ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK
BLACHPROFIL 2 Kft.
1. Az Általános Értékesítési Feltételek, továbbiakban ÁÉF, a Vevő által

benyújtott összes megrendelésre vonatkoznak, különösen a Krakkói
székhelyű Blachprofil 2 Kft. (továbbiakban Szállító) saját termékeire, és
a nem a Szállító által legyártott, de a kereskedelmi ajánlatában szereplő
áruk forgalmazására és értékesítésére (továbbiakban saját termékek és
áruk)
2. A Szállító www.bp2.pl c. honlapján található összes ajánlat, reklám,

katalógus, prospektus, brosúra, szórólap, színtár, minta és információ
kizárólag ismertető- tájékoztató jellegű, és a Polgári törvénykönyv
értelmében nem minősül ajánlattételnek. A határidőre vonatkozó egyéb
megállapodás híján minden egyes A Szállító által elküldött, saját
termékeire és árukra vonatkozó írásos árajánlatra 7 napos ajánlati
kötöttséget vállal.
3. A saját termékek és áruk, illetve szolgáltatások megrendelésének
benyújtása elsősorban írásos formában, nyomtatványon vagy az e-profil
rendszeren keresztül történik.
4. A Szállító kötelezettséget vállal a megrendelések megvalósítására,
miután a Vevő megkapta a megrendelés felvételének a visszaigazolását.
5. A gazdasági tevékenységet folytató megrendelő által leadott Megrendelés
azt jelenti, hogy nyilatkozik arról, hogy áfafizető, rendelkezik a
Szállítónak

megadott

adóazonosítószámmal,

és

meghatalmazza

a

Szállítót, hogy az Átvevő aláírása nélküli számlát állítson ki.
6. A megrendelés benyújtása egyenértékű az ÁÉF elfogadásával és a Vevő
beleegyezésével

személyes

adatainak,

elérhetőségének

feldolgozására.

A

fenti

nevének,
adatok

címének
minden

és

egyes

módosulásáról a Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szállítót
7. Az 2016 április 27-én kelt

a természetes személyeknek a személyes

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete 13 cikke 1,2 bekezdése, az 2016.05.én kelt L119 Európai Unió Hivatalos Lapja – a továbbiakban GDPR – a
Szállító az alábbiakról tájékoztat:
1) az Átvevő által átadott személyes adatkezelője a BLACHPROFIL 2 SP.
Z O.O 30-527 Kraków, Ul. Nadwiślańska 11/139 székhelyű cég,
amely tevékenységének végzésének helyei:
a) Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia
b) Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.
2) a

Szállító kinevezte Wioletta Kaczmarek hölgyet

Biztost, akivel e-mail: inspektor@bp2.pl

Adatvédelmi

címen lehet kapcsolatba

lépni.

3) Az Adatvédelmi Biztossal a személyes adatok feldolgozásával és az
adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely
kérdéssel kapcsolatba léphet.
4) Az személyes adatokat a következők alapján dolgozzák fel:
a) GDPR 6 cikke 1 bek. a) betűje, azaz az érintett hozzájárulásának
megadása a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
b) GDPR 6 cikke 1 bek. b) betűje, azaz a szerződés teljesítéséhez,
amelyben az érintett az a fél, akire az adat vonatkozik;
c) GDPR 6 cikke 1 bek. c) betűje, az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítésének céljából.
5) A személyes adatok címzettjei a törvény alapján személyes adatok
megszerzésére feljogosított jogalanyok valamint a Szállítóval
együttműködő alanyok , amelyek az Adatkezelő nevében dolgozzák
fel az adatokat a megfelelő megbízási szerződések alapján.
6) Az személyes adatok a 4. pontban említett feldolgozási célok
eléréséhez szükséges ideig tárolják, majd a nemzeti levéltári
erőforrásokról és archívumokról szóló, az 1983. július 14-i az
archiválás végrehajtásához szükséges ideig.
7) Az Átvevőnek és a nevében közreműködő személyeknek joga van:

a) GDPR 15 cikke alapján hozzáférésre a személyes adataihoz
b) GDPR 16 cikke alapján az adat helyesbítéséhez
c) GDPR 17 cikke alapján az adat törléséhez
d) GDPR 18 cikke alapján az adatkezelés korlátozásához
e) GDPR 21 cikke alapján a tiltakozás benyújtásához
f) GDPR 20 cikke szerinti adat átviteléhez
8) A személyes adatoknak GDPR 6 cikke 1 bek.

