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UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. – Általános szerződési és általános szállítási 
feltételek 
 
 

1. Érvényesség 

Az alábbiakban megfogalmazott általános szerződési feltételek az UFM Egyesült Habanyaggyártó 
Bt. (továbbiakban „UFM“) mindennemű értékesítéssel összefüggő üzleti kapcsolatában érvényesek. 
Minden esetben kizárólagosan az UFM által kiadott ÁSZF érvényes, a vevő ettől eltérő vagy ezzel 
ellentétes ÁSZF –je csak akkor vonatkozhat az UFM-re, ha az UFM ezt egyértelműen elfogadta és 
ezt írásban kinyilvánította. 
 
 

2. Szerződéskötés 

Az UFM által kiadott árajánlatok sem a vevő sem pedig az eladó számára semmiféle kötelezettség-
gel nem járnak. Amint a vevő megrendeli a terméket, létrejön egy kötelezettségekkel járó szerződé-
ses ajánlat. A szállítási szerződés csak ez után és akkor jöhet létre, ha az UFM a megrendelést 
írásban (fax, e-mail, stb.) visszaigazolja. 
 
 

3. Árak, fizetési feltételek 

Az árak, más megállapodás hiányában, kizárólag a termék árát jelentik, a kiszállítás díja ezen felül 
fizetendő. A fizetési határidő, egyéb megállapodás hiányában, a számla dátumától számított 30 
naptári nap. 
 
 

4. Tulajdonjog fenntartása 

Az Ufm Bt. fenntartja a tulajdonjogát az értékesített árukra valamennyi jelenlegi és jövőbeni 
követelésekből, amíg azok teljes vételára kiegyenlítésre nem kerül. A megrendelő a szállított árut 
nem adhatja zálogba, valamint nem adhatja el biztosítékként. A vásárló jogosult az árut a szokásos 
üzletmenet során értékesíteni. A megrendelő a viszonteladásból származó követelést átruházza az 
Ufm Bt. részére. Az átruházást az Ufm Bt. elfogadja. Az átruházást követően cégünk jogosult a 
követelést a harmadik féltől behajtani. Mihelyt a megrendelő a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti 
és késedelembe esik, cégünk fenntartja a jogot a követelés behajtására. Az áru feldolgozása a vevő 
által minden esetben cégünk nevében és megbízásában történik. Amennyiben a feldolgozás során 
egy a nem cégünk tulajdonát képző anyaggal bővül a termék, úgy az új termék 
társtulajdonosságának elsajátítására jogosult cégünk, az általunk szállított áru értékének arányában. 
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az áru más, nem tulajdonunkat képző tárgyakkal van 
vegyítve. Amennyiben egy harmadik fél hozzáférést kap az áruhoz, mint például az áru esetleges 
lefoglalása, valamint az áru bármilyen sérülése vagy megsemmisítése esetén, a megrendelő köteles 
cégünket értesíteni. Amennyiben az áru más tulajdonába kerül, tartózkodási helye megváltozik, 
abban az esetben a vevő haladéktalanul köteles cégünket tájékoztatni. 
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5. Szállítási határidő 

A szállítási határidőt minden esetben az UFM, a megrendelés visszaigazolása során, egyénileg 
határozza meg. Amennyiben az UFM-en kívülálló okok miatt a megbízott alvállalkozó nem, nem 
megfelelő módón vagy nem megfelelő időben tudja csak teljesíteni az áru kiszállítását vagy ha 
rendkívüli, az UFM által nem befolyásolható, több mint 14 napig tartó, szolgáltatást hátráló 
tényezők merülnek fel, úgy az UFM a vevőt haladéktalanul, írásban értesíti. Ilyen esetekben az 
UFM jogosult a szállítási határidőt kitolni ill., a szerződéstől részben vagy teljesen elállni. 
 
 

6. Szállítási feltételek és a kárveszély átszállása 

Az áruátvétel helye az UFM raktára, így az átvételt követő költségek ill. kockázat a vevőt terhelik. 
Ettől eltérő megegyezés esetén, a megegyezett fuvarparitások szerinti szabályozások érvényesek. 
Az UFM részszállításokat is végezehet, amíg abból a vevőnek hátránya nem származik. 
Az áru csomagolás nélkül, raklapokon kerül kiszállításra. Az UFM jogosult a tehergépkocsit 
különálló táblákkal megtölteni. 
Az UFM jogosult a kereskedelemben szokásos mértékű eltéréssel, kisebb vagy nagyobb 
mennyiségek szállítására. 
Amennyiben a vevő az árut késedelmesen veszi át, úgy az UFM jogában áll az esetlegesen 
felmerülő többletköltségeket a vevőre terhelni. 
 
 

7. Hiányosságok iránti felelősség  

Az áru hiányosságait a vevőnek haladéktalanul, de legkésőbb 7 nappal a szállítást követően írásban 
jelentenie kell az UFM részére. Azokat a hiányosságokat, amelyeket gondos vizsgálattal sem lehet 
ez idő alatt felfedezni, haladéktalanul, a felmerülést követően és az áru feldolgozásának azonnali 
megszakításával, de legkésőbb egy közösen meghatározott vagy a törvényes határidőn belül írásban 
jelenteni kell. 
 
 

8. Illetékes bíróság és alkalmazandó jogszabályok 

Az illetékes bíróság székhelye: Győr, Magyarország. 
Az UFM és az ügyfelei között fennálló mindennemű jogi kapcsolatra kizárólag a Magyar 
Köztársaság jogszabályai érvényesek. 
 
 

9. Egyéb 

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek 
bizonyulna, a többi rendelkezés továbbra is érvényes marad 
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