Dr. Kiss Brigitta

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
C60B3RG TÍPUSÚ, KANNÁS, HORDÓS ÉS ÖMLESZTETT (TONNÁS) KISZERELÉSŰ BITUMENEMULZIÓ ÉRTÉKESÍTÉSHEZ
v.4.0, hatályos: 2022.03.01-től
Jelen általános szállítási és szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZSZF”) a Colas Út Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út
73.; cégjegyzékszám: 01-09-046637; adószám: 14904134-2-44), mint eladó (a továbbiakban: „eladó”) által saját telephelyén
biztosított C60B3RG típusú bitumenemulzió adásvételét szabályozza.
1. Az adásvétel tárgya
Az eladó által gyártott C60B3RG típusú, kannás (10 l, 20 l), hordós (210 l), valamint ömlesztett (tonnás) kiszerelésű bitumenemulzió
(a továbbiakban: „emulzió” vagy „termék”).
2. Kiszerelés
Eladó az emulziót az általa biztosított, 10 és 20 l-es kannás, 210 l-es hordós, illetve ömlesztett (tonnás) kiszerelésben hozza
kereskedelmi forgalomba. Eladó a kiszerelés egyoldalú megváltoztatásának jogát kifejezetten fenntartja. Az aktuálisan elérhető
kiszerelési egységekről eladó kérésre tájékoztatást nyújt.
Amennyiben eladó az általa gyártott C60B3RG típusú bitumenemulziót a jelen ÁSZSZF-ben rögzített kannás (10 l, 20 l) és hordós
(210 l) kiszereléstől eltérő kiszerelésben értékesíti, úgy a bitumenemulzió adásvételére a jelen ÁSZSZF rendelkezési változatlanul
irányadók.
3. Vételár
A termék vételára az értékesítési hely (5. pont) mindenkori árlistáján közölt aktuális egységár. Eladó az egyoldalú árváltoztatás jogát
kifejezetten fenntartja. Az aktuális egységárakról eladó kérésre tájékoztatást nyújt.
4. Fizetési feltételek
Vevő a termék vételárát az átadás-átvételt megelőzően postai készpénzátutalási megbízás (ún. sárga csekk; a továbbiakban: „csekk”)
útján, vagy az átadás-átvétel során bankkártyával fizeti meg. Halasztott fizetés, illetve készpénzes fizetés vagy banki átutalás nem
lehetséges.
A vételár csekkes megfizetése előtt vevő köteles az aktuális egységárakról meggyőződni, szükség szerint eladó illetékes telephelyi
kapcsolattartójától tájékoztatást kérni.
Csekkes fizetés esetén az átadás-átvételt követően eladó a befizetés időpontjának megfelelő teljesítési időponttal és esedékességgel
előlegszámlát, az átadás-átvétel dátumának megfelelő teljesítési időponttal és esedékességgel pedig számlát állít ki, melyen a csekken
befizetett előleg visszavonásra kerül.
Bankkártyás fizetés esetén az átadás-átvételt követően eladó az átadás-átvétel dátumának megfelelő teljesítési időponttal és
esedékességgel számlát állít ki.
A számlát (előlegszámlát) Eladó postai úton küldi meg Vevő részére.
Amennyiben a vételár csekken történő befizetését követően az adásvételi ügylet kapacitáshiány, készlethiány vagy bármely egyéb
okból kifolyólag meghiúsul, vevő írásbeli felhívására eladó a vevő által befizetett előleg összegét 8 napon belül banki átutalással
visszafizeti. Az adásvétel fentiek szerinti meghiúsulása esetén vevő eladóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen további igényt
vagy követelést nem támaszthat.
5. Értékesítési helyek
A termék kizárólag eladó alábbi telephelyein kerül értékesítésre:
telephely

telephelye címe

1.

Gyöngyös

2.

Dunaharaszti

3.

Debrecen-Apafa

3200 Gyöngyös,
Karácsondi u. 22.
2330 Dunaharaszti,
Puskás Tivadar út 6.
4014 Debrecen-Apafa
66/b.

kapcsolattartó neve, beosztása és elérhetőségei (név, e-mail,
fax, telefon)
Mata Gábor telephelyvezető, gabor.mata@colas.hu,
+36-37-311-981, +36-30-749-2144,
Gömöri István telephelyvezető, istvan.gomori@colas.hu,
+36 1 883 1684, +36-30-685-2298
Sáli Gábor telephelyvezető, gabor.sali@colas.hu,
+36-1-883-1939, +36-30-415-9582
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4.