a) betűje

feldolgozása esetén, az Átvevőnek és a nevében

szerinti

közreműködő

személyeknek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását anélkül,
hogy befolyásolná az adatfeldolgozás jogszerűségét, amelyet a
hozzájárulása alapján hajtottak végre a visszavonása előtt.
9) az Átvevőnek és a nevében közreműködő személyeknek joga van
panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, azaz a Személyes Adat
Védelmi Hivatalának Elnökéhez, amelynek székhelye Varsóban (00193), ul. Stawki 2, ha úgy gondolja, hogy az adatfeldolgozás
megsérti a személyes adatok védelméről szóló törvény
rendelkezéseit.
10) A

Szállítónak

továbbított

személyes

adatokra

nem

lesznek

felhasználva automatikus döntéshozatalban, ideértve a profilozásban
sem.
11) Az Átvevő személyes adatainak megadása kötelező, ha a személyes
adatok feldolgozásának alapja egy törvény vagy a felek között
létrejött megállapodás. Ha a személyes adatok feldolgozása
hozzájáruláson alapul, akkor az adatok megadása önkéntes.
8. A Szállító a megrendelést elfogadhatja teljes egészében vagy csak
részben.
9. Ha a felek másként nem rendelkeztek, a megrendelés a Szállító
visszaigazolásának a napján érvényes árakon és időpontban kerül
megvalósításra, azonban a Szállítónak joga van elállni a megrendeléstől
vagy annak feltételeinek megváltozásához. Az Átvevő nem jogosult
semmilyen kártérítésre az elmaradt nyereség és haszon címén, valamint

a megrendelés teljesítésétől való elállása, illetve a késedelmes teljesítés
vagy szállítás következtében bekövetkezett kár megtérítésére irányuló
követelésekre.
10. Az Átvevő által benyújtott megrendelés módosítása, halasztása vagy
lemondása csak és kizárólag a Szállító beleegyezésével lehetséges. A
Szállító

semmilyen

felelősséget

nem

vállal

a

termék

egyes

tulajdonságaira, vagy azért, hogy a megrendelt termékek megfelelek-e
a Vevő vagy a Vevő ügyfeleinek a céljaira (melyet alapjában véve nem
is ismer a Szállító) – kivéve, ha a Szállító írásban biztosítja a Vevőt vagy
annak ügyfeleit, hogy a termék rendelkezik az adott tulajdonságokkal
vagy alkalmas az adott célokra.
11. A Szállító az Átvevő megrendelésére az általa szolgáltatott adatok és
dokumentumok alapján vágási javaslatot készít az Átvevő számára. A
vágási javaslatok kiegészítő anyagként szolgálnak az Átvevő által
benyújtott megrendelés elkészítéséhez. A kivágási javaslatok nem
minősülnek tervnek az alkalmazandó jog, különösen az Építési törvény
értelmében,

és

nem

képezik

ajánlatot

a

Polgári

Törvénykönyv

értelmében. A megrendelés meghozatala előtt az Átvevőnek szigorúan
ellenőriznie kell a vágási minták megfelelőségét a létesítmény közvetlen
helyi méréséhez és a technológiai követelményekhez, és meg kell
szereznie a létesítmény tervezőjének és befektetőjének jóváhagyását. A
megrendelés helyességéért kizárólag az Átvevő felel. A Szállító kizárólag
az Átvevő által benyújtót

megrendelés szerinti szerződés tárgyának

teljesítéséért felel. A Szállító nem vállal felelősséget az olyan hibásan
elkészített és benyújtott megrendelésekért, amelyek nem felelnek meg
az Átvevő elvárásainak.
12. Ha az elküldött megrendelésben nem határozták meg másként, a
Szállító saját járműveivel, illetve szállítmányozó céggel beszállítja a
megrendelt termékeket az Átvevő kiraktárába.

