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JOPP INTERIOR HUNGARY KFT. ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI 

 Jopp Interior Hungary Kft., Rékasi út. 94, HU-5000 Szolnok (10/2013)

 
 
1.§ A szerződés létrejötte 
 
(1)  Az alábbiakban felsorolt feltételek az Jopp Interior Hungary Kft. 

valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának 
alapját képezik, amelytől való bármilyen eltérés külön írásbeli 
megállapodást igényel. 

(2)  A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a 
megrendelő és az Jopp Interior Hungary Kft. valamennyi jövőbeni 
szállítási és adásvételi szerződésére, kivéve ha a felek esetenként 
írásban másként állapodnak meg. 

(3) Az Jopp Interior Hungary Kft. ajánlatai kizárólag informativ 
jellegűek. Az Jopp Interior Hungary Kft. által adott ajánlat alapján 
szerzödés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését 
az Jopp Interior Hungary Kft. írásban vagy szóban visszaigazolta, 
illetve ha a megrendelt áru szállítását bárminemű külön igazolás 
nélkül teljesíti. 

(4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához vagy 
kiegészítö megállapodásokhoz az Jopp Interior Hungary Kft. 
írásbeli visszaigazolására van szükség. Ugyanez vonatkozik az 
írásbeliség feltételének megszüntetésére.   

 
 
2.§ Feltételek az Jopp Interior Hungary Kft. belföldi illetve saját 

számlás exportszállításhoz Árak, fizetési feltételek 
 
(1)  Az Jopp Interior Hungary Kft. által megadott árak nettóban, a 

közösön megállapodott devizanemben, értendőek. A számla 
forintértékét a kiállítás napján a budapesti MNB érvényes eladási 
devizaárfolyam alapján kell meghatározni. 

 Amennyiben erről más megállapodás nem született, az árak nem 
tartalmazzák a mindenkori forgalmi adót, vámokat, illetékeket, 
díjakat, a szállítási, csomagolási költségeket, valamint a 
biztosításokat sem. Ezeket pótlólagosan tüntetjük fel a számlában. 

(2) A megrendeléshez kapcsolódó  egyéb költségek, valamint más, 
esetenként felmerülő költségek a 2.§ (1) pontnak megfelelően 
tételes megjelölés alapján kiszámlázásra kerülnek. 

(3) Áraink az ajánlattételtől számított legfeljebb három hónapig 
érvényesek. Amennyiben ezen időn belül 3%-ot meghaladó 
nyersanyag árváltozás (akár csökkenés, akár növekedés) 
következik be, az Jopp Interior Hungary Kft.-nek lehetősége van 
arra, hogy ajánlati árait megfelelőképpen módosítsa. A rendelés, 
illetve mennyiség utólagos megváltoztatása esetén az árakat 
megfelelően módosítjuk. Ezen ármódosításokról mindig írásban 
kell megegyezni. 

(4) A fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes, 
engedmény nélkül. Amennyiben az ellenérték a számla dátumától 
számított 8 napon belül befolyik, a Megrendelő jogosult arra, hogy 
a nettó ár 2 %-át (skontó) mint fizetési engedményt levonja, 
amennyiben erről egyéb megállapodás nem történt. 

(5) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés 
létrejötte után jelentősen romlik, ideértve azt az esetet is, ha 
fizetési kötelezettségeit 30 napnál hosszabb késedelemmel 
teljesíti, vagy pedig ha a már korábban bekövetkezett pénzügyi 
romlás csak a szerződés megkötése után jut az Jopp Interior 
Hungary Kft.  tudomására, az Jopp Interior Hungary Kft. -nek 
jogában áll hogy további szállításokat csak előrefizetés vagy 
fizetési biztosíték kikötése mellett teljesítsen. 

(6) A Megrendelő fizetési késedelme esetén a késedelmi kamat 
mértéke az Jopp Interior Hungary Kft. számlavezető kereskedelmi 
bankjának a késedelem időszakában érvényes, rövid lejáratú 
forinthitelekre vonatkozó kamatával egyenlő. 

(7) Korábbi szállításokkal kapcsolatos, már esedékessé vált számlák, 
illetve esetleges késedelmi kamatról szóló számlák kiegyenlítése 
előtt új számlára vonatkozó fizetési engedmény nem nyújtható. A 
Megrendelő által eszközölt fizetések a legrégebbi tőke és kamat 
követelés törlesztésére fordítódnak. 

