat elfogadását
(Megrendelés) cégszerűen aláírt nyilatkozatba kell foglalni a CPS-el, a nyilatkozatot e-mailen (a
szkennelt nyilatkozatot csatolmányként megküldve), faxon vagy ajánlott postai küldeményként kell
megküldeni a CPS részére. A Megrendelésben hivatkozni kell az Ajánlat azonosító számára. Az Ajánlat
elfogadásával a Megrendelő elfogadja az ÁSZF-et.

3.9.

A megrendelt mennyiségbe be kell számítani a Megrendelő által igényelt műszaki példányokat és
szemleíveket, valamint a CPS által visszatartható egy-egy műszaki és árvetési példányt (ezen példányok
árát az Ajánlat tartalmazza).

3.10.

A CPS a Megrendelés közlésének tényét a kézhezvételt követő három munkanapon belül írásban,
cégszerűen aláírt nyilatkozattal visszaigazolja. A Megrendelés visszaigazolását a CPS email-en, faxon
vagy postai küldeményben küldi meg a Megrendelő részére. A napokban meghatározott teljesítési
határidő a visszaigazolás keltétől kezdődik.

3.11.

Ha az Ajánlat elfogadása időpontjában a Megrendelőnek a CPS-el szemben lejárt tartozása áll fenn, úgy
- a CPS ellenkező tartalmú nyilatkozata hiányában - nem jön léte a Felek között a Vállalkozási
Szerződés,

IV.

A CPS felfüggesztheti, vagy az előzetes pénzügyi teljesítés feltételéhez kötheti a további szolgáltatások
Megrendelő részére történő teljesítését, ha a Megrendelőnek a CPS-el fennálló bármely Vállakozási
Szerződéséből eredően lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn. Ha a Megrendelő a CPS-el fennálló
bármely Vállalkozási Szerződéséből eredő, lejárt fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot
meghaladó késedelembe esik, úgy a CPS jogosult a Megrendelővel fennálló valamennyi Vállalkozási
Szerzőst megszűntetni: ahol még teljesítésre nem került sor, a Vállakozási Szerződéstől elállni, ahol
pedig a teljesítésre sor került, azt azonnali hatállyal felmondani.
A Felek együttműködése

4.1.

A Felek a Vállalkozói Szerződés teljesítésével kapcsolatban minden lényeges nyilatkozatot kizárólag
írásban tehetnek meg. A Felek kapcsolattartásra kijelölt munkatársai akkor is jogosultak a teljesítés
elősegítése érdekében nyilatkozatot tenni, ha egyébként a Feleknek nem törvényes képviselői.

4.2.

A Megrendelő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a CPS-t, ha bármilyen lényeges adata
megváltozik, vagy ha a működését érintő releváns jogi tény bekövetkezik, így különösen, ha törvényes
képviselője, a kapcsolattartásra kijelölt munkatársa személyében változás áll be, illetve ha a székhelye,
szállítási, illetve levelezési címe megváltozik, vagy ha ellene felszámolási eljárás, csődeljárás vagy
végrehajtási eljárás indul.

4.3.

Amennyiben a Megrendelő a díjat nem teljesítette előzetesen, úgy a CPS a Vállalkozási Szerződés
teljesítését felfüggesztheti, ha a Megrendelő ellen felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végrehajtási
eljárás indul. A CPS a teljesítést ebben az esetben a teljes vállalkozói díj előzetes teljesítéséhez kötheti.
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V.

A Tervezés

5.1.

Amennyiben a gyártáshoz szükséges terveket a Megrendelő bocsátja a CPS rendelkezésére, úgy a
tervezésből eredő hibákért a CPS nem felel. A nyilvánvalóan szakszerűtlen, nem kivitelezhető tervek
hibáira a CPS köteles előzetesen felhívni a Megrendelő figyelmét.

5.2.