13. Ha az elküldött megrendelésen nem határozták meg másként, a Szállító
fa raklapokon szállítja le a megrendelt termékeket. A raklapok külön
értékesítési tételt jelentenek.
14. A Szállító beleegyezésével más szállítási címben is meg lehet állapodni,
azonban az pluszköltségeket eredményezheti. Minden ebből eredő
költséget a Vevő köteles felvállalni.
15. A Vevő köteles biztosítani a termékek szállítási címre való biztonságos
eljuttatásának, valamint hatékony kirakodásának lehetőségét. Az áru
elvesztésének, illetve károsodásának kockázata az átadás pillanatával
száll át Vevőre.
16. A Vevő a megrendelt termékeket saját járművével, illetve az általa
megjelölt szállítmányozó céggel a Szállító raktárában is átveheti.
Amennyiben teljesítés helyeként a Szállító raktárát jelölték meg, a
megrendelés teljesítésének időpontja megegyezik a megrendelt termék
Vevőnek, illetve az általa kijelölt és felhatalmazott fuvarozónak való
átadásának pillanatával. Ezzel együtt száll át az áru elveszésének, illetve
károsodásának kockázata a Vevőre.
17. A megrendelés tárgyát képező áru átvételének megtagadása, illetve más
jellegű késedelmek a Vevőt nem mentesítik a fizetési kötelezettségei
alól. Ez esetben a Szállítónak joga van saját szállítási és raktározási
költségeinek megtérítését követelni, illetve a szerződés tárgyát a Vevő
költségére és kockázatára harmadik személynek átadni megőrzésre, sőt
a Vevő nevében akár el is adni a Polgári törvénykönyv 551. cikke
alapján.
18. Amennyiben az átadás nem, illetve késéssel valósult meg olyan okokból,
amelyekért

a

Vevő

felelős,

a

szerződés

tárgyának

véletlenszerű

elveszésének, illetve károsodásának kockázata a Vevőt az átadás
felajánlásának időpontjától terheli.
19. A Vevő saját járművével, illetve a szállításra kijelölt járművezető által
kizárólag akkor veszi át a Szállítótól a szállításra szánt rakományt, ha a
szállítást a jármű tömegére, a szállítási pályán megengedett maximális

tengelyterhelésre és a megengedett maximális járműméretre vonatkozó
bármilyen előírások megsértése nélkül lehet végrehajtani. A Vevő a
rakomány

átvételekor,

illetve

annak

átvételének

megrendelésekor

kijelenti, hogy a fent említett előírások számára ismertek, és vállalja a
felelősséget azért, hogy a szállítás során a jogszabályok ne sérüljenek,
illetve a szállítás megkezdése előtt ellenőrzi az előírások betartását.
20. Amennyiben

fennáll

annak

a

kockázata,

hogy

a

18

pontban

meghatározott előírásokat a szállítás során megsértik, illetve a Szállító
bármely raktárából történő szállítás megkezdése előtt végrehajtott
előzetes vizsgálatok során kiderül azok be nem tartása, a Vevő köteles
visszautasítani a rakomány átvételét, illetve szállítását. A Vevő, illetve
fuvarozója által végzett szállítás során a lengyel vagy nemzetközi
ellenőrzési hatóságok által a jármű tömegére, a szállítási pályán
megengedett maximális tengelyterhelésre és a megengedett maximális
járműméretre vonatkozó bármilyen előírások be nem tartása miatt
kiszabott büntetések a fuvarozót vagy Átvevőt terhelik.
21. Amennyiben az Átvevő által erre kijelölt járművezetőnek vagy a
szállítással megbízott fuvarozónak nincs lehetősége tevékenyen részt
venni a rakodás folyamatában, ezen személyek feladata a Szállító
alkalmazottjainak munkájának felügyelete és irányítása és ez során
utasításokat adhatják nekik. A jelen ÁÉF elfogadásával a Szállító és a
Vevő az 1984 évi (XI.15.) szállítmányozási törvény 43. cikkében
meghatározott tevékenységekért járó felelősséget együttesen a Vevőre
ruházzák át.
22. Ha a Felek nem állapodtak meg másként, az Átvevőnek leszállított saját
termékek, áruk és raklapok árának kifizetése minden esetben a Szállító
által kiállított számlán szereplő határidőben és bankszámlaszámra kell
hogy történjen.
23. A

