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A KÖNIG Jármüablakszerkezetet Gyártó és Forgalmazó Kft.  

általános üzleti feltételei 
 

 
1.  Szerződéskötés:  
 
1.  A KÖNIG Kft. összes kiszállítására és szolgáltatására kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. 

A megrendelő vásárlási feltételei csak akkor érvényesek, amennyiben azokat a KÖNIG Kft. 
írásban elfogadta. A megrendelő jogai csak a KÖNIG Kft. előzetes hozzájárulásával 
érvényesíthetők. 

2. A KÖNIG Kft. által adott összes ajánlat azok elfogadásáig szabadon visszavonható. 
3. A KÖNIG Kft.-nek kiadott megbízások csak a KÖNIG Kft. írásos megbízás-visszaigazolásával 

válnak a KÖNIG Kft. számára kötelezővé.  
A megbízástól illetve a megbízás-visszaigazolástól eltérő, a KÖNIG Kft. aláírásra nem jogosult 
munkatársai által szóban megkötött megállapodások vagy kiegészítő megállapodások 
érvénytelenek.  

4. Minden, a KÖNIG Kft. ajánlataihoz csatolt melléklet, főként a rajzok, ábrák, súly – és 
méretadatok csak annyiban mérvadóak, amennyiben azokat a megbízó az ajánlattevéskor 
írásban kifejezetten kötelezőnek jelölte meg. (vö. 1.3.). 

 A technikai dokumentációkkal és rajzokkal kapcsolatosan a KÖNIG Kft. az esetleges tulajdon- 
és szerzői jogokat magának fenntartja. Az ilyen jellegű dokumentációk nem tehetők 
hozzáférhetővé és / vagy nem ruházhatók át harmadik félre. Ezen kötelezettségek megsértése 
esetén a másik félnek az ajánlatban vagy a megbízás-visszaigazolásban szereplő ajánlati- ill. 
rendelési érték 20 %-t kell kötbérként kifizetnie.  

5. Úgy a lehíváson alapuló megbízások, mint az egyedi megrendelések esetén a KÖNIG Kft. 
jogosult az egész megbízáshoz szükséges anyagot beszerezni és a teljes megrendelt mennyiséget 
azonnal legyártani. A megrendelő esetleges változtatásai ezáltal a megbízás kiadása után már 
nem vehetőek figyelembe, hacsak a fent leírt 1.3. rendelkezések szerint más megállapodás nem 
született velük kapcsolatban. A felek megállapodása nélkül a megbízó ill. megrendelő köteles a 
már elkészült terméket időben átvenni és azok ellenértékét a KÖNIG Kft.-nek megfizetni. Ha a 
felek a szerződés módosításában nem tudnak megállapodni, de a megrendelt termékek teljesen 
vagy részben elkészültek, akkor a megbízó ill. megrendelő a feleslegesen beszerzett anyagok 
költségét és a lemondás által érintett mennyiség 20 %-át a rendelés megváltoztatását követő 15 
napon belül kártérítésként megfizeti. Ezen összeg megtérítéséig a KÖNIG Kft. nem köteles a 
teljesítést elkezdeni ill. továbbfolytatni. Ugyanez igaz arra az esetre is, amikor a megrendelő 
bármilyen okból eláll a szerződéstől.  

 
 
II. Ár és fizetési feltételek: 
 
1. A mindenkori KÖNIG Kft. által adott ajánlati árak a mérvadóak. A rabattok és a 

készpénzfizetési árengedmények tekintetében külön megállapodásra van szükség. A forgalmi 
adót - a mindenkori, törvényileg előírt mértékben - külön kell megfizetni. Az ár fogalma kiterjed 
a bérkövetelésre is. 

2. Más irányú megállapodás hiányában az összes ár a kerekegyházi (Magyarország) átvételre 
vonatkozik. 

3. Idegen anyag fel- és átdolgozási üzletek esetén a megállapodott árak és feltételek fennállásának 
az a kitétele, hogy a KÖNIG Kft. számára szükséges, beszállítandó anyagok időben, vagyis a 
legyártási határidő előtt min. 5 héttel rendelkezésre állnak.  
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4. Amennyiben a szerződéskötés után nem várt alapanyag-, energia-, bér-, adó- ill. más állami 
illeték- vagy egyéb árnövekedés merül fel, a KÖNIG Kft. jogosult a megfelelő árkiigazítások 
megtételére. 