 
3.§ Szállítási határidő 
 
(1) Az Jopp Interior Hungary Kft. által vállalt szállítási határidő abban 

az esetben érvényes, ha a felek között a szerződés összes 
műszaki jellegű feltételében megállapodás született. 

(2) Amennyiben a szállítási késedelem az Jopp Interior Hungary-nak 
fel nem róható és előre nem látható okból keletkezett, a szállítási 
határidő egy ízben ésszerű időtartammal meghosszabbítható 
anélkül, hogy emiatt a Megrendelő bárminemű igényt 
támaszthatna. 

(3) Az Jopp Interior Hungary Kft-nek joga van a mindenkori 
megrendelést a vállalt határidőn, belül, de részszállításokban 
teljesíteni. Az Jopp Interior Hungary Kft. -nek jogában áll a 
megrendeléseket 10 %-os mennyiségi eltéréssel szállítani. 

(4) Annak, hogy az Jopp Interior Hungary Kft. teljesítse a szállítási 
időre vonatkozó kötelezettségeket feltétele, hogy a Megrendelő 
időben és szabályszerűen teljesítse a rá vonatkozó 
kötelezettségeket (pl. megrendelés leadása). 

(5) Amennyiben a Megrendelő késik az átvétellel, illetve nem tesz 
eleget más közreműködési kötelezettségeknek, a Jopp Interior 
Hungary-nek jogában áll a keletkezett kárt továbbhárítani, 
beleértve az esetleges többletráfordítást és többletköltségeket. 

 
 
4.§ A teljesítés helye 
 
(1) Amennyiben a felek írásban másképpen nem állapodnak meg, a 

szállítási kötelezettség teljesítésének helye mindenkor a gyártó 
telephelye (Szolnok, Magyarország). 

(2) A kockázat és a kárveszély a szállító illetve a szállító 
közremőködőjének telephelyén az átadással akkor is átszáll a 
Megrendelőre, ha egyébként és kivételesen az Jopp Interior 
Hungary Kft. vállalja a szállítás költségeit. 

(3) Amennyiben a Megrendelő az áru elszállításával illetve átvételével 
késedelembe esik, az eladott árut a szállítónak jogában áll a 
Megrendelő kockázatára és költségére beraktározni, ezen felül 
pedig a Megrendelővel szemben a késedelemből eredő kárát 
érvényesiteni.  

 
 
5. §  Minőségi kifogások és szavatosság  
 
(1) Az Jopp Interior Hungary Kft. szavatosságot vállal az általa 

szállított áru anyag és gyártáshibától való mentességéért. A 
szavatossági felelősség megszűnését eredményezi, ha a 
Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint 
felhasználása során nem tartja be a szállító által adott 
instrukciókat, vagy az általánosan ismert szakmai szabályokat. 

(2) A Megrendelőnek kötelessége megvizsgálni és engedélyezni az 
elkészült mintákat. Az Jopp Interior Hungary Kft. nem felel a 
Megrendelő által a vizsgálat során észre nem vett hibákért.  

(3) A Megrendelő köteles az árut, annak kézhezvétele után minőségi 
és mennyiségi szempontból átvizsgálni. A vizsgálat során 
felfedezett mennyiségi hiányokról, valamint a szállított áru azonnal 
észlelhető hibáiról az Jopp Interior Hungary Kft. -t késedelem 
nélkül, de maximum 48 órán belül írásban tájékoztatni kell, 
máskülönben a Megrendelő az ilyen hiányosságok miatt igényét 
elveszíti. A reklamált termékeket Megrendelő köteles késedelem 
nélkül az Jopp Interior Hungary Kft.-nek visszaküldeni. 

(4) Mennyiségi hiány vagy részszállításnál tapasztalt minőségi kifogás 
miatt a Megrendelő nem jogosult a teljes szállítmány átvételének 
megtagadására. 

(5) Az Jopp Interior Hungary Kft. a szavatossági kötelezettsége 
alapján a hibás termék javítására, vagy választása szerint 
cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a csere nem  
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küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az 
ellenérték csökkentését követelnie, illetve elállnia a szerződéstől. 
A Megrendelő elállási joga kizárólag a hibával érintett árura, illetve 
szállítmányra vonatkozhat. 

(6) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor 
jogosítja fel a Megrendelőt az ellenérték fizetésének 
visszatartására, ha azokat az Jopp Interior Hungary Kft. írásban 
kifejezetten elismerte. 