számla

teljesülési

időpontjának

átutalás

esetén

a

Szállító

bankszámláján történő jóváírás napja, készpénzfizetés esetén pedig a

pénzösszeg Szállító által erre meghatalmazott személynek történő
átadásának napja tekintendő.
24. Amennyiben a Vevő az áfás számlán megadott határidőn belül nem
teljesíti a fizetési kötelezettségét, a Szállító jogosult a törvény által
megszabott kereskedelmi ügyletek késedelmi kamatára.
25. Lejárt

kötelezettségek,

kereskedelmi

hitelkeret

késedelmi

kamat

meghaladása

nem

esetén,

rendezése
minden

vagy

további

megrendelés teljesítése mindaddig felfüggesztésre kerül, míg nem kerül
sor ezen összegek rendezésére.
26. Minden mennyiséggel és minőséggel kapcsolatos panasztétel írásban
történik a hibaleírás, a Vevő által követelt panaszkezelés módjának,
valamint a terméket egyértelműen azonosító adatoknak, főként az áfás
számlának és a megrendelés számának megadásával.
27. A panaszbejelentés semmi esetre sem menti fel a Vevőt a termékért
járó összeg rendezésének kötelezettsége alól a számlán megszabott
határidőn belül és feltételek mellett.
28. Amennyiben a Vevő alkalmazottja a megrendelt áru átvételekor más
Vevő árujában kárt tesz, az ebből fakadó kár megtérítése a kárt okozó
Vevőt terheli.
29. A termékek mennyiségével és minőségével, valamint a csomagolás
állapotával kapcsolatos bármilyen eltérést és észrevételt, mely a
kiszállítás, illetve átvétel pillanatában megállapítható, a járművezetőnek
vagy

a

Szállító

raktárjában

dolgozó

személynek

írásban

kell

megerősítenie és azonnal jelentenie.
30. Amennyiben a csomagolás nem teszi lehetővé a szállítás, illetve az
átvétel során a mennyiséggel és minőséggel kapcsolatos észrevételek
megállapítását, legkésőbb a csomagolás eltávolítása után jelenteni kell
ezeket a Szállítónak. Abban az esetben, ha az Átvevő felhasználja vagy
felszereli a korábban megállapított hibával rendelkező terméket, a
Szállító nem terhelhető a szavatosság jogcímű felelősséggel.

31. Az

adott

termék

megjelenésével

és

alakjával,

méretével,

vastagságával,

tömegével,

színével,

illetve

a

bevonat

árnyalataival

szembeni tűréshatárt a lengyel és európai szabványok határozzák meg.
32. A garanciából fakadó jogok, illetve egyes saját termékekre vonatkozó
jótállás megőrzése érdekében, a Vevő köteles a Szállító által kidolgozott
és a megrendelés leadása pillanatában érvényes szállítási, raktározási és
jótállási feltételekhez tartani magát, valamint ismertetni ezeket a
feltételeket a termékeket beszerző személyekke.
33. Az egyes saját termékekre vonatkozó jótállás feltételeit a Termékhez
csatolt jótállási jegy határozza meg. A jótállás nem vonatkozik azokra az
esetekre, amikor a sérült felület mérete nem haladja meg az egész
megvásárolt tetőfedő anyag, homlokzatburkolat vagy lemeztekercs
felületének 5%-át.
34. A Szállító nem felel az egyes termékekre leadott rendelések közötti szín, árnyalat, megjelenés és méret különbségekért.
35. A Szállító és a gazdasági tevékenységet folytató Átvevő kizárja a Szállító
szavatossági felelősségét a másodosztályú árukért, valamint a többi
áruért, amennyiben a sérült felület mérete nem haladja meg az egész
megvásárolt tetőfedő anyag, homlokzatburkolat vagy lemeztekercs
felületének 5%-át.
36. A gazdasági tevékenységet folytató Átvevő nyilatkozik arról, hogy
tudomása van arról, hogy elveszíti a garancia vagy szavatosság
gyakorlásának a jogát, amennyiben a szerelés után a lapok nem illenek
össze,

illetve

arról,

hogy

a

termékek

szerelése

során

hullámok

alakulhatnak ki. A jelen nyilatkozat, csakis a RPL, ML vagy RPSL
jelzéssel rendelkező lemezekre vonatkozik.
37. A