Amennyiben a tervezést a Megrendelés alapján a CPS végzi, a CPS a tervezési szempontokat
összefoglaló információs dokumentumot (a továbbiakban: Brief) bocsát a Megrendelő rendelkezésére.
A Megrendelő a Brief-et teljes körűen kitöltve köteles a CPS részére megküldeni a Megrendelés CPS
részére történő megküldésével együtt.

5.3.

A CPS a Brief alapján elkészíti a termék mintáját. A Megrendelő a minta átadásától számított 3
munkanapon belül köteles a jóváhagyásáról nyilatkozni a CPS részére. Amennyiben a Megrendelő
határidőn belül nem nyilatkozik, a minta jóváhagyottnak minősül.

5.4.

Amennyiben a CPS tervezési szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére, az Ajánlatban meghatározott, a
gyártásra vonatkozó teljesítési határidő kezdő napja az a nap, amikor a Megrendelő az elkészült terv,
vagy minta jóváhagyására vonatkozó nyilatkozatát közli a CPS_el.

VI.

Próbagyártás

6.1.

Ha a Vállalkozási szerződés tárgya olyan termék, amelyet a CPS korábban még nem gyártott és így
prototípust sem tud a Megrendelő részére bemutatni, a gyártás kizárólag a Megrendelő által elfogadott
mintatermék, mintanyomat alapján kezdődhet meg.

6.2.

A 6.1. pontban rögzített eseten túlmenően, ha a Felek bármelyike úgy ítéli meg, hogy próbagyártás,
illetve az ennek során elkészült mintadarab Megrendelő általi jóváhagyása szükséges, úgy azt a Felek
egymás részére írásban kötelesek jelezni. Amennyiben a Megrendelő a próbagyártást, illetve a
mintaterméket nem tekinti meg, illetve a mintatermék jóváhagyása tekintetében nyilatkozatot nem
tesz, úgy utóbb nem hivatkozhat olyan minőségi kifogásokra, amelyek a próbagyártás, illetve a
mintatermék megvizsgálása alapján elháríthatóak lettek volna.

6.3.

Amennyiben a Megrendelő a Megrendeléshez a termékre vonatkozó olyan külön specifikációt csatol,
amely tartalmazza a felhasználandó alapanyagokat és az alkalmazandó gyártási technológiákat, úgy a
CPS köteles a Megrendelővel a gyártás megkezdése előtt a meghatározott anyagoktól, technológiáktól
való esetleges eltéréseket jóváhagyatni. Ebben az esetben a CPS csak a Megrendelő változásokat
jóváhagyó nyilatkozata alapján kezdheti meg a gyártást.

VII. A teljesítés
7.1.

A CPS a megrendelt terméket a Megrendelő által meghatározott, illetve az általa adott mintának
megfelelő minőségben és a Megrendelésben meghatározott mennyiségben állítja elő.

7.2.

A CPS a teljesítés során alvállalkozó igénybevételére jogosult. A CPS az igénybe vett alvállalkozóért úgy
felel, mintha a munkát maga végezte volna. A CPS nem köteles az alvállalkozó igénybevételéről a
Megrendelőt tájékoztatni.

7.3.

A teljesítés helye – amennyiben az Ajánlat eltérően nem rendelkezik – a CPS székhelye.

7.4.

Részteljesítésnek csak akkor van helye, ha a Felek kifejezetten így állapodtak meg.

7.5.

Amennyiben a Megrendelőnek a CPS-el szemben nem vitatott, lejárt tartozása áll fenn, úgy a CPS a
lejárt követelésének teljes pénzügyi rendezésének megtörténtéig felfüggesztheti a további
teljesítéseket a Megrendelő részére.
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7.6.

A CPS legalább 3 munkanappal előzetesen írásban közli a teljesítés időpontját a Megrendelővel.

7.7.