Felsőzsolca

5

Kéthely

6

Kiskunfélegyháza

7

Jánosháza

8

Győr- Töltéstava

3561 Felsőzsolca,
Iparterület 015/16 hrsz.)
8713 Kéthely, 091/8 hrsz

Dajkó Dénes telephelyvezető, denes.dajko@colas.hu
+36-46-352-045, +36-30-371-7823
Mózes Zoltán telephelyvezető, zoltan.mozes@colas.hu,
-; +36-30-626-0762
Takács Attila telephelyvezető, attila02.takacs@colas.hu,
+36-1-883-1762, +36-30-330-1786
Tálos Zoltán telephelyvezető, zoltan.talos@colas.hu;
+36-95-450-005, +36-30-747-4277
Boros László telephelyvezető, laszlo.boros@colas.hu
+36-1-883-1862, +36-30-685-2303

6100 Kiskunfélegyháza,
VI. kerület 40/A.
9545 Jánosháza, 068/2
hrsz.
9086 Táplánypuszta,
2612. hrsz

Eladó az értékesítési helyek egyoldalú módosításának jogát kifejezetten fenntartja.
6. Teljesítés (átadás-átvétel)
A termék átadás-átvétele az értékesítési helyen, az eladó által biztosított 10, vagy 20 l-es kannába, illetve 210 l-es hordóba vagy a vevő
által biztosított megfelelő tároló edénybe történő betöltéssel valósul meg.
A termék az eladó által helyben biztosított, új (nem használt) kannába vagy hordóba, vagy a vevő által biztosított megfelelő tároló
edénybe tölthető. A betöltést kizárólag eladó alkalmazottja végezheti. Az eladó által értékesített kanna / hordó részleges megtöltése
nem megengedett.
A teljesítésre munkanapokon, 7:00 és 15:00 óra között kerülhet sor.
Amennyiben a vételárat vevő csekken fizette meg, az átadás-átvétel előtt köteles a vételár megfizetését igazoló csekkszelvényt
eladónak átadni.
Felek között az adásvételi szerződés Vevő kiszolgálásával (az emulzió átadásával) jön létre. Az átvétel során a Vevő képviseletében
eljáró személy a szállítólevélen feltüntetett kannás / hordós / tonnás emulzió átvételét aláírásával és pecséttel igazolja.
A feltöltést követően eladó alkalmazottja a kannára rácsavarja a megfelelő méretű garanciazáras kupakot, illetve rávezeti a kanna /
tároló edényzet oldalán található matricára a töltés időpontját és X-szel jelöli a megtöltött kanna / tároló edényzet térfogatát.
A termék átadás-átvétele szállítólevél kiállítása mellett történik. Az átadás-átvételt követően vevő mennyiségi kifogással nem élhet.
Vevő a terméket saját maga, vagy megbízott fuvarozó útján, saját szervezésében, felelősségére és költségén szállítja el az eladó
telephelyéről.
7. Minőség
Eladó az általa az MSZ EN 13808:2013 harmonizált szabvány alapján működtetett tanúsított Üzemi Gyártás Ellenőrzési rendszeren
belül elvégzett minőségellenőrzési vizsgálatok alapján a 305/2011/EU rendelet III. sz. mellékletének és az ezt módosító 574/2014/EU
rendelet szerinti tartalommal Teljesítménynyilatkozatot állít ki és bocsát vevő rendelkezésére.
Eladó bitumenemulziót gyártó gyöngyösi üzeme az „EN 13808:2013 Bitumen és bitumenes kötőanyagok. A kationaktív
bitumenemulziók keretelőírása” szabvány szerint tanúsított. (Okirat azonosító jele: 2095 CPR 171-2.)
Eladó az üzemi gyártásellenőrzés keretében a gyártó üzemben vett bitumenemulzió minták vizsgálatait a gyártás-ellenőrzési szabvány
által előírt gyakorisággal végzi, a gyártási folyamatot a tanúsított üzemi gyártásellenőrzés szerint folyamatosan felügyeli.
Az emulzió megfelelőségi igazolásként rövidített CE-jelzet kerül kiadásra a szállítólevélen feltüntetve. A vevő részére a 305/2011/EU
rendelet III. sz. mellékletének és az ezt módosító 574/2014/EU rendelet szerinti Teljesítménynyilatkozat és CE jel is átadásra kerül oly
módon, hogy az a Vevő által a szállítólevélen feltüntetett linkről (https://colas.hu/colas-ut/uzem/gyongyos-bitumenemulzio-uzem/)
korlátozás nélkül letölthető és kinyomtatható. A teljesítménynyilatkozat és CE jel kizárólag az eladó által vevő részére értékesített, a
teljesítménynyilatkozaton és CE jelen megjelölt típusú emulzióra vonatkozik. A teljesítménynyilatkozatot és CE jelet vevő kizárólag
minőségtanúsítás céljára és kizárólag ezen emulzió vonatkozásában jogosult felhasználni.
8. Szállítás, tárolás, felhasználás
Az átadás-átvételt követően az emulzió megfelelő és biztonságos szállításáért, tárolásáért és felhasználásáért (beépítés, kiszórás) vevő
felelős.
Eladó a megvásárolt emulzió minőségét kizárólag az előírt szállítási, tárolási és felhasználási feltételek maradéktalan betartása esetén
garantálja, ideértve különösen az alábbiakat:
•
•
•

a kanna/hordó 10-40 °C között, árnyékos, fedett helyen tárolható,
a szállítás körülményeinek meg kell egyeznie a tárolási körülményekkel,
az emulziót az átvételtől számított 30 napon belül fel kell használni,
2

•
•
•

a tároló kannát a felhasználás előtt fel kell rázni, a hordó tartalmát fel kell keverni
az emulziót bárminemű anyaggal hígítani, keverni tilos,
az emulzió felhasználása során be kell tartani az érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásban foglalt beépítés technológiai
utasításokat.