gazdasági

tevékenységet

folytató

Átvevő

nyilatkozik,

hogy

amennyiben a Szállító által megadott maximális megengedett hossznál
nagyobb méretekkel redelkező lemezekre adja le a megrendelést,
tudomása van arról, hogy elveszíti a garancia vagy szavatosság

gyakorlásának a jogát, mely jog a szállítás közben keletkezett károkra
vonatkozik.
38. A gazdasági tevékenységet folytató Átvevő nyilatkozik, hogy tudomása
van arról, hogy a Szállító garancia és szavatosság jogcímű kötelessége
csakis

az

Átvevőnek

szállított,

hibáktól

mentes,

a

hibás

áru

mennyiségével megegyező méterszámban való termékek beszállítására,
vagy a reklamált áru javítására, illetve a hibás áru eladási árának
visszaadására

vonatkozik,

az

Ügyfél

részéről

törénő

hibás

áru

visszadásával.

Más követelések gyakorlása csakis a jogszabályok által

megszabott kereteken belül történhet.
39. A Vevő kijelenti, hogy felhatalmazza Szállítót hogy a cég a megrendelt
árut minden alkalommal a megrendelésben meghatározott címen tegye
le. Egyúttal kötelezi magát, hogy a Szállító számára biztosítja a
megfelelő hozzáférést a szállítási címre a Szállító járművei számara
különösképpen előkészíti, hogy a nem szabványos jármű törvény
szerinti közlekedése a kirakodás helyszínére lehetséges legyen,

a

vezető bekötő út mérete és szilárdsága megfelelő legyen, ellenkező
esetben őt terhelik a mulasztásból és a kötelezettségszegésből származó
károk.
40. A Szállító saját termék vagy áruk szállítása estén, az Átvevőnek a
megrendelésében meg kell adnia azt a címet, amelyre ezeket be kell
szállítani. Abban az esetben, ha ez a kötelezettség nincs teljesítve, vagy
a megadott cím helytelen, a Szállító jogosult a Átvevőt kötbér fizetésére
kötelezni a következő összegben:
1) 100 EUR-ig, ha nem ad meg címet a megrendelésben,
2) 2 euró minden olyan kilométerért, amelyet a Szállító megtett a
helytelen címre a kirakodás/berakodás utolsó helyéről és a helytelen
címről a kirakodás/berakodás következő helyére.
41. Az Átvevő beleegyezik abba, hogy a szándéknyilatkozatokat vagy egyéb
ÁÉF

-ből

eredő

kötelezettségek

végrehajtására

vonatkozó

nyilatkozatokat, ideértve a Felek közötti teljes levelezést - például a

fizetési felszólítások kézbesítési címére vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus formában továbbíthatók a Feleknek a honlapjukon található
e-mail címekre vagy az e-mail címekre, amelyek találhatók az Átvevő
által aláírt Vevőkártyán.

42.A jelen ÁÉF által nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog, ezen belül
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
43. A Szállító kijelenti, hogy nagyvállalkozó az 2014. június 17-i 651/2014 /
EU Bizottsági rendelet I. melléklete értelmében, amely bizonyos típusú
támogatásokat

a

belső

piaccal

összeegyeztethetőnek

nyilvánít

a

Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában (az EU Hivatalos Lapja L
187., 2014.06.26 , 1 o.).
44. Az ÁÉF-kel kapcsolatos bármilyen jogvita esetén a Szállító székhelye
szerinti bíróság az illetékes.
45. A Polgári perrendtartás 4589 cikke 1. §-a szerint a Szállító és az Átvevő
megállapodnak abban, hogy bármiféle jövőben történő bírósági vitájuk
esetén
a

felek

kizárják

a

bizonyításfelvétel

lehetőségét

a

Felek

meghallgatásából.
46. A Szállítónak joga van bármikor módosítani ezt a dokumentumot a
módosított szöveget hozzáadásával és

közzétevésével

a Szállító

weboldalán.
47. A jelen Általános Értékesítési Feltételeket elkülönítve kell kezelni és az
egyikük érvénytelensége sem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések
kötelező erejét.
48. A jelen irat nyolc nyelvi változatban készült, azaz a lengyel, a román, a
cseh, a szlovák, a magyar, a litván, a német és az angol nyelven. Az
iratok közötti bármilyen nyelvi különbségek esetén a lengyel változat
döntő.

IWONA ŁACH
10.04.2020
…………………………………………………………

