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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. Az Általános szerződési feltételek hatálya
1.1. Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a PEIKKO Magyarország Korlátolt
Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: PEIKKO Magyarország Kft.; cégjegyzékszám: 01-09-182315;
székhely: 1051 Budapest, Apáczai Csere János u. 11.; adószáma: 24786018-2-41; képviseli: Márkus Ferenc
ügyvezető, a továbbiakban: PEIKKO) által végzett vállalkozási, szállítói tevékenységre és üzletfele (a
továbbiakban: Megrendelő) – PEIKKO és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek – közti olyan üzleti
kapcsolatokra vonatkozik, melyekben a PEIKKO egyedi megrendelések alapján építőipari szerelvényeket –
állít vagy állíttat elő és ad át a Megrendelő részére.
1.2. Jelen ÁSzF hatálya nem terjed ki azokra az üzleti kapcsolatokra, megrendelésekre, melyek során a
PEIKKO a Megrendelővel egyedi, írásos megállapodást köt, és a megállapodásban kifejezetten kizárják az
ÁSzF alkalmazását. Az egyedi írásos megállapodásban nem rendezett kérdésekben ugyanakkor – az ÁSzF
alkalmazásának kizárása hiányában – jelen ÁSzF vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
1.3. A hatályos ÁSzF a PEIKKO székhelyén nyomtatott formában, illetve a www.peikko.hu honlapon az
érdekeltek számára hozzáférhető és korlátozás nélkül megismerhető.
2. A szerződés tárgya
2.1. A szerződés tárgya lehet különösen az alábbi (a továbbiakban: Áru):
a) Peikko Group standard terméke raktárról;
b) Peikko Group standard terméke megrendelésre legyártva;
c) egyedi gyártmány Megrendelő tervei alapján;
d) egyedi gyártmány Peikko tervei alapján;
e) Deltabeam (egyedi gyártmány, a Peikko által tervezve, Megrendelő adatszolgáltatása alapján);
f) harmadik fél által gyártott termék továbbértékesítése.
2.2. Megrendelő kijelenti, hogy az Áru minden lényeges adatáról, tulajdonságáról PEIKKO részéről
tájékoztatást kapott, továbbá tájékozódott a megrendelt Áruhoz kapcsolódó minősítésekről, és ezek
ismeretében döntött az Áru megrendeléséről.
2.3. PEIKKO köteles harmadik személyek jogától és igényétől mentes Árut Megrendelő rendelkezésére
bocsátani. PEIKKO a Megrendelő külön értesítése nélkül jogosult alvállalkozót, megbízottat igénybe venni.
3. Megrendelés
3.1. Megrendelő a megrendelni kívánt Árura vonatkozóan ajánlatot kér PEIKKO-tól (a továbbiakban:
Ajánlatkérés). Az Ajánlatkérés bármilyen formátumban és módon történhet.
3.2. Megrendelő az Ajánlatkérést a www.peikko.hu honlapról letölthető, vagy PEIKKO székhelyén
nyomtatott formában elérhető Ajánlatkérő elnevezésű formanyomtatvánnyal is megteheti. Az Ajánlatkérőn
kitöltött nyilatkozat minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti szerződéses ajánlatnak.
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3.3. PEIKKO a leadott Ajánlatkérésre ésszerű időn belül írásbeli tájékoztatást (a továbbiakban: Ajánlat). Az
Ajánlat a Megrendelő által kitöltött Ajánlatkérő további részeinek kitöltésével, vagy a más módon adott
megrendelői tájékoztatás alapján készül.
3.4. PEIKKO által megküldött Ajánlat kizárólag az abban feltüntetett időpontig hatályos, ezen határidőn túl
PEIKKO az ajánlati kötöttséget kizárja. Amennyiben az Ajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség
időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az Ajánlat kézhezvételét követő
30 (harminc) nap (lásd: Ajánlat 5. pont).
3.5. Az Ajánlatban írt Vállalkozói díj nettó összeg, és tartalmazza a PEIKKO szerződésszerű teljesítésével
kapcsolatban felmerülő egyéb költségeit, így különösen – amennyiben az adott Áru tekintetében felmerül – a
csomagolás, a szállítás és a biztosítás költségeit. Az alapanyagárak emelkedése és egyéb ármódosító tényezők
miatt a PEIKKO jogosult az árkorrekcióra, melyet írásban köteles közölni a Megrendelővel legkésőbb az
Ajánlatban feltüntetett érvényességi időpont lejártát megelőző munkanapig. Az árkorrekció a Ptk. 6:67. § (1)
bekezdése szerinti új ajánlatnak minősül, amelyet a Megrendelőnek kifejezetten el kell fogadnia a
megrendelés hatályosságához. Új ajánlat esetében a Megrendelő semmilyen igényt nem érvényesíthet a
PEIKKO-val szemben.
3.6. A megrendelés a PEIKKO Ajánlatának – vagy a 3.5. pont alapján módosított Ajánlatának –
Megrendelő általi írásbeli elfogadásával történik, amely jelen ÁSzF elfogadását is jelenti. Megrendelő a
visszaigazolással egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy ismeri és magára nézve elfogadja jelen ÁSzF előírásait.
PEIKKO teljesítési határideje az Ajánlat visszaigazolásának PEIKKO részére történő beérkezését és –
amennyiben kikötésre kerül – az Előleg PEIKKO bankszámlaszámán történő jóváírását követő
munkanaptól számítandó.
3.7. A megrendelés történhet a megküldött Ajánlatra (annak egyedi azonosító számára) való hivatkozással
írásban vagy a megküldött Ajánlat „Megrendelés” részének kitöltésével és aláírással, dátummal, bélyegzővel
való ellátásával, és PEIKKO részére levélben, faxon vagy digitalizált formában (szkennelve, majd e-mailben
továbbítva) történő visszajuttatásával.
3.8. A Megrendelésről PEIKKO visszaigazolást küld írásban, amit Megrendelő ellenőrizni köteles, és
esetleges észrevételét a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül köteles jelezni PEIKKO felé.
Megrendelő ugyanezen határidőn belül jelezni köteles PEIKKO felé, ha a megrendelés visszaigazolását nem
kapta meg.
3.9. Amennyiben a Megrendelő nem az Ajánlatban foglaltakkal mindenben megegyező tartalommal küldi
meg a megrendelést, úgy erre külön felhívja a PEIKKO figyelmét. Ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül.
3.10. Amennyiben a megrendelésre kerülő Áruk listáját PEIKKO állította össze a megküldött tervek alapján,
úgy ezek ellenőrzése Megrendelő kötelessége.
3.11. Azokban az esetekben, amikor az Áru tervezését is PEIKKO végzi, Megrendelő köteles a tervezéshez
szükséges adatokat az Ajánlatban rögzített határidőig teljeskörűen a PEIKKO rendelkezésére bocsátani,
valamint 5 (öt) munkanapon belül az elkészült terveket jóváhagyni. Ezen megrendelői kötelezettségek
elmulasztása esetén a teljesítési határidő Megrendelő késedelmének időtartamával meghosszabbodik.
Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségének elmulasztása esetében PEIKKO elállhat jelen szerződéstől
vagy felmondhatja azt. PEIKKO által érvényesíthető követelések mértékére a 9. pont rendelkezései
alkalmazandók.
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3.12. PEIKKO szolgáltatásának megrendelésével Megrendelő részéről PEIKKO által kínált szolgáltatás
jellemzőit megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Az Áru minősége kizárólag PEIKKO Ajánlatában
írt szabványoknak, termékminősítési kritériumoknak felel meg, ezt a Megrendelő az Áru megrendelésével
elfogadja. Megrendelő eltérő minőségi elvárásáról írásban köteles tájékoztatni PEIKKO-t legkésőbb a
Megrendelés megküldésével egyidejűleg, ezt követően Megrendelő a minőséget szerződésszerűen nem
módosíthatja.
3.13. Amennyiben Megrendelő megrendelését nem jelen pontban írtak szerinti módon, írásban közli, de a
megrendelést a PEIKKO elfogadja, majd ezt követően a Megrendelő a megrendelt Árut átveszi, úgy a
Megrendelő utólag nem hivatkozhat a megrendelés – írásbeliség hiánya miatti – érvénytelenségére, és
PEIKKO érvényesítheti a teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget.
3.14. Amennyiben Megrendelő nem cégjegyzésére jogosult személy által, hanem alkalmazottja vagy
megbízottja útján küldi a megrendelést, ez esetben e személy tevékenységével kapcsolatban teljes anyagi
felelősséggel tartozik. Megrendelő köteles beazonosításához szükséges adatokat (pontos cégnevét,
székhelyét és adószámát, illetve a kijelölt kapcsolattartó nevét és elérhetőségét) a PEIKKO felhívására
közölni.
3.15. Ha Megrendelő a PEIKKO által az Ajánlat 5. pontjában közölt határidő után rendeli meg az Árut, a
PEIKKO új teljesítési határidőt közöl a megrendelés visszaigazolásakor, amely új határidő elfogadásáról
Megrendelő a visszaigazolás kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles nyilatkozni, ennek
hiányában PEIKKO az általa közölt új határidővel jön létre a Felek között a szerződés.
4. Teljesítés
4.1. A teljesítés helye Felek megállapodása szerint Megrendelő által megjelölt – az áruátvétel lebonyolítására
alkalmas – magyarországi cím (telephely, építkezési helyszín, egyéb), a Peikko Group szlovákiai vagy más
Európai Unión belüli gyára vagy az Európai Unió tagállama vagy valamely harmadik ország területén
megjelölt – az áruátvétel lebonyolítására alkalmas – helyszín. A teljesítés helyét az Ajánlat 5. a) pontja rögzíti.
4.2. Teljesítési határidőt az Ajánlat 6. d) pontja rögzíti. Megrendelő szerződésszerű teljesítésként köteles
elfogadni a Teljesítési határidőt követő 30 (harminc) munkanapon belüli teljesítést is. PEIKKO köteles a
leszállítás, illetve az átvétel napjáról előzetesen értesíteni Megrendelőt. Megrendelő köteles késedelem nélkül
visszaigazolni a leszállítás, átvétel időpontját. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés időpontját nem igazolja
vissza, úgy PEIKKO jogosult a Vállalkozói díj 1%-a + ÁFA napi tárolási díjat felszámítani a tényleges
teljesítés napjáig. Az átvételt a Felek által kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél igazolja.
4.3. Az Áru átvételét követően a Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi vizsgálatot köteles
haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételétől számított 3 (három) nap alatt megkezdeni, és azt a
megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Amennyiben a Megrendelő minőségi vagy
mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a PEIKKO részére jegyzőkönyv
megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az Áru átvétele után 7 (hét) nappal PEIKKO részére írásban
eljuttatni (a továbbiakban: Kifogás). Kifogás igazolt határidőben, a 4.4. pont szerinti tartalommal történő
kiállításának és PEIKKO részére történő átadásának hiányában Megrendelő a mennyiségi kifogás
érvényesítésének jogát elveszti, az átadott Áru szerződésszerű teljesítésnek minősül, és PEIKKO jogosult
kiállítani a még nem teljesített díjrészletre vonatkozó számláját.
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4.4. A Kifogásban fel kell tüntetni:
a) a vizsgálat időpontját;
b) a vizsgálatot végző személy nevét;
c) a megállapított mennyiségi vagy minőségi hibát;
d) a szállítólevél számát és dátumát;
e) Megrendelőnek PEIKKO-val szembeni igényét.
4.5. PEIKKO jogosult helyszíni szemle tartását kezdeményezni, a Kifogás kézhezvételét követő 3 (három)
napon belül annak érdekében, hogy a Felek a Kifogásban rögzített hiányosságokat közösen is
ellenőrizhessék.
4.6. Az átvételkor nem észlelhető, a felhasználás során jelentkező egyéb hibákról a PEIKKO részére 3
(három) munkanapon belül írásbeli értesítést kell küldeni. PEIKKO nem vállal felelősséget azon károkért,
melyek abból származtak, hogy a Megrendelő értesítési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett
eleget, illetve amennyiben Megrendelő a hiba okának, jellegének feltárása, beazonosítása érdekében nem
működött közre.
4.7. Kifogás esetén PEIKKO – a rendelkezésére bocsátott kifogásolt Áru vagy érintett tétel birtokában – a
teljesítését, illetve Megrendelő által megjelölt hibát megvizsgálja, indokolt esetben a kifogásolt Árut vagy
érintett tételt a lehető legrövidebb időn belül javíttatja vagy újragyártatja (cseréli) a Ptk. vonatkozó szabályai
alapján.
4.8. PEIKKO köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés
kellő időre való elvégzését vagy egyéb fontos feltételét érinti.
4.9. Amennyiben az Áru leszállítására vagy – amennyiben Megrendelő gondoskodik a szállításról – az Áru
átadására PEIKKO hibájából 30 (harminc) napot meghaladóan nem kerül sor, Megrendelő jogosult a
teljesítésre legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridőt tűzni. Amennyiben Megrendelő póthatáridőt tűz, a
póthatáridő időtartamára PEIKKO a Vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő mértékű napi késedelmi
kötbér fizetésére köteles, amely összeget Megrendelő jogosult a Vállalkozói díjba beszámítani. A kötbér
teljes mértéke legfeljebb a Vállalkozói díj 5%-a lehet.
4.10. Ha PEIKKO bármikor megállapítja, hogy nem képes a kitűzött határidőre leszállítani az Árut, a
késedelem okáról haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelőt, kérve döntését a késedelemre
vonatkozóan. Megrendelő ezen döntésének közlésével kapcsolatos késedelme esetén nem jogosult
kártérítési és egyéb követelést érvényesíteni PEIKKO-val szemben.
4.11. PEIKKO jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani a létrejött szerződést, amennyiben a
megrendelést neki fel nem róható ok miatt teljesíteni nem tudja. PEIKKO a felmondást követő 8 (nyolc)
munkanapon belül – a Felek eltérő rendelkezése hiányában – köteles a már esetlegesen teljesített
díjrészleteket visszatéríteni Megrendelő részére. Felek – tekintettel a szolgáltatás jellegére és kockázatára – a
PEIKKO kártérítési kötelezettségét a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkra
korlátozzák, mértéke legfeljebb a Vállalkozói díj teljesített összege lehet.
4.12. A teljesítés akkor is határidőben történő teljesítésnek minősül, ha az Áru a PEIKKO telephelyén
rendelkezésre áll, azonban a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem történt meg annak leszállítása vagy
átvétele.
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5. Az Áru átvételével kapcsolatos rendelkezések
5.1. A felrakodás minden esetben PEIKKO feladata és felelőssége, míg a lerakodás minden esetben
Megrendelő feladata és felelőssége. Felek megállapodása alapján az Áru átvételére az alábbi módokon
kerülhet sor:
5.1.1. PEIKKO saját költségére és kockázatára végzi a szállítást;
5.1.2. PEIKKO saját költségére és kockázatára a Megrendelő által megjelölt fuvarozó részére adja át;
5.1.3. PEIKKO saját telephelyén adja át az Árut Megrendelő részére.
5.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a PEIKKO – 4.2. pontnak megfelelő – jelzése szerinti
időpontban lehetővé teszi az Áru leszállítását.
5.3. PEIKKO semmilyen módon nem felel a telephelyéről a Megrendelő vagy a Megrendelő által kijelölt
fuvarozó által elszállított Áruban PEIKKO telephelyén történt teljesítést (átadást) követően keletkezett
sérülésekért, hiányosságokért. Az Ajánlat eltérő rendelkezése hiányában PEIKKO szabadon határozhatja
meg a szállítási vagy átvételi módot, illetve végezheti az Áru csomagolását. Megrendelő 5.1.1. és 5.1.2. pont
szerinti esetben köteles haladéktalanul jelezni, ha a szállítás a közlekedési útvonalak vagy a teljesítési hely
tulajdonságai miatt bármilyen nehézségbe ütközik.
5.4. Megrendelő kötelezettsége – amennyiben szükséges – a Vámolással kapcsolatos ügyintézés és költségek
viselése.
5.5. PEIKKO jogosult a 4.2. pont szerinti tárolási díjra, amennyiben PEIKKO jelzése ellenére
a) Megrendelő még nem áll készen az Áru átvételére (5.1.1. pont esetében);
b) Megrendelő az Áru elszállításáról nem gondoskodik (5.1.2. és 5.1.3. pont esetében);
5.6. Amennyiben a megrendelői értesítés ellenére az Áru leszállítását követően, a teljesítés helyén vagy a
szállítás megkezdését követően állapítható meg, hogy Megrendelő nem biztosította az Áru átvételét,
Megrendelő - az 5.5. pontban foglalt jogkövetkezmények mellett - köteles PEIKKO részére megtéríteni a
kiszállítási és a visszaszállítási díjat is.