(7)  A szállított termékek meghatározott felhasználási célra való 
alkalmasságáért egyedül a Megrendelő felel, kivéve ha a Szállító a 
termék ezen tulajdonságáért a megkötött szállítási szerződésben 
kifejezett nyilatkozatával vállalta a felelősséget. 

 
 
6.§ A tulajdonjog fenntartása 
 
(1) A szállított áru az ellenérték hiánytalan megfizetéséig az Jopp 

Interior Hungary Kft. tulajdonát képezi.   
(2) A tulajdonjog fenntartás hatálya alatt e tényről a Megrendelő 

köteles minden harmadik személyt megfelelően tájékoztatni.  
(3)  A Megrendelőnek jogában áll a fenntartott tulajdonjoggal érintett 

árut a rendes kereskedelmi forgalomon belül tovább feldolgoznia, 
illetve értékesítenie, de tudomásul veszi, hogy az ilyen 
értékesítésből származó harmadik személyekkel szemben 
fennálló követelések az Jopp Interior Hungary Kft. -vel szemben a 
tulajdonjog fenntartás mint biztosíték helyébe lépnek. 

(4) A Megrendelő vállalja, hogy a fenntartott tulajdonjogú áru 
eladásakor engedményezési kötelezettségről a vevőit értesíti. Az 
ilyen követeléseket a Megrendelő már most engedményezi az 
Jopp Interior Hungary Kft.-nek a tulajdonjog fenntartással érintett 
áru mindenkori értékéig. Az Jopp Interior Hungary Kft. ezen 
engedményezését elfogadja. 

(5) A fenntartott tulajdonjogú árunak a Megrendelő részéről történő 
bármilyen megmunkálása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru 
más, nem az Jopp Interior Hungary-hoz tartozó áruval történő 
összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése esetén az 
Jopp Interior Hungary Kft. az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a 
fenntartott áru és az egyéb áru megmunkálásakor, 
feldolgozásakor, összekeverésekor, építésekor, vegyítésekor 
érvényes értékének arányában. 

 
 
7.§ Felelősség 
 
(1) Szerződésszegő magatartásáért az Jopp Interior Hungary Kft. 

csak akkor felel, ha azt az Jopp Interior Hungary Kft. vagy bármely 
teljesítési közreműködője szándékosan vagy súlyos 
gondatlansággal követte el. A szerződés lényeges feltételeit alkotó 
kötelezettségek megsértéséért a Szállító enyhébb gondatlanság 
esetén is felel. 

(2) A nem lényeges szerződésbeli kötelezettségek megsértése esetén 
az Jopp Interior Hungary Kft. csak azon károkért felelős, amelyek 
bekövetkezésével ésszerű előrelátással számolni lehett. 

(3) Ezen felelősségkorlátozás valamennyi kártérítési igényre kiterjed, 
függetlenül attól, hogy annak mi a jogalapja. Nem vonatkozik 
azonban az áru lényeges tulajdonságainak hiányából, valamint az 
ennek következményeként keletkező kárból származó igényre 
amennyiben az áru tulajdonsága éppen ezen  kár elkerülését 
szolgálta volna.  

(4) Az Jopp Interior Hungary Kft. nem vállal felelősséget azon jogok, 
mint pl.szabadalom, minta, megnevezések és hasonló szellemi 
tulajdonjogok megsértéséért melynek oka a vevő megrendelése 
volt.  

 
 
8.§ Egyéb rendelkezések 
 
(1) Szerzői jog 

A Megrendelő számára készített mintákat, fejlesztéseket, 
szerszámokat és egyéb hasonló tárgyakat a megrendelőnek 
kiszámlázzuk, még abban az esetben is, ha elkészítésük után 
szállítási szerződés keretein belül nem kerülnek felhasználásra. 

 
 
Amennyiben erről más megállapodás nem született, ezen  tárgyak 
az Jopp Interior Hungary Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. A 
tárgyak kiadását a Megrendelő vagy harmadik személy/társaság 
nem követelheti. 
(2.1.) A szállításra és a fizetésre vonatkozó szerződéses 

kötelezettségek teljesítésének helye Szolnok/ 
Magyarország. 

 (2.2.)  Jogvitás ügyek eldöntésére a Szolnoki Városi Bíróság  
az illetékes, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Bíróság, az értékhatártól függően. 

(2.3.)  A Megrendelő és az Jopp Interior Hungary Kft. közötti 
jogviszony a Magyar Köztársaság jogi előírásainak hatálya 
alá esik a nemzetközi kereskedelmi jog ki (CISG) 
kizárásával. 

 