5. A KÖNIG Kft. által vagy a KÖNIG Kft. megbízásából harmadik fél által legyártott préselő-, 
fröccsöntő vagy más formák, berendezések és szerszámok költségrészének megtérítése révén a 
megrendelő nem formálhat semmiféle jogot a szerszámokra vagy a szerszámokkal végzett 
szolgáltatások megtérítésére. Ezen szerszámokat a KÖNIG Kft. az utolsó megrendelés után 
maximálisan két évig őrzi meg. 

6. A szerződési szolgáltatásokat KÖNIG Kft. számlázását követő 8 napon belül kell megfizetni, 
hacsak nincs a felek között írásban ettől eltérő megállapodás.  

7. A fizetési határidőt túllépő fél a Magyar Nemzeti Bank alapkamatának kétszeresét köteles 
megfizetni a KÖNIG Kft. számára. Amennyiben a fizetési késedelem eléri a 8 napot, a KÖNIG 
Kft. jogosult a szerződés még nem teljesített részétől elállni, valamint a mulasztó fél felé a 
szolgáltatásteljesítést a fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig beszüntetni és jogosult 
a mulasztó fél azon tárgyainak kiadását megtagadni, melyek birtokában vannak, míg az a fizetési 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget nem tesz. 

8.  A kifizetéseket a KÖNIG Kft. által a számlákon megjelölt bankszámla-számra történő banki 
utalással kell teljesíteni. 

 
 
III.  Teljesítés:  
 
1. A teljesítési határidők a KÖNIG Kft. számára csak a tényleges, írásos visszaigazolás után válnak 

kötelezővé. 
2. Váratlan, a KÖNIG Kft. szándékától független események, pl. sztrájk, munka-beszüntetések, 

állami behozatali és kiviteli  korlátozások, üzemzavarok, az alapvető anyagok beszállításában 
bekövetkező késések, természeti katasztrófák vagy más előre nem látható események fellépése 
esetén, a kiszállítási határidők kitolódnak. Ez akkor is érvényes, ha a fent említett szállítási 
körülmények a KÖNIG Kft. beszállítóinál jelentkeznek. A szállítási határidő az ilyen jellegű 
intézkedések és akadályok tartamának megfelelően tolódik ki. Amennyiben a kiszállítás nem 
történik meg a megfelelő vagy a meghosszabbított határidőig, vagy amennyiben a kiszállítás 
lehetetlenné válik, a megbízót elállási jog illeti meg. 

 Amennyiben a KÖNIG Kft. késedelmesen teljesít, a megbízó jogosult egy méltányos 
póthatáridőt megjelölni és egy 15 napos szállítási késedelem beálltakor a szerződéstől elállni.  

 Amennyiben a másik fel bocsátja a KÖNIG Kft. számára a nyers- és/vagy csomagolóanyagot, 
és ezt késedelmesen teljesíti, akkor a szállítási határidő a késedelem időtartamával kitolódik. 
Amennyiben a másik fél nem tesz eleget a szükséges alap- és/vagy csomagolóanyag 
beszállítására vonatkozó kötelezettségének a szerződésben előírt határidőtől számított 15 napig, 
a KÖNIG Kft. jogosult elállni a másik féllel kötött szerződésétől.  

3. Amennyiben a gyártás és/vagy a kiszállítás a megbízó kívánságára tolódik ki,  a KÖNIG Kft. 
jogosult a megállapodott vételárat és/vagy bért az eredetileg megállapodott átvételi határidővel 
leszámlázni és ezt a másik féltől követelni.  

 
 
IV.  Csomagolás és szállítás: 
 
1. A be- és kiszállítások a megrendelő költségére és kockázatára történnek. 
2. A kockázat a megállapodott átadási időpontban akkor is átszáll a másik félre, ha a kiszállítási 

határidő az ő kívánságára tolódik ki vagy az áruk átvétele késedelmet szenved.  
3. A kiszállítások az ajánlatban vagy a megbízás-visszaigazolásban leírt INCOTERMS 2000 

szállítási paritással teljesítendők.  
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4. Az esetleges szállítási károkat a megbízó köteles azonnal, írásban megreklamálni a 
szállítmányozó felé. A tényállást azonnal jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A kármegállapítást és a 
szállítási papírokat azonnal meg kell küldeni a KÖNIG Kft-nek.  

5. Bérmunkaszerződés esetében a megbízó az általa leszállítandó anyagokat darablistával és EUR 
1-gyel, proforma-számlával és eredetiség igazolással köteles átadni a KÖNIG Kft. számára. 

6. Az egyszerű, egyszer használatos csomagolások a lehető legolcsóbban kerülnek felszámításra és 
ezek nem visszaveendők. A dobozok, ládák és hasonló, többször használatos csomagolásokat a 
határokon átívelő forgalomban áruszámla kíséri, a visszaszállítás szállítólevéllel történik. 

 
 
 
V. Tulajdon- és a tulajdonjog fenntartása:  
 
1. A KÖNIG Kft. fenntartja az összes általa leszállított árun a tulajdonjogát a másik féllel fennálló 

üzleti kapcsolat(ok)ból származó követelések kifizetéséig.   
2. Az adott megrendelőnek a szerződés szellemével ellentétes magatartása, főként fizetési 

késedelem esetében, a KÖNIG Kft.-nek jogában áll - választása szerint - vagy az átadott árut 
visszakövetelni vagy a fizetési felszólítás és egy 8 napos póthatáridő megjelölése után a 
követelésének kifizetését követelni. Amennyiben a megrendelő a KÖNIG Kft-től vásárolt 
árukat a vételáruk kifizetése előtt harmadik félnek értékesíti és/vagy átadja, akkor köteles a 
harmadik személyt a KÖNIG Kft. tulajdoni és visszavételei jogáról a harmadik féllel kötött 
szerződésben értesíteni és ezt a jogot vele elfogadtatni. Előre látható továbbértékesítés esetében 
a KÖNIG Kft. jogosult a legyártott árut csak azzal a feltétellel továbbadni a megrendelőnek, ha 
az a KÖNIG Kft. visszavételi jogát vevőjével már elfogadtatta és az erről szóló nyilatkozatot a 
KÖNIG Kft-nek átadta. 
 

 
 
VI. Szavatossági- és kártérítési igények:  
 
1. A megrendelő a szállítmány kézhez vételekor köteles azonnali ellenőrzést végezni. 
2. A KÖNIG Kft. csak a KÖNIG Kft. által a megbízásban és/vagy a megrendelésben megadott 

tulajdonságokért, specifikációkért és használati lehetőségekért kezeskedik. A technikai adatokat, 
tulajdonságokat, alkalmazási lehetőségeket és a rendeltetésszerű használat szabályozását a 
KÖNIG Kft. Általános Műszaki Feltételei tartalmazza. 

3. A KÖNIG Kft. nem vállal felelősséget a hiányos beszerelés és/vagy nem rendeltetésszerű 
alkalmazás okán fellépő, valamint semmilyen következmény-kárért.  

4. Amennyiben a másik fél jogosult szavatossági igényét érvényesítetni, akkor a KÖNIG Kft. maga 
határozza meg, hogy a hiányos árut megjavítja, kicseréli vagy a vétel ár egy részét 
árengedményként visszafizeti. 

 
 
VII. Egyéb rendelkezések 
 
1. A szerződéstől való visszalépés vagy a szerződés felmondása esetén a KÖNIG Kft. jogosult a 

birtokában maradt árukat és anyagokat szabadon értékesíteni és azok ellenértékének 
beszámításával a másik féllel szemben fennálló követelését csökkenteni és az ellenérték esetleg 
fennmaradó részét kártérítésként magának megtartani. 

2. A teljes szerződés, főként az annak részét képező Általános Üzleti Feltételek, valamint az 
Általános Műszaki Feltételek tekintetében a magyar anyagi jog az alkalmazandó. A szerződésből 
származó vitás kérdésekben a KÖNIG Kft. székhelyén illetékes helyi és szakmai bíróság 
illetékes dönteni. 