Felek megállapodnak, hogy az Eladó által előírt és alkalmazott, az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendeletek szerinti biztonsági
adatlap fizikai csatolása nélkül is az egyes adásvételi ügyletek részét képezi. A biztonsági adatlap az Eladó honlapján
(https://colas.hu/colas-ut/uzem/gyongyos-bitumenemulzio-uzem/) megtalálható, és onnan korlátozás nélkül, nyomtatható verzióban
letölthető.
9. Szavatosság
A hibás teljesítésért eladó felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Vevő jogos – vevő által megfelelően bizonyított – minőségi
kifogását eladó a termék cseréjével teljesíti.
A termék felhasználását (beépítését) követően minőségi kifogás előterjesztésére vevő kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben
az érintett termékből a felhasználás előtt eladó jelenlétében vett minta áll felek rendelkezésére, valamint a felhasználás bizonyíthatóan
a vonatkozó előírások szerint történt.
Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) hónap alatt évül el, Felek e körben a Ptk. 6:163. § (1) bek.
szerinti elévülési határidőtől kifejezetten eltérnek.
Szakszerűtlen szállítás, tárolás vagy felhasználás (beépítés) esetén eladó szavatossági felelőssége megszűnik. Megalapozatlan
minőségi kifogás esetén a kivizsgálás teljes költsége vevőt terheli.
10. Eladói kárfelelősség
Szerződésszegése esetén Eladó a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett (közvetlen) károkért felel, a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti
következményi (közvetett) károkért és az elmaradt haszonért Felek Eladó felelősségét kizárják. Eladó kártérítési kötelezettsége
legfeljebb a szerződésszegéssel érintett termékek vételárának erejéig terjedhet.
11. Biztonsági előírások
Az értékesítési helyszínre (eladói telephelyre) vevő csak saját felelősségére léphet be. Az ott-tartózkodás során vevő köteles a
vonatkozó jogszabályokban, illetve eladói szabályzatokban előírt tűz- és munkavédelmi, illetve biztonsági rendelkezéseket
folyamatosan betartani. Az ehhez szükséges egyéni védőeszközöket / felszereléseket vevő saját szervezésében és felelősségére
biztosítja.
Amennyiben vevő vagy a vevő érdekkörében eljáró bármely személy nem tartja be a vonatkozó előírásokat, vagy tevékenységével
zavarja a telephely működését, úgy eladó jogosult a telephelyről az érintett személyt azonnali hatállyal kiutasítani.
12. Hulladékkezelés, visszavétel
A termék felhasználását követően visszamaradó emulziós anyagmaradványokat tartalmazó, eladó által biztosított kanna / hordó és
kupakja (a továbbiakban együtt: „kiürült emulziós edényzet”) veszélyes hulladéknak minősül. (15 01 10 EWC-kód: veszélyes
anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)
A kiürült emulziós edényzet szállítása, tárolása és kezelése során vevő – mint a veszélyes hulladék birtokosa – a vonatkozó
jogszabályok, így elsősorban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni. Az előírások
megszegéséért vevőt kizárólagos és korlátlan felelősség terheli.
Vevő jogosult a kiürült emulziós edényzetet eladó – mint a termék gyártója és forgalmazója – részére előre egyeztetett időpontban az
értékesítési helyszínen leadni. A kiürült emulziós edényzet leadásáért betétdíj vagy egyéb térítés vevőt nem illeti meg, ugyanakkor az
átvett kiürült emulziós edényzet további tárolásáról és kezeléséről eladó saját költségén és felelősségére gondoskodik. A termék
vételára eladó átvételi kötelezettségére tekintettel került megállapításra, ennek megfelelően az átvett kiürült emulziós edényzet kapcsán
felmerülő költségeket is tartalmazza.

13. EKAER
Amennyiben a jelen ÁSZSZF alapján megvalósuló bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. („Art.”) §
szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: „EKAER”) hatálya alá tartozik, abban az esetben az
EKAER-hez kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése érdekében vevő köteles eladóval teljeskörűen együttműködni, az
EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről eladót késedelem nélkül tájékoztatni. Az EKAER részletes szabályait
és az EKAER körébe tartozó adatokat az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.)
PM rendelet tartalmazza.
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14. Vegyes rendelkezések
A jelen ÁSZSZF szerinti ügyletek lebonyolítása és végrehajtása során a Feleknek jóhiszeműen és tisztességesen kell eljárniuk és
kötelesek egymással fokozottan együttműködni. Feleknek tájékoztