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MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen Általános Feltételekben a következő kifejezések az alábbi 
jelentéssel bírnak: 

'Vevő' olyan személy, amely az Eladóval Termékek vásárlása és 
szállítása céljából szerződést kötött. 

'Szerződés' a Vevő és az Eladó között Termékek vásárlására és 
szállítására létrejött megállapodás, amely magába foglalja az Eladó 
által adott megrendelés-visszaigazolásokat, a jelen Általános 
Feltételeket, bármely elfogadott specifikációt vagy a felek között a 
Termékek vonatkozásában írásban létrejött más megegyezést. 

'Termékek' Áruk és/vagy Szolgáltatások, ahogyan alkalmazandó. 

'Áruk' az Eladó által a Vevőnek a Szerződés értelmében értékesített 
és leszállított áruk. 

'Eladó' a Szkaliczki és Társai Kft. 

'Szolgáltatások' csomagolási, tárolási és más logisztikai 
szolgáltatások, valamint a felek által elfogadott, a Szerződés alapján 
az Eladó által a Vevőnek értékesítendő és nyújtandó egyéb 
szolgáltatások. 

ALKALMAZANDÓSÁG 

1. A jelen Általános Feltételek a Termékeknek az Eladó által a 
Vevőnek történő valamennyi értékesítésére és szállítására 
alkalmazandók. A jelen Általános Feltételektől való bármely 
eltérés kizárólag az Eladó arra felhatalmazott képviselőjének 
kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 

MEGRENDELÉSEK 

2. Egy szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor az Eladó 
a megrendelés visszaigazolást átadja a Vevőnek. Ha a Vevő nem 
fogadja el a megrendelés visszaigazolást, köteles arról 
haladéktalanul értesíteni az Eladót. Ha a Vevő két (2) 
munkanapon belül nem küld ilyen értesítést, az Eladó által küldött 
megrendelés visszaigazolásban foglalt ár és egyéb feltételek a 
Vevőre nézve kötelezővé válnak. 

3. A Vevő által Termékekre leadott megrendelések törlése vagy 
módosítása kizárólag az Eladó írásos hozzájárulásával 
lehetséges. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a 
megrendelések Vevő által kért törlésével vagy módosításával 
kapcsolatban felmerült költségeket és kiadásokat a Vevőnek 
felszámítsa. 

ÁRUK LESZÁLLÍTÁSA 

4. A Vevő köteles megfelelő gondossággal megvizsgálni az Árut és 
haladéktalanul, és mindenképpen legkésőbb az Áruk 
leszállítását követő öt (5) munkanapon belül írásban értesíteni az 
Eladót bármely hibáról vagy hiányosságról. Az értesítésben le 
kell írni, milyen módon jelentkezik a hiba. Ha a Vevő a fenti 
határidőn belül nem értesíti az Eladót írásban olyan hibákról vagy 
hiányosságokról, amelyeket a szokásos szemrevételezés útján 
észszerűen felfedezett volna, elveszíti a jogát arra, hogy az Eladó 
felé a hibák vagy hiányosságok vonatkozásában bármely 
igénnyel éljen. 

5. Amennyiben a Szerződésben a felek az Áruk leszállításával 
kapcsolatban bármely szállítási kikötést elfogadtak, azt a 
Szerződés létrejöttekor érvényes INCOTERMS szokványokkal 
összhangban értelmezendők. Ha nem kötöttek ki kifejezetten 
kereskedelmi feltételt, az FCA szállítási feltétel alkalmazandó 
(meghatározás a 2020. évi módosított INCOTERMS 
szokványokban) az Eladó megrendelés visszaigazolásában 
meghatározott helyre. 

6. Egyéb írásbeli egyezség hiányában a Szerződésben az Áruk 
leszállítására megadott átfutási idő a Szerződés aláírásának 

napján kezdődik. A szállítás napjának az a nap tekintendő, 
amelyen az Áruk az elfogadott szállítási feltételnek megfelelően 
átadottnak minősülnek. 

FUVAROZÁSI SZERZŐDÉSEK 

7. A jelen Általános Feltételek az Eladó által a Vevővel kötött 
valamennyi fuvarozási szerződésre alkalmazandók. Valamennyi 
tevékenységre és egyezségre, ideértve a fuvarozást is, az 
alábbiak vonatkoznak, amennyiben alkalmazandó: (i) 
Magyarországon belüli fuvarozás 120/2016 (VI. 7.) 
Kormányrendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről, (ii) 
nemzetközi közúti fuvarozás esetében a Nemzetközi Közúti 
Árufuvarozási Szerződésről szóló egyezmény (CMR), (iii) 
nemzetközi légi fuvarozás esetében a nemzetközi légi 
fuvarozásra vonatkozó egyes szabályok egységesítése 
tárgyában kötött egyezmény (Varsói Egyezmény), (iv) a 
nemzetközi vasúti árufuvarozás esetében a Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozási Egyezmény (COTIF), és (v) a nemzetközi tengeri 
árufuvarozás esetében az Áruk részben vagy egészben tengeri 
úton történő fuvarozását szabályozó szerződésekről kötött ENSZ 
Egyezmény (UNCITRAL). 

 

ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK 

8. Az Áruk gyártásához igényben vett, a Vevő által külön kifizetett 
vagy az Eladó rendelkezésére bocsátott összes eszköz és 
berendezés a Vevő kizárólagos tulajdonát képezi és az is marad. 
Az Eladó köteles ezeket a cikkeket ekként megjelölni, hogy 
egyértelmű legyen, hogy azok a Vevő tulajdonában állnak, és 
nyilvántartást vezetni a birtokában lévő összes eszközről és 
berendezésről.   Eladó tulajdonában marad valamennyi, Eladó 
által biztosított szerszám, sablon, kivágószerszám, klisé, 
mintanyomó, függetlenül attól, hogy ennek kapcsán díjazást 
kötnek-e ki.  

9. Az Eladó vállalja, hogy a saját költségén rendszeresen 
karbantartja a Vevő által kifizetett vagy rendelkezésre bocsátott 
eszközöket és berendezéseket azok megfelelő állapotának 
biztosítása céljából, és haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt az 
adott eszközöket és berendezéseket érintő váratlan 
eseményekről. A Vevő az adott eszközök és berendezések 
vonatkozásában felel azoknak az ipari biztonsági 
jogszabályoknak, a munkavédelmi szabályoknak való 
megfeleléséért, valamint azok működőképességéért. Az Eladó 
azonban köteles tájékoztatni a Vevőt, ha az eszközök és 
berendezések bármely módosítása vagy javítása szükséges az 
adott szabályoknak való megfelelés érdekében. Az eszközök és 
berendezések alkatrészeinek többek között a szokásos 
elhasználódás miatti, valamint az említett szabályoknak való 
megfelelés céljából szükséges javítását és cseréjét a Vevő fizeti, 
akkor is, ha az adott javítás vagy csere a szokásos karbantartás 
keretében vagy annak eredményeként megy végbe. Az adott 
javításokat, cseréket és/vagy változtatásokat külön-külön kell 
elfogadni. 

10. Az Eladó vállalja, hogy ezeket az eszközöket és berendezéseket 
a Vevő által leadott, az adott eszközök és berendezések 
használatát igénylő utolsó Megrendeléstől számított hat (6) 
hónapig megtartja. A Vevő saját költségén gondoskodik az adott 
eszközök és berendezések felvételéről vagy az Eladónak 
észszerű mértékű tárolási díjat fizet attól a naptól, amelyen az 
előbb említett hat (6) hónapos időszak letelik, mindaddig, amíg 
az adott eszközök és berendezések az Eladó őrzése alatt állnak 
vagy amíg új Megrendelést (amely jelentős) adnak le, amelyhez 
ezen eszközök és berendezések használhatók, amelyik a 
korábbi. Ha a Vevő úgy dönt, hogy nem veszi fel az eszközöket 
és berendezéseket azzal kapcsolatban nem nyilatkozik, vagy 
nem fizet azok tárolásáért, a Vevő elfogadja, hogy az Eladó 
azokat a saját megítélése szerint, a Vevő költségére 
kiselejtezheti. 



SZKALICZKI ÉS TÁRSAI KFT. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK 
(„ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK”)  

SZKALICZKI AND PARTNERS LTD. GENERAL CONDITIONS OF SALE OF GOODS AND SERVICES (THE 
“GENERAL CONDITIONS”) 

Érvényesség kezdete: 2022-10-01 
Valid from: 2022-10-01 

 

SZK-TEMPL-0049   2  

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA 

11. Az Eladó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott 
szolgáltatásokat a szolgáltatási idő alatt és a Szerződésben 
foglalt egyéb kikötésnek és feltételnek megfelelően nyújtja. 

12. Ha a Szolgáltatások körébe tartozik a Vevő tulajdonának az 
Eladó telephelyén való tárolása is, amelyhez a Vevőnek hozzá 
kell férnie, a Vevő az Eladó helyiségeinek semmiféle 
módosítására nem jogosult. A Vevő az Eladó kérésére és a 
Szerződés megkötésével kapcsolatban köteles a vonatkozó 
telephelyeket bejárni azok állapotának dokumentálása céljából. 
A szolgáltatási idő lejártakor a Vevő felelőssége a helyiségek 
adott állapotba történő visszaállítása. 

13. Ha a Vevő áruinak a minőségi vizsgálata is a Szolgáltatások 
körébe tartozik, az Eladó kizárólag a következőkért felel: (i) az 
adott áruk általános szemrevételezéséért; és (ii) azoknak a 
hibáknak a Vevő felé történő jelentéséért, amelyek egyértelműen 
láthatók vagy az Eladó által könnyen észlelhetők. 

14. A Vevő azon munkavállalói, képviselői, ügynökei, vállalkozói, 
akiknek a személyét az Eladóval a látogatást megelőzően 
legalább egy munkanappal korábban írásban egyeztették 
('Engedélyezett Látogatók’), az Eladó szokásos nyitvatartási 
ideje alatt beléphetnek az Eladó telephelyén a Szolgáltatások 
nyújtásához kapcsolódó helyiségekbe. A Vevő köteles 
gondoskodni arról, hogy az Engedélyezett Látogatók vállalják az 
Eladó utasításainak mindenkori betartását. 

15. Ha a Szolgáltatásokat az Eladó a Vevő vagy harmadik fél 
telephelyén nyújtja, az Eladónak a Vevő felé kijelölt 
munkavállalói, képviselői, ügynökei, vállalkozói stb. 
szolgáltatásnyújtás céljából meghatározott időben és helyen 
beléphetnek a Vevő vagy harmadik fél vonatkozó telephelyeire. 
A Vevő felelőssége annak biztosítása, hogy az adott helyiségek 
teljesítsék a Szolgáltatásnyújtáshoz szükséges feltételeket és 
egyéb tekintetben is minden alkalmazandó jogszabálynak és 
rendeletnek megfeleljenek, többek között a munkakörnyezetre 
vonatkozóknak. A szükséges igények Vevő által késedelmes 
megadása esetén az Eladó ésszerű mértékű kompenzációra 
tarthat igényt. 

16. A Vevőnek a Szolgáltatások vonatkozásában az Eladó által 
csomagolandó, szállítandó, kezelendő, tárolandó stb. áruihoz 
kapcsolódó valamennyi jog, jogcím és érdekeltség mindenkor a 
Vevőnél marad és az összes kockázat, többek között az adott 
vagyontárgy elvesztésének vagy károsodásának a kockázatát 
kizárólag a Vevő viseli. 

17. A Vevő az Eladó által a Szolgáltatások körében kezelt bármely 
vagyontárgy vonatkozásában teljes körű biztosítást tart fenn, 
amely megfelelően valamennyi kockázatra kiterjedő fedezetet 
nyújt az adott vagyontárgyra, és amely az Eladó tekintetében 
mentesítést ad a biztosítók megtérítési joga alól. Az 
Engedélyezett Látogatókra a Vevő biztosításának valamennyi 
ésszerű olyan esemény vagy körülmény vonatkozásában ki kell 
terjednie, amely az Eladó telephelyein felmerülhet. Az Eladó 
bármikor kérheti, hogy a Vevő bocsássa rendelkezésére a rá 
vagy a vonatkozó Engedélyezett Látogatókra kötött biztosítási 
igazolás másolatát. 