Amennyiben a terméket a Megrendelő a CPS által a meghatározott időpontban nem veszi át, úgy a CPS
jogosult az átadás-átvétel elmaradása ellenére a vállalkozói díjat érvényesíteni a Megrendelővel
szemben. Ebben az esetben a CPS a terméket az átvétel időpontjáig a Megrendelő költségére
raktározza.

7.8.

A Megrendelő az átvételt a szállító levél aláírásával és lepecsételésével igazolja. A Megrendelő által az
átvételre kijelölt személyt a Megrendelő képviseletében eljárni és a szállítólevelet aláírni jogosult
személynek kell tekinteni.

7.9.

A Megrendelő köteles az átvett termék mennyiségét haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől
számított 3 munkanapon belül ellenőrizni.

7.10.

A Megrendelő az átvett termékek minőségi ellenőrzését az átvételtől számított 15 napon belül köteles
elvégezni. E határidőn belül a Megrendelő írásban, a hiba pontos meghatározásával köteles minőségi
kifogását közölni a CPS-el. A Megrendelő köteles a minőségi hibás termékeket elkülönítve tárolni és
lehetővé tenni a CPS számára, hogy a hibás termékeket a helyszínen megtekinthesse, megvizsgálhassa.
A CPS a kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a helyszínen megvizsgálja a hibás termékeket.
A kifogás megalapozottsága esetén a CPS ésszerű határidőn belül kicseréli a hibás termékeket.

VIII. A vállalkozói díj
8.1.

Amennyiben az Ajánlat eltérően nem rendelkezik, a CPS a vállalkozói díjat telephelyi (EXW) paritással
adja meg.

8.2.

A CPS jogosult a vállalkozási díj 100%-ára vonatkozó díjbekérőt (proforma számlát) kiállítani a
Megrendelő részére a Megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg, amennyiben a Felek között
korábban legalább három alkalommal nem állt fenn olyan vállalkozási szerződés, amelyből eredően a
Megrendelő a díjfizetési kötelezettségét szerződésszerűen teljesítette. A fizetést legkésőbb az ajánlati
kötöttség lejártát megelőzően kell teljesíteni. A fizetés módja átutalás. A gyártás megkezdésére a díj
maradéktalan kiegyenlítését követően kerül sor, a teljesítési határidő kezdő napja a díj CPS
bankszámláján történt jóváírását követő első munkanap.

8.3.

Amennyiben a Felek között korábban legalább három alkalommal már állt fenn olyan vállalkozási
szerződés, amelyből eredően a Megrendelő a díjfizetési kötelezettségét szerződésszerűen teljesítette,
úgy a CPS a vállalkozói díjat csak a teljesítést követően érvényesíti. Ebben az esetben a CPS a
vállalkozási díjra vonatkozó számlát a teljesítés időpontjától számított legfeljebb három nap elteltével
állítja ki a Megrendelő részére, amennyiben a Megrendelő ezen időpontig mennyiségi kifogást nem
jelez. A CPS a számlán 15 napos fizetési határidőt határoz meg. A fizetés módja átutalás.

8.4.

Amennyiben a CPS a termékeket raklapon, vagy göngyölegben adja át a Megrendelő részére, úgy –
eltérő megállapodás hiányában - a raklapok és egyéb göngyölegek önköltségi árát a CPS érvényesíti a
Megrendelővel szemben.

8.5.

Csereraklapra vonatkozó megállapodás esetén a Megrendelő az áru átvételével egyidejűleg köteles
ugyanolyan mennyiségű és minőségű raklapot visszaszolgáltatni. Amennyiben a Megrendelő ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a CPS a raklapokat 8 napos fizetési határidővel leszámlázza,
függetlenül az áruszámla fizetési határidejétől.

8.6.

Késedelmes fizetés esetén a CPS a törvényes mértékű késedelmi kamatot érvényesíti. Késedelem
esetén a Megrendelő köteles külön bizonyítás nélkül 40 EUR-nak megfelelő igényérvényesítési
költségátalányt megfizetni a CPS részére a nemperes eljárások (ügyvédi felszólítás, stb.) után.
Amennyiben a nemperes igényérvényesítés során a CPS-nek ezt meghaladó, igazolt költségei merülnek
fel, úgy a többlet érvényesítésére jogosult.
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IX.