5.7. PEIKKO a 4.2. pont szerinti tárolási költség, valamint – felmerülése esetében – az 5.6. pont szerinti
kiszállítási és a visszaszállítási díj megelőlegezését követően köteles a leszállítást, illetve az átadást ismételten
megkísérelni. Megrendelő az ismételt leszállítást, átvétel napját 5 (öt) munkanappal korábban köteles jelezni
PEIKKO részére.
5.8. Amennyiben Megrendelő 5.5. vagy 5.6. pontban foglalt késedelme a 30 (harminc) napot meghaladja
PEIKKO elállhat jelen szerződéstől vagy felmondhatja azt.
6. Megfelelőség
6.1. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg jelen szerződésben foglalt
követelményeknek, Megrendelő jogosult kijavítást vagy kicserélést kérni. Amennyiben PEIKKO a kijavítást
vagy kicserélést 90 (kilencven) napos határidő mellett nem hajtja végre, Megrendelő jogosult a Ptk. 6:159. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti jogok gyakorlására. A Vállalkozói szerződés megszűnése esetében PEIKKO
köteles az átvett díjrészleteket – az Áru esetlegesen harmadik személy részére történő értékesítését követő 8
(nyolc) munkanapon belül, de – legkésőbb a megszűnésről való tudomásszerzést és az Áru visszaszállítását
követő 90 (kilencven) napon belül, kamatmentesen visszafizetni Megrendelő részére.
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6.2. Amennyiben a PEIKKO hibás teljesítése miatt Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján az Áru
kicserélését követelheti, úgy a PEIKKO az Árut csak az eredeti kereskedelmi számla alapján köteles
kicserélni. Felek kikötik, hogy a Vállalkozói díj 20 %-át meg nem haladó javítási költségek esetében
Megrendelő – a Ptk. 6:159. § (3) bekezdésére tekintettel – elállási jogot nem gyakorolhat.
6.3. PEIKKO szavatolja Megrendelőnek, hogy az átadás időpontjában az Áru:
a) megfelel a Felek által meghatározott valamennyi minőségi és megfelelőségi követelménynek,
b) mentes lesz harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától (ideértve, korlátozás
nélkül bármilyen szabadalmat vagy más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, illetve egyéb jogot is).
7. Vállalkozói díj, fizetési részletek
7.1. A Vállalkozói díj tartalmazza az Áru vételárát és a PEIKKO szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban
felmerülő egyéb költségeket.
7.2. A fizetés az adózás szempontjából is megfelelő számla alapján történik, amelyben – ha rendelkezésre áll
– kötelező feltüntetni a megrendelés egyedi azonosító számára. A Vállalkozói díj megfizetése az Ajánlaban
részletezett fizetési ütemezésnek megfelelően történik.
7.3. A Vállalkozói díj teljes megfizetésének napjáig a PEIKKO az Árun tulajdonjogát fenntartja. A
PEIKKO a tulajdonjogát mindaddig fenntartja az Áru tekintetében, ameddig a Megrendelő a
PEIKKO-t a Megrendelésből és a jelen ÁSzF-ből származó valamennyi igény tekintetében ki nem
elégítette. A tulajdonjog fenntartása alatt a Megrendelő az Árut nem idegenítheti el, nem zálogosíthatja el,
illetve más módon biztosítékul nem kötheti le. A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a
PEIKKO-t, ha az Árut lefoglalják, vagy harmadik személy részéről azt érintő bármely beavatkozás történik.
Megrendelő felhatalmazza arra PEIKKO-t, hogy a Vállalkozói díj teljeskörű kiegyenlítésének vagy bármelyik
részszámla elmulasztása esetében PEIKKO az Áru-t az építési munkaterületről elszállítsa, vagy a már
beépített Árut az építményből is kibontsa. Megrendelő köteles a vonatkozó szerződésben tájékoztatni az
építmény tulajdonosát, illetve alvállalkozóit PEIKKO ezen jogáról, továbbá arról, hogy a kibontás és
elszállítás akadályozása esetében PEIKKO az akadályozóval szemben is érvényesítheti díját és kártérítési
igényét. Megrendelő és az építmény tulajdonosa közötti megállapodás Ptk. 5:69. §-a szerinti
megállapodásnak minősül.
7.4. Megrendelő köteles a Megrendelővel szerződést kötő személyekkel a 7.3. pont szerinti feltételeket az
írásbeli szerződésekben rögzíteni, és az építmény tulajdonosának nyilatkozatát PEIKKO kérésére
haladéktalanul átadni, ennek elmulasztása esetében PEIKKO elállhat jelen szerződéstől vagy felmondhatja
azt. Megrendelő felhatalmazza arról PEIKKO-t, hogy az építmény tulajdonosa részére közvetlenül jelezze
Megrendelő fizetési késedelmét. Az építmény tulajdonos által PEIKKO részére felajánlott biztosíték
esetében PEIKKO eltekinthet a 7.3-4. pont szerinti jogosultságok érvényesítésétől.
7.5. Megrendelő a Vállalkozói díj esedékes részletét a visszaigazolt megrendelésben feltüntetett határidőben
köteles PEIKKO részére banki átutalással megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155.
§-a szerinti késedelmi kamatot köteles PEIKKO részére megfizetni. Bármelyik díjrészlet késedelmes
teljesítése esetében PEIKKO teljesítési határideje a késedelem napjaival automatikusan meghosszabbodik,
illetve 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelem esetében PEIKKO jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy
azt felmondani.
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7.6. PEIKKO a Vállalkozási szerződés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve elállás,
felmondása esetén a Megrendelővel szembeni követelését az Előlegből vagy a további Vállalkozói díj
részletekből minden további intézkedés nélkül közvetlenül kielégítheti.
7.7. Megrendelő a számlával kapcsolatos kifogásait legkésőbb a számla kézhezvételétől számított 3 (három)
munkanapon belül, írásban köteles PEIKKO felé megtenni. A fenti határidő elmulasztása jogvesztést von
maga után. Ha Megrendelő a számla összegének meghatározott részét (tételét) kifogásolja, akkor a vitatott
tétel kivételével a számla nem vitatott összegét az esedékességkor megfizetni köteles, ellenkező esetben
fizetési késedelembe esik.
7.8. A Megrendelő 3 (három) munkanapot meghaladó fizetési késedelme időtartamára PEIKKO jogosult a
Megrendelővel szemben a további megrendelések teljesítését leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez
szerződésszegésnek minősülne. PEIKKO a további, párhuzamos kiszállítások megkezdését biztosíték
adásához kötheti a 4.2. pont szerinti raktározási díj és egyéb költségek felszámítása mellett. A
biztosítéknyújtás módját egyoldalúan PEIKKO határozza meg, tekintettel azonban a lejárt esedékességű
követelésének mértékére. PEIKKO úgyszintén jogosult biztosítékot kérni, illetve annak nemteljesítése
esetén a szállítástól mindenféle jogkövetkezmény nélkül elállni, amennyiben bármely hitelt érdemlő forrásból
tudomására jut, hogy a Megrendelő fizetőképessége megváltozott illetve bizonytalanná vált.
7.9. Amennyiben Megrendelő esetében a leszállított, de még ki nem fizetett Áru értéke eléri a PEIKKO-val
szerződéses kapcsolatban álló hitelminősítő által megállapított hitelkeret 75%-át, akkor PEIKKO jogosult a
megrendelések teljesítését leállítani, ameddig ez az állapot fennáll. Megrendelő jelen pont szerinti fizetési
kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha az aktuális részszámla fizetési határideje még nem járt le.
7.10. A Megrendelő – a jelen ÁSzF-ben, illetve a Felek külön megállapodásában foglaltak kivételével – a
Vállalkozói díj tartozással szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb.
igények) nem élhet beszámítással.
8. Titoktartás
8.1. Mindkét fél szavatolja és teljes kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése,
illetve a tevékenység végzése során bármilyen módon tudomásra jutott, birtokba került műszaki,
technológiai megoldásokat, egyéb üzleti információkat – kivéve a közismert információkat – a másik fél
előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek semmilyen módon nem adja át,
illetve egyéb módon nyilvánosságra nem hozza, azokat jelen szerződésen kívüli tevékenységében semmilyen
formában sem saját, sem más céljaira nem használja és nem is engedi felhasználni.
8.2. Az érintett fél teljeskörű és azonnali kártérítésre köteles, ha ő vagy alkalmazottja (ideértve mind a főmind a mellék- vagy, másodállású, alkalmi, vállalkozási, megbízási vagy más szerződés alapján tevékenykedő,
valamint a tőle bármilyen módon megvált dolgozót is) ezen titoktartási kötelezettséget akár egészben, akár
részben, akár szándékosan, akár gondatlanul megsérti.
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9. A szerződés megszüntetése. Kártérítés mértéke
9.1. Megrendelő a Ptk. 6:231. § (3) bekezdése alapján indoklás nélkül elállhat. Jelen pont szerinti elállás
esetében Megrendelő köteles PEIKKO elállásig (felmondásig) megtett intézkedéseinek költségét (ideértve
különösen az adminisztrációs költségeket, a tervezési költségeket, megvásárolt anyagok árát, alvállalkozói
költségeket) megtéríteni. PEIKKO érvényesítheti a jelen pontot meghaladóan felmerülő kárait is.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy - PEIKKO üzletmenetére, gyakorlatára tekintettel - akár a megrendelését
követő pár napon belüli elállás is eredményezheti a Vállalkozói díj döntő részére vonatkozó fizetési
kötelezettséget.
9.2. PEIKKO a 9.1. pont szerinti igényeit jogosult a Megrendelő által részére teljesített bármilyen összegbe
történő beszámítással is érvényesíteni.
9.3. Amennyiben PEIKKO a Megrendelő szerződésszegése esetére Ptk. vagy jelen ÁSzF alapján elállhat
jelen szerződéstől vagy felmondhatja azt, és ezen jogával PEIKKO él, PEIKKO a Vállalkozói díj 10 %-ának
megfelelő mértékű átalány kártérítésre jogosult, és érvényesítheti az ezt meghaladóan felmerülő kárait is.
9.4. Felek kikötik, hogy Megrendelő által a szerződésszegésből eredő Ptk. 143. § (1) bekezdése szerinti károk
(ún. tapadó károk) kártérítési követelésének mértéke legfeljebb a szerződésszerűen teljesített Vállalkozói díj
összegének mértéke lehet. Felek kölcsönösen kizárják egymással szemben a Ptk. 143. § (2) bekezdése
szerinti károk (ún. következmény károk, elmaradt haszon) érvényesítését, kivéve PEIKKO által az Áruhoz
kapcsolódóan felmerülő, szerződéses partnerei felé fennálló fizetési kötelezettségeinek érvényesítését.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. Felek a szerződésből eredő valamennyi vitás kérdésüket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben
ez nem vezetne eredményre, úgy hatáskörtől függően alávetik magukat a Győri Járásbíróság, illetve a Győri
Törvényszék kizárólagos illetékességének.
10.2. A Vállalkozási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére is kizárólag írásban kerülhet sor,
amelynek személyes átadás útján, faxon vagy tértivevényes ajánlott postai küldeményként kell megtörténnie.
Felek a Vállalkozási szerződést csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, a szóbeli vagy ráutaló
magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják.
10.3. Az írásbeli nyilatkozatot – ellenkező bizonyításig – az alábbi időpontokban kell kézbesítettnek
tekinteni:
a) tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában;
b) amennyiben a postai küldeménynek a másik fél hatályos cégnyilvántartási adatok szerinti székhelyére
való kézbesítése esetén a küldemény ,,címzett ismeretlen”, vagy ,,nem kereste” jelzéssel érkezik
vissza, úgy a feladástól számított 8. napon belül;
c) fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban;
d) elektronikus üzenet (e-mail) tekintetében az üzenetre való válasz időpontjában.
10.4. Jelen ÁSzF hatályos 2015. október 1. napjától. PEIKKO fenntartja magának a jogot jelen ÁSzF
rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. A módosítás a PEIKKO által megadott napon lép hatályba.
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