18. A szolgáltatás időtartamának lejáratát vagy megszűnését 
követően (i) az Eladónak nem áll fenn kötelezettsége a Vevő felé 
a nyújtott Szolgáltatások vonatkozásában, ideértve a Vevőnek az 
Eladó telephelyein lévő vagyontárgyait is (kivéve a Szerződés 
Eladó általi megszegésének az esetében); (ii) az Eladó 
felszámíthatja a Vevőnek az aktuális piaci árat (az Eladó 
észszerű meghatározása szerint) a Vevő olyan vagyontárgya 
vagy áruja tárolásáért, amely az Eladó telephelyein marad; és (iii) 
bármelyik fél jogosult a saját belátása szerint a Vevő költségére 
és kockázatára visszajuttatni a Vevő részére a Vevőnek az Eladó 
telephelyein maradt vagyontárgyait vagy áruját. 

19. A 42. ponttól függően, ha az Eladó a Szolgáltatásokat nem a 
Szerződésnek megfelelően nyújtja és ezt a mulasztását nem 
orvosolja a Vevő által az Eladónak küldött, a mulasztást észszerű 
részletességgel leíró írásos értesítés küldését követő harminc 
(30) napon belül, az Eladó kizárólagos és egyedüli 
jogorvoslatként vállalja, hogy a Vevőnek megtéríti a Vevő által a 
mulasztás miatt elszenvedett közvetlen károkat, feltéve, hogy a 
mulasztás a Vevő számára nem pusztán kis jelentőségű. 

20. A kétségek elkerülése érdekében az Eladó nem felelős a 
Szolgáltatások nyújtása során felmerülő mulasztásért (ideértve a 
szállítási késedelmet is), amennyiben az közvetve vagy 
közvetlenül a Vevőnek (közöttük a Vevő munkavállalóinak és 
képviselőinek) vagy a Vevő által megbízott harmadik félnek 
róható fel. 

21. A Vevő vállalja, hogy az Eladó és annak munkatársai és 
képviselői részére kártérítést fizet, megvédi és mentesíti őket 
minden olyan követeléssel, veszteséggel, kárral, költséggel és 
kiadással szemben, amelyet az alkalmazandó jogszabályok és 
rendeletek megszegése vagy egyéb be nem tartása, az 
Eladónak a Termékekhez kapcsolódó utasítása vagy egy 
Termékkel való általános visszaélés eredményez, ideértve, de 
nem kizárólag egy személy halálát, személyi sérülést, testi 
sérülést, valamint vagyoni vagy környezeti kárt. 

ÁR ÉS FIZETÉS 

22. A Termékek alkalmazandó árait a Szerződés tartalmazza. Az 
árak nem tartalmazzák az adókat, az ÁFÁ-t, vámot, illetékeket és 
más hasonló kivetett összegeket, illetve költségeket, hacsak az 
elfogadott szállítási standard vagy a Szerződés másként 
rendelkezik. 

23. Fizetési feltételek: A számla kiállításának napjától számított 30 
nap. 

24. Késedelmes fizetés esetén a kiegyenlítetlen összegre havonta 
2% büntetőkamat fizetendő. A részfizetést először az esedékes 
büntetőkamat összegéből kell levonni. 

25. Ha a Vevő az esedékességig nem fizet, az Eladó felfüggesztheti 
a szerződés szerinti kötelezettségei további teljesítéséta 
kiegyenlítetlen számlák teljeskörű kifizetéséig. 

Ha a Vevő az esedékes összeget az esedékességet követő 60 
napon belül sem fizeti meg, az Eladó a Vevőnek küldött írásos 
értesítéssel felmondhatja a Szerződést. Az Eladó továbbá akkor 
is jogosult a Termékek teljes körű kiegyenlítésére, ha azokat még 
nem szállította le maradéktalanul, emellett a késedelmes fizetés 
miatt fizetendő kamatra, valamint az elszenvedett veszteség 
teljes összegére kártérítést követelhet. 

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 

26. Az Áruk azok teljes körű kifizetésükig az Eladó tulajdonában 
maradnak, amennyiben a tulajdonjog ilyen fenntartása jogilag 
érvényes. 

SZELLEMI TULAJDON 

27. A Termékekben megtestesülő vagy azokhoz kapcsolódó 
szellemi tulajdon mindenkor az Eladó tulajdonát képezi. 
Következésképpen, a jelen Szerződés egyetlen rendelkezése 
sem értelmezendő a Termékek értékesítésével és leszállításával 
kapcsolatosan bármely szellemi tulajdon átruházásaként. 
Következésképpen, az áruk vagy az Eladó által biztosított 
csomagolási megoldások által megtestesített szellemi tulajdon 
soha nem képezi a Szerződés részét és ily módon mindig az 
Eladó kizárólagos tulajdona marad, kivéve, ha a felek az egyes 
adott esetekben kifejezetten így állapodnak meg és a Vevő külön 
és kifejezetten megfizette az adott szellemi tulajdont. A Vevő 
jelen Szerződés aláírásával szavatolja, hogy az általa 
szolgáltatott utasítás, specifikáció, vagy terv nem 
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eredményezheti, hogy Szkaliczki és Társai Kft. megsért bármely 
szabadalmat, bejegyzett formatervezési mintát, védjegyet vagy 
szerzői jogot, továbbá vállalja, hogy megtéríti mindazon 
veszteséget, kárt, költséget amelyet Eladó ellen ítéltek meg, vagy 
amely egyébként Eladónál harmadik személy bármely 
szabadalmának, szerzői jogának, formatervezési mintájának, 
védjegyének vagy más iparjogvédelmi jogának, vagy egyéb 
szellemi alkotásának a Vevő specifikációjának, utasításának, 
vagy terveinek használata miatti megsértése okán előterjesztett 
igénnyel összefüggésben keletkezett, vagy amit Eladó az ilyen 
igény kapcsán kötött egyezség során fizetett, vagy ilyen 
fizetésben megállapodott. 

TERMÉKEK KÉSEDELMES LESZÁLLÍTÁSA 

28. Ha az Eladó úgy ítéli meg, hogy a Termékek leszállítása 
tekintetében nem lesz képes az elfogadott szállítási határidő 
teljesítésére, köteles erről a Vevőt írásban értesíteni, a 
késedelem okának és annak a napnak a megjelölésével, amelyen 
várhatóan képes lesz a szállításra. 

29. Ha az Áruk szállítása vagy rész-szállítása azért szenved 
késedelmet, mert az Eladó nagymértékben elhanyagolta a 
munka megkezdésére vagy egyéb lépések olyan határidőn belüli 
megtételére vonatkozó kötelezettségét, ami befolyásolhatja a 
Termékek határidőre történő leszállítását, a Vevő az Eladónak 
küldött arról szóló írásos értesítéssel felmondhatja a Szerződést, 
bár a Vevő ilyen felmondáshoz kizárólag akkor folyamodhat, ha 
a késedelem a Vevő szempontjából lényeges mértékű és az 
Eladó ezt felismerte vagy fel kellett volna ismernie. 