CPS felelőssége a hibás teljesítésért

9.1.

A CPS-t a hatályos jogszabályok szerinti szavatosság terheli hibás teljesítés esetén a jelen fejezetben
rögzítettek alkalmazásával.

9.2.

A CPS nem vállal felelősséget a szakmai sztenderdek szerint elfogadott mértékű szín-, ragasztás-, tűzés, nyomásbeli eltérésekért.

9.3.

A CPS nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott digitális állományok tartalmi, vagy
esztétikai hibáiért.

9.4.

A CPS felel azért, hogy a termék színe megfeleljen az előzetesen megküldött és a Megrendelő által
elfogadott színetalonnak (színmintának).

9.5.

A megrendelt mennyiséghez képest +/- 10 %-al történő eltérés nem minősül szerződésszegésnek,
emiatt a Megrendelő semmilyen igényt nem érvényesíthet a CPS-el szemben.

9.6.

A CPS a Megrendelő által szolgáltatott grafika, a Megrendelő által meghatározott alapanyag és szerszám
hibája miatt bekövetkezett hibákért nem felel.

9.7.

A CPS kizárja a felelősségét, ha a Megrendelő a kifogásolt termék megvizsgálásának lehetőségét nem
biztosítja, vagy a terméket a minőségi kifogás ellenére felhasználta, vagy továbbértékesítette.

9.8.

A CPS nem felel a működési körén kívül eső, elvárható módon előre nem látható, következményi
károkért.

9.9.

A CPS az árait kifejezetten úgy határozza meg, hogy felelőssége korlátozását az árak meghatározásakor
figyelembe vette.

9.10.

A termékfelelősség tekintetében az 1993. évi X. tv. rendelkezései az irányadóak.

X.

Megrendelő jogszavatossága

10.1.

A Megrendelő szavatolja, hogy az általa átadott minta, kiviteli terv felhasználási jogával rendelkezik, az
nem sérti harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogába, különösen nem ütközik
márkavédelembe, védjegyoltalomba, ipari mintaoltalomba.

XI.

Tulajdonjog fenntartás

11.1.

A CPS a leszállított termékei vételárának teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.

11.2.

Amennyiben a Megrendelő a vállalkozói díj megfizetését megelőzően a terméket a fenti 11.1. pont
rendelkezései ellenére továbbértékesítette, úgy a vevőjével szembeni követelését a vállalkozói díj
erejéig köteles a CPS kérése esetén a CPS-re engedményezni.

XII.

Titoktartás

12.1.

A CPS és a Megrendelő közötti együttműködés során átadott valamennyi bizonylatot, leírást,
dokumentációt és információt üzleti titoknak kell tekinteni és harmadik személyekkel csak a szerződés
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teljesítésével összefüggő kérdésekben, a teljesítéshez szükséges mértékben, illetőleg hatósági, bírósági
eljárásokban lehet közölni. Nyilvánosságra hozataluk csak a másik szerződő partner előzetes írásbeli
beleegyezésével lehetséges.

XIII. Viták rendezése
13.1.

Az esetlegesen felmerülő vitát a Felek kötelesek jóhiszeműen, tárgyalásos úton egymás között
rendezni.

13.2.

Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre ésszerű határidőn belül, úgy a felek alávetik
magukat minőségi vita esetén lehetőség szerint sorshúzással kiválasztott, független szakértői intézet
(labor) szakvéleményében foglaltaknak.

13.3.

A szerződésekre minden esetben a magyar jog szabályai az irányadóak és jogvita esetén a magyar
bíróságok járnak el az általános hatásköri és illetékességi szabályok szerint.

Székesfehérvár, 2016.09.21.

CPS Company Kft.
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