A Vevő a késedelem okára tekintet nélkül nem szüntetheti meg a 
Szerződést, ha az Eladónak a 28. pont szerinti értesítése 
kézhezvételekor a meghosszabbodott szállítási idővel szemben 
nem tiltakozott. Ha a Vevő ilyen tiltakozást benyújtott, az 
Eladónak észszerű mértékű idő áll rendelkezésére a szállításhoz. 

30. Ha a Vevő az Árut az elfogadott szállítási napon nem veszi át, 
úgy felel az Eladónál felmerült minden költségért, veszteségért 
és kiadásért, mintha az Árukat leszállították volna. Az Eladó a 
Vevő költségére és kockázatára gondoskodik az Áruk 
tárolásáról, ha azok még mindig nála vannak. Az Eladó saját 
megítélése szerint felmondhatja a Szerződést és/vagy kártérítést 
követelhet az azzal kapcsolatosan elszenvedett költségekért, 
veszteségért és kiadásokért.  

 

ÁRUK HIBÁJÁÉRT VISELT FELELŐSSÉG 

31. Az Eladó vállalja, hogy az Árukat a felek által elfogadott 
állapotban, hibás tervezéstől, anyaghibától és megmunkálási 
hibától mentesen az Áruk specifikációjának megfelelően 
leszállítja 

32. Az Áruk hibásnak tekintendők, ha a 31. pontnak nem felelnek 
meg. Hibás Áruk esetén az Eladó köteles a hiba javítására oly 
módon, hogy (a saját döntése szerint) az Árukat a saját költségén 
megjavítja vagy kicseréli, vagy a részére megfizetett vételárat az 
adott hibás Áruk vonatkozásában visszatéríti. 

33. Az Eladónak a hibákért fennálló felelőssége nem terjed ki az 
olyan, körülmények okozta hibákra, amelyek a kockázatnak a 
Vevőre való átszállását követően merülnek fel, és nem teljed ki a 
szokásos elhasználódásra vagy állagromlásra. Ezen felül, az 
Eladó felelőssége nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből, 
túlterhelésből eredő, illetve a Vevőnek vagy harmadik feleknek 
más módon felróható hibákra. 

34. Az Eladó felelőssége olyan hibákra korlátozódik, amelyek az Áruk 
leszállítási napját követő három (3) hónapon belül jelentkeznek, 
kivéve, ha az Árukat rövidebb ideig kívánják használni, mely 
esetben a felelősség azokra a hibákra korlátozódik, amelyek a 
tervezett használati időn belül jelentkeznek. 

Az Áruk azon részére, amelyet a 32. pont alapján megjavítottak 
vagy kicseréltek, az Eladó a hibákért ugyanolyan felelősséget 
vállal, mint az eredeti Áruk esetében, azaz három (3) hónapot. 
Az Áruk egyéb részei esetében az első bekezdésben hivatkozott 
felelősségi időszak csak azzal az idővel hosszabbodik meg, mely 
alatt az Árukat az Eladó felelősségi körébe eső hiba miatt nem 
lehetett használni. 

A 32-38. pontok rendelkezéseire tekintet nélkül az Eladó az 
eredeti szállítási naptól számított két (2) éven túl nem felelős az 
Áruk bármely részének hibájáért, illetve az ahhoz kapcsolódó 
igényekért, költségért, kárért vagy kiadásért. Ezen felül az Eladó 
felelőssége nem áll fenn az Áruk olyan hibájáért, illetve az ahhoz 
kapcsolódó igény, költség, kár vagy kiadás vonatkozásában (i) 
ha az Árut több alkalommal vagy több út alkalmával használták, 
amennyiben az adott Árut eldobható csomagolásként szállították, 
(ii) ha az Árukat bármilyen módon vagy részben olyan 
szállítmányozás céljából vagy során használják, amelyre azokat 
eredeti rendeltetés szerint nem szánták, vagy (iii) az Árukat a 
Vevő utasításainak megszegésével más módon vagy az Áruk 
eredeti szállítási céljától eltérő egyéb célra használják. 

35. A 4. pont szerinti írásos értesítés kézhezvételét követően az 
Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül kijavítani. Az 
32-38 pontokban meghatározott költségek az Eladót terhelik. A 
javítási munkákat az Eladó választása szerinti helyen végzik el. 
Ha a Vevő a 4.pont szerinti értesítést küld, és nem találnak olyan 
hibát, amelyért az Eladó felelős, az Eladó az értesítés nyomán 
felmerült munka és költségek megtérítésére jogosult. 

36. Ha az Áruk hibájának az orvoslása az Árukon kívül egyéb 
berendezésbe való beavatkozást igényel, az ilyen beavatkozás 
által okozott munka, illetve költség a Vevőt terheli. 

37. Az Áruk javításával, illetve cseréjével kapcsolatos összes 
szállítás az Eladó kockázatára és költségére történik. A Vevő 
köteles követni az Eladónak a szállítás lebonyolítására 
vonatkozó utasításait. 

A Vevő viseli a hiba javításával kapcsolatosan az Eladónál amiatt 
felmerülő megnövekedett költségeket, mert az Áruk a 
Szerződésben rögzített rendeltetési helytől, vagy ha nem 
határoztak meg rendeltetési helyet, a szállítási helytől eltérő 
helyen találhatók. 

38. Ha az Eladó észszerű időn belül nem teljesíti a 35. pontban 
foglalt kötelezettségeit, a Vevő írásos értesítésben követelheti az 
Eladó teljesítését egy végső határidő tűzésével. Ha a hiba 
jelentős vagy a végső határidőn belül nem javítják ki, a Vevő a 
Szerződést az Eladónak küldött írásos értesítéssel felmondhatja. 

39. Az Eladó a hibákért kizárólag a 32-38.pontokban kifejezetten 
foglalt hibákért felel. 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

40. Az Eladó nem felelős a Termék által vagyonban vagy fizikai 
személyekben okozott kárért. Ha az Eladóval vagy a Vevővel 
szemben harmadik fél a jelen pont szerinti veszteség vagy kár 
miatt kártérítési igényt nyújt be, a másik felet arról írásban 
haladéktalanul értesíteni kell. 

41. A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a jelen Általános 
Feltételekben a Termékek értékesítésével és szállításával 
kapcsolatosan adott nyilatkozatok és szavatosságok kizáró 
jellegűek, és valamennyi minőségre és teljesítményre vonatkozó 
írásos, szóbeli vagy hallgatólagos szavatosság helyett állnak 
fenn, akár szerződés szerint vagy azon kívül, hanyagság, szigorú 
felelősségi vagy egyéb alapon. Minden egyéb nyilatkozat és 
szavatosság, köztük, többek között a jövőbeli teljesítésre 
vonatkozó szavatosság és az értékesíthetőségre és egy adott 
célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos szavatosság 
ezúton kizárt. 
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42. Az Eladó semmiféle körülmények között nem felel a 
következményes, illetve közvetett károkért, ideértve, de nem 
kizárólag a harmadik feleknél (pl. végfogyasztóknál) felmerült 
kiadásokat, nyereség elmaradását, jó hírnév elvesztését, 
tőkeköltséget és a helyettesítő beszerzési forrásokkal 
kapcsolatosan felmerült költségeket. Továbbá, az Eladó teljes 
felelőssége soha nem haladhatja meg a Vevő által az Eladónak 
az adott Termékekért ténylegesen megfizetett vételárat. 

MENTESÜLÉSI ALAP (VIS MAJOR) 

43. A következő körülmények mentesülési alapot jelentenek, ha 
akadályozzák a Szerződés teljesítését, vagy a teljesítésre 
észszerűden mértékű terhet rónak, és azok észszerű megítélés 
szerint előre nem voltak láthatók: munkaügyi viták, a felek 
hatáskörén kívül eső körülmények, mint tűzvész, háború, katonai 
mozgósítás vagy annak megfelelő mértékű toborzás, rekvirálás, 
lefoglalás, kereskedelmi- és devizakorlátozások, lázadás és 
polgári nyugtalanság, szállítási szolgáltatások hiánya, általános 
anyaghiány, áramellátási korlátozások, alvállalkozók szállítási 
késedelme és hibája, amelyet a jelen bekezdésben hivatkozott 
körülmény okozott. 

44. A 43. pont alapján mentesülést kérő fél köteles haladéktalanul 
írásban értesíteni a másik felet az adott körülmény 
bekövetkezéséről és megszűnéséről. 

Ha a Vevő mentesítő körülmények miatt nem képes a 
kötelezettségei teljesítésére, a Vevő megtéríti az Eladónál az 
Árul biztosítása és védelme nyomán felmerült kiadásokat. 

45. A jelen Általános Feltételek egyéb rendelkezéseire tekintet nélkül 
a másik félnek küldött írásos értesítéssel bármelyik fél 
felmondhatja a Szerződést, ha a Szerződés teljesítése a 43 
pontban leírt bármely mentesülési alap nyomán hat hónapon túli 
késedelmet szenved. 

TITOKTARTÁS 

46. A felek által a Szerződés tartama alatt egymásnak átadott összes 
információ bizalmas jellegű, nem osztható meg harmadik felekkel 
és kizárólag a Szerződés céljára használható fel. 

JOGVITÁK, IRÁNYADÓ JOG 

47. A jelen Általános Feltételek és bármely Szerződés, annak 
megszegése, felmondása vagy érvénytelensége nyomán vagy 
azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, ellentéteket vagy 
követeléseket választottbírósági eljárás útján kell jogerősen 
rendezni a Magyar Kereskedelmi Kamara választottbírósági 
Intézetének választottbírósági szabályai szerint. A 
választottbírósági eljárás helye Budapest, Magyarország. A 
választottbírósági eljárás nyelve a magyar. 

48. A jelen Általános Feltételekre és a Szerződésre, valamint az 
azokhoz kapcsolódó jogvitákra a magyar anyagi jog irányadó. 

ADATVÉDELEM 

49. Előfordulhat, hogy a Vevő az adatvédelmi törvény hatálya alá eső 
adatokat ad át az Eladónak és ilyen esetben azokat az Eladó a 
Vevő és az Eladó között fennálló üzleti kapcsolat kezelése, a 
Termékek és a kapcsolódó termékek és szolgáltatások 
rendelkezésre bocsátása céljából, valamint adminisztratív és 
marketing célból kezeli. Az Eladó az adatokat kizárólag az 
alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezelheti. írásos 
kérésre az Eladó köteles minden helytelen, hiányos vagy 
félrevezető adatot helyesbíteni. Az Eladó évente egy alkalommal 
írásos kérésre díjmentes tájékoztatást ad arról, hogy a kérelmező 
bejegyzett társaságról vagy személyről milyen személyes 
adatokat kezel. 

50. Amennyiben az Eladó az alkalmazandó jogszabályok alapján a 
Vevő nevében kezelt adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak 
minősül, az Eladó vállalja, hogy az adatok védelme érdekében 

megteszi az alkalmazandó jogszabályok által előírt megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket. 
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DEFINITIONS 

In these General Conditions, the following terms shall have the 
meaning set forth below.  

“Buyer” means any person who has entered into a Contract with the 
Seller for purchase and supply of Deliverables.  

“Contract” means an agreement entered into by the Buyer and the 
Seller for sale and supply of Deliverables, including the Seller’s order 
confirmation, these General Conditions, any agreed specifications or 
any other agreement made in writing by the parties in relation to the 
Deliverables.  

“Deliverables” shall mean the Goods and/or the Services, as 
applicable.  

“Goods” shall mean the goods sold and delivered by the Seller to the 
Buyer under the Contract.  

“Seller” shall mean Szkaliczki és Társai Kft.  

“Services” means packing, storage and other logistic services as well as 
any other services agreed between the parties to be sold and provided 
by the Seller to the Buyer under the Contract.  

APPLICABILITY  

1. These General Conditions shall apply on all sales and supplies of 
Deliverables by the Seller to the Buyer. Deviations from these 
General Conditions shall not apply unless agreed specifically in 
writing by authorized representative of the Seller.  

ORDERS  

2. No Contract shall be considered as entered into until an order 
confirmation has been provided from the Seller to the Buyer. If the 
Buyer does not accept the order confirmation it must immediately 
notify the Seller thereof in writing. If no such notification is given 
by the Buyer within two (2) business days, the Buyer is bound by 
the price and other conditions contained in the Seller’s order 
confirmation.  

3. Orders by the Buyer for Deliverables may not be subject to 
cancellations or changes without the Seller’s written consent. The 
Seller reserves the right to charge the Buyer for any costs and 
expenses incurred in relation to cancellations or changes of orders 
requested by the Buyer.  

DELIVERY OF GOODS  

4. The Buyer shall with due care make a customary inspection of the 
Goods upon delivery and notify the Seller in writing of any defects 
or shortcomings immediately and in no case later than five (5) 
business days after the delivery of the Goods. The notice shall 
contain a description of how the defect manifests itself. If the 
Buyer fails to notify the Seller of defects or shortcomings, which 
should reasonably have been discovered through customary 
inspection, in writing and within the above time limits, it loses its 
right to make any claim towards the Seller in respect of the defects 
or shortcomings.  

5. Where a delivery term has been agreed in the Contract in relation 
to delivery of Goods, it shall be interpreted in accordance with the 
INCOTERMS in force at the formation of the Contract. If no trade 
term is specifically agreed, the delivery term shall be FCA (defined 
INCOTERMS 2020, as amended) to the place specified in the 
Seller’s order confirmation.  

6. Unless otherwise agreed in writing, the lead time stated in the 
Contract for delivery of Goods shall be taken as commencing on 
the date of the Contract. The date of delivery shall be taken as the 
date on which the Goods, according to the agreed delivery term, 
are to be regarded as handed over.  

TRANSPORTATION AGREEMENTS 

7. These General Conditions apply to all transportation agreements 
which the Seller concludes with the Buyer. All activities and 
agreements including transport are, if applicable, subject to the 
following, (i) for domestic transport 120/2016 (VI. 7.) Government 
Decree on Road Freight Transport Contracts (ii) for international 
transport by road, Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road (CMR), (iii) for 
international transport by air, International Convention for the 
Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air 
(Warsaw Convention),  (iv) for international transport on rail, 
Convention Concerning International Carriage by Rail (COTIF), and 
(v) for international transport on sea, United Nations Convention 
on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or 
Partly by Sea (UNCITRAL). 

TOOLING AND EQUIPMENT 

8. All the tooling and equipment used to manufacture the Goods that 
the Buyer has provided the Seller with are, and shall remain, the 
Buyer´s sole property. The Seller shall label these items so that it is 
evident that they belong to the Buyer and keep a record of all 
tooling and equipment in its possession. All tools, templates, 
cutting tools, clichés, sample printers provided by the Seller remain 
the property of the Seller, regardless of whether a fee is agreed in 
connection with this. 

9. The Seller agrees to carry out regular maintenance at its own cost 
in respect of the tooling and equipment provided by the Buyer so 
to ensure that they are kept in proper condition and to inform the 
Buyer promptly of any unexpected matters relating to such tooling 
or equipment. Buyer shall, in respect of such tooling and 
equipment, be responsible for adherence to industry safety 
legislation, to any occupational safety regulations, and to the 
functionality of the tooling and equipment. The Seller shall, 
however, inform the Buyer if the tooling and equipment need to 
be altered or repaired to adhere to such regulations. Repairs and 
replacements of parts in the tooling and equipment, including but 
not exclusively, due to fair wear and tear, and for the adherence to 
said regulations shall be paid for by the Buyer, even if such repairs 
and replacements take place in connection with or as a result of 
regular maintenance. Such repairs, replacements and/or 
alterations shall be separately agreed. 

10. The Seller agrees to keep such tooling and equipment for a period 

of six (6) months from the Buyer´s last Order requiring such tooling 

and equipment to be utilized. The Buyer shall arrange for pick-up 

of such tooling and equipment, at its own expense, or pay to the 

Seller reasonable storage fees from the date when the 

aforementioned six (6) month period has passed for as long as the 

Seller has such tooling and equipment in its custody or a new Order 

(which is not insignificant) has been placed and for which such 

tooling and equipment can be utilized, whichever is earlier. If the 

Buyer opts not to, or remains silent regarding, pick-up of the 

tooling and equipment or does not pay for storage, the Buyer 

accepts that the Seller may scrap the tooling and equipment at its 

own discretion at Buyer´s cost.  
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PROVISION OF SERVICES  

11. The Seller undertakes to provide the Services specified in the 
Contract during the service term and pursuant to the other terms 
and conditions set forth in the Contract.  

12. In case the Services include storage of property of the Buyer on the 
Seller’s premises to which the Buyer shall have access, the Buyer is 
not entitled to make any modifications to the facilities of the Seller. 
The Buyer shall, upon the request of the Seller and in connection 
with the entering into of the Contract, conduct a walkthrough of 
the relevant facilities to document the conditions thereof. At the 
expiration of the service term, the Buyer is liable to restore the 
facilitates to such conditions.  

13. In case the Services includes quality inspections of the Buyer’s 
goods, the Seller shall, solely be liable to (i) conduct a general 
ocular inspection of the relevant goods; and (ii) report such defects 
or shortcomings which are clearly visible or easily observable by 
the Seller to the Buyer.  

14. Such employees, representatives, agents, contractors etc. of the 
Buyer, as agreed in writing with the Seller at least one business day 
prior to the visit, (“Permitted Visitors”) will during normal business 
hours of the Seller be permitted access to relevant facilities on the 
Seller’s premises in relation to the provision of the Services. The 
Buyer shall procure that the Permitted Visitors undertake to at all 
times comply with the Seller’s instructions.  

15. In case Services are to be provided by the Seller at the Buyer’s or a 
third party’s premises, such employees, representatives, agents, 
contractors etc. of the Seller, as notified to the Buyer, shall be 
permitted access at the agreed time and place to relevant facilities 
at the Buyer’s or third party’s premises for the purpose of 
providing the Services. The Buyer is responsible for securing that 
such premises fulfill the requirements necessary for the provisions 
of the Services and otherwise comply with all applicable laws and 
regulations, including but not limited to work environment. Delay 
in providing the necessary requirements from the Buyer will be 
subject to reasonable compensation to the Seller.  

16. All right, title and interest in any of the Buyer’s goods to be packed, 
shipped, handled, stored etc. by the Seller as part of the Services 
shall remain with the Buyer and any and all risk, including but not 
limited to loss or damage, in relation to such property shall remain 
solely with the Buyer.  

17. The Buyer shall in relation to any property handled by the Seller as 
part of the Services maintain full insurance adequate to cover any 
such property on an “open peril” or “all risk” basis under a policy 
that grants a waiver of any insurers subrogation rights in relation 
to the Seller. Permitted Visitors should be covered by the Buyer’s 
insurance coverage for all reasonable events or circumstances that 
could occur whilst at the Seller’s facilities. The Seller may at any 
time request that the Buyer shall provide the Seller copies of its or 
relevant Permitted Visitors’ certificates of insurance.  

18. Following the expiration or termination of the service term (i) the 
Seller shall have no obligations towards the Buyer in relation to the 
provided Services, including property of the Buyer on the Seller’s 
premises (except in case of breach of the Contract by the Seller); 
(ii) the Seller may charge the Buyer current market price for 
storage (as reasonably determined by the Seller) for any property 
or goods of the Buyer that remains on the Seller’s premises; and 
(iii) either party may, at its own discretion, return to the Buyer, at 

the Buyer’s costs and risk, the property or goods of the Buyer 
remaining at the Seller’s premises.  

19. Subject to clause 42, in case the Seller fails to carry out the Services 
in accordance with the Contract and does not remedy such failure 
within thirty (30) business days following the Buyer’s written 
notice to the Seller specifying the failure in reasonable detail, the 
Seller undertakes, as exclusive and only remedy, to compensate 
the Buyer for direct damages it has suffered due to the failure, 
provided that the failure is not solely of a minor significance to the 
Buyer.  

20. For the avoidance of doubt, the Seller has no liability for failure in 
providing the Services (including delay in delivery) to the extent 
the failure is directly or indirectly attributable to the Buyer 
(including its employees and representatives) or any third party 
engaged by the Buyer.  

21. The Buyer agrees to defend, indemnify and hold harmless the 
Seller and its employees and representatives from and against any 
and all claims, loss, damage, cost or expense resulting from breach 
of or other non-compliance with applicable rules and regulations, 
the Seller’s instructions in relation to Deliverables, or the general 
misuse of any Deliverables, including but not limited to, death, 
personal injury, bodily injury and damage to property and the 
environment.  

PRICE AND PAYMENT  

22. The applicable prices for the Deliverables are set forth in the 
Contract. All prices are net taxes, VAT, customs duties and other 
similar levies or costs, unless otherwise provided in the agreed 
delivery term or set forth in the Contract.  

23. Payment terms: 30 days net from the date of invoice.  

24. Delayed payment shall carry penalty interest with 2% per month 
on any outstanding amount. Any part payment shall first be 
deducted from the penalty interest due.  

25. If the Buyer fails to pay by the due date, the Seller may suspend 
further performance of its contractual obligations until full 
payment of all outstanding invoices are made.  

If the Buyer has failed to pay the amount due within 60 days after 
the due date, the Seller may terminate the Contract by giving 
written notice to the Buyer. The Seller shall furthermore be 
entitled to full payment for the Deliverables even if it has not been 
delivered in full and, in addition, to interest on late payment as well 
as to claim compensation for all the losses suffered.  

RETENTION OF TITLE  

26. The Goods shall remain the property of the Seller until paid for in 
full, to the extent that such retention of title is legally valid.  

INTELLECTUAL PROPERTY  

27. The intellectual property entailed in or related to the Deliverables 
shall at all times be the property of the Seller. Consequently, 
nothing in the Contract shall be construed as transferring any 
intellectual property in connection with the sale and delivery of the 
Deliverables. Consequently, the intellectual property entailed in 
the goods or in the packaging solutions provided by the Seller will 
never form part of a Contract and will thus always remain the sole 
property of the Seller, unless so expressly agreed in each individual 
case and the Buyer has paid separately and specifically for the 
specific intellectual property. By signing this Agreement, the 
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Customer guarantees that the instructions, specifications or plans 
provided by him cannot result in Szkaliczki és Társai Kft. infringing 
any patent, registered design, trademark or copyright, and 
undertakes to reimburse all such losses, damages and costs which 
was awarded against the Seller, or which otherwise arose in 
connection with a claim submitted by the Seller due to the 
violation of any patent, copyright, design, trademark or other 
intellectual property right or other intellectual property of a third 
party due to the use of the Buyer's specification, instructions or 
plans, or which The seller paid during the settlement concluded in 
connection with such a demand, or agreed on such a payment. 

DELAYED DELIVERY OF DELIVERABLES  

28. If the Seller finds that it will not be able to meet the agreed delivery 
date in relation to the delivery of Deliverables it shall notify the 
Buyer thereof in writing, stating the cause of the delay and 
indicating the date on which it expects to be able to deliver.  

29. Should a delivery or part-delivery of Deliverables be delayed 
because the Seller has materially neglected its obligations to begin 
work or to take other steps within such a time that it can effect 
delivery of the Deliverables by the due date, the Buyer shall be 
entitled to cancel the Contract upon giving written notice thereof 
to the Seller, although such cancellation may be resorted to only if 
the delay is of material significance to the Buyer and the Seller has 
realized or should have realized this.  

The Buyer may, regardless of the cause of the delay, not cancel a 
Contract if it has not objected to a prolonged delivery time upon 
receiving notice from the Seller in accordance with clause 28. If the 
Buyer has raised such objection, the Seller shall have reasonable 
time to deliver.  

30. If the Buyer does not take delivery of the Goods on the agreed 
delivery date, the Buyer is liable for every cost, loss and expense 
incurred by the Seller as if the Goods in question had been 
delivered. The Seller shall, if the Goods is still in the hands of the 
Seller, arrange for the Goods to be stored at the Buyer’s risk and 
expense. The Seller may also, at its sole discretion, terminate the 
Contract and/or claim damages for cost, loss and expense suffered 
in relation hereto.  

LIABILITY FOR DEFECTS IN THE GOODS  

31. The Seller undertakes to deliver the Goods in the condition agreed 
to between the parties and free from faulty design, materials and 
workmanship in relation to the specifications of the Goods.  

32. The Goods shall be regarded as defective if not in compliance with 
clause 31. In case of defective Goods, the Seller shall remedy the 
defect by way of (at the Seller’s choice) either repairing or 
replacing the Goods at the Seller’s own cost or by refunding the 
purchase price paid to the Seller for such defective Goods.  

33. The Seller’s liability for defects does not cover defects caused by 
circumstances, which arise after the risk has passed to the Buyer, 
nor does it cover normal wear and tear or deterioration. 
Furthermore, the Seller’s liability does not cover defects due to 
mishandling, overloading or otherwise attributable to the Buyer or 
third parties.  

34. The Seller’s liability is limited to defects which appear within a 
period of three (3) months from the date of delivery of the Goods, 
unless the Goods is intended to be used within a shorter period of 
time in which case the liability is limited to defects which appear 
within the intended period of use.  

For parts of the Goods, which have been repaired or replaced 
under clause 32, the Seller shall have the same liability for defects 
as for the original Goods for a period of three (3) months. For other 
parts of the Goods, the liability period referred to in paragraph one 
shall be extended only by the period during which the Goods could 
not be used due to a defect for which the Seller is liable.  

Regardless of the provisions of clauses 32-38, the Seller shall have 
no liability for defects in any part of the Goods or any claim, cost, 
damage or expense related thereto for more than two (2) years 
from the original delivery date. In addition, the Seller shall have no 
liability what so ever for any defects in any Goods or any claim, 
cost, damage or expense related thereto (i) if Goods is used on 
multiple occasions and/or for multiple trips if such Goods is 
delivered as expendable packaging, (ii) if Goods in any way or part 
is used for or in transports which the Goods is not originally 
intended for, or (iii) the Goods in any other way is used in breach 
of the Buyer’s instructions or for any other purpose than the Goods 
was originally delivered for.  

35. After receipt of a written notice under clause 4, the Seller shall 
remedy the defect without undue delay. The Seller shall bear the 
costs as specified in clauses 32-38. Remedial work shall be carried 
out at a location of the Seller’s choice. If the Buyer gives such 
notice as referred to in clause 4, and no defect is found for which 
the Seller is liable, the Seller shall be entitled to compensation for 
work and costs incurred as a result of the notice.  

36. If remedy of the defect in the Goods requires intervention in other 
equipment than the Goods, the Buyer shall be responsible for any 
work or costs caused thereby.  

37. All transports in connection with repair or replacement of Goods 
shall be at the Seller’s risk and expense. The Buyer shall follow the 
Seller’s instructions regarding how the transport shall be carried 
out.  

The Buyer shall bear the increase in costs for remedying a defect 
which the Seller incurs when the Goods are located elsewhere than 
at the destination stated in the Contract or – if no destination has 
been stated – the place of delivery.  

38. If the Seller fails to fulfil its obligations under clause 35 within a 
reasonable time, the Buyer may by written notice require it to do 
so within a final time period. If the defect is substantial or of the 
defect is not remedied within the final time period, the Buyer may 
instead terminate the Contract by written notice to the Seller.  

39. The Seller shall have no liability for defects save as expressly set 
forth in clauses 32-38.  

LIMITATION OF LIABILITY  

40. The Seller shall have no liability for damage to property or physical 
persons caused by any Deliverable. If a third-party lodges a claim 
for compensation against the Seller or the Buyer for loss or damage 
referred to in this clause, the other party shall forthwith be notified 
thereof in writing.  

41. It is acknowledged and agreed that the representations and 
warranties set forth in these General Conditions in relation to the 
sale and supply of the Deliverables are exclusive and in lieu of all 
warranties of quality and performance, written, oral or implied, 
whether in contract tort, negligence, strict liability or otherwise. All 
other representations or warranties, including but not limited to 
any future performance warranties and any implied warranties of 



SZKALICZKI ÉS TÁRSAI KFT. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK 
(„ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK”)  

SZKALICZKI AND PARTNERS LTD. GENERAL CONDITIONS OF SALE OF GOODS AND SERVICES (THE 
“GENERAL CONDITIONS”) 

Érvényesség kezdete: 2022-10-01 
Valid from: 2022-10-01 

 

SZK-TEMPL-0049   8  

merchantability and fitness for a particular purpose, are hereby 
disclaimed.  

42. In no event shall the Seller be liable for any consequential or 
indirect damages, including, but not limited to, costs for third 
parties (e.g. end customers), loss of profit, loss of goodwill, cost of 
capital and costs incurred in connection with substitute sources of 
supply. Furthermore, in no event shall the aggregate liabilities of 
the Seller exceed the purchase price actually paid by the Buyer to 
the Seller with respect to the Deliverables in question.  

GROUND FOR RELIEF (FORCE MAJEURE)  

43. The following circumstances shall constitute grounds for relief if 
they impede the performance of the Contract or makes 
performance unreasonably onerous and could not reasonably be 
foreseen: industrial disputes and any other circumstance beyond 
the control of the parties, such as fire, war, mobilization or military 
call up of a comparable scope, requisition, seizure, trade and 
currency restrictions, insurrection and civil commotion, shortage 
of transport, general shortage of materials, restrictions in the 
supply of power and defects or delays in deliveries by sub-
contractors caused by any such circumstance as referred to in this 
clause.  

44. The party wishing to claim relief under clause 43 shall without 
delay notify the other party in writing on the intervention and on 
the cessation of such circumstance.  

If grounds for relief prevent the Buyer from fulfilling its obligations, 
the Buyer shall reimburse the expenses incurred by the Seller in 
securing and protecting the Goods.  

45. Notwithstanding other provisions of these General Conditions, 
either party shall be entitled to terminate the Contract by notice in 
writing to the other party, if performance of the Contract is 
delayed more than six months by reason of any grounds for relief 
as described in clause 43.  

CONFIDENTIALITY  

46. All information exchanged or otherwise transferred between the 
parties during the term of the Contract shall be treated as 
confidential, not be disclosed to any third parties and only used for 
the purposes of the Contract.  

DISPUTES, APPLICABLE LAW  

47. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection 
with these General Conditions and any Contract, or the breach, 
termination or invalidity thereof, shall be finally settled by 
arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the 
Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The 
arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators. The seat of 
arbitration shall be Jönköping, Sweden. The language to be used in 
the arbitral proceedings shall be English.  

48. Swedish substantive law shall apply for these General Conditions 
and Contracts as well as any disputes relating to these.  

DATA PROTECTION  

49. Data subject to data protection laws may be provided by the Buyer 
to the Seller and will in such case be processed by the Seller in 
order to manage the existing business relationship between the 
Buyer and the Seller, to provide the Deliverables and related 
products and services, and for administrative and marketing 

purposes. The Seller shall only process the data in accordance with 
applicable law. Upon written request, the Seller will correct any 
data that is incorrect, incomplete or misleading. The Seller will 
also, once per year and free of charge upon written request, give 
information on what personal data that is processed about the 
requesting registered company or person.  

50. Should the Seller under applicable law be considered as a personal 
data processor on behalf of the Buyer, the Seller undertakes to 
take appropriate technical and organizational measures to protect 
the data as required by applicable law.  

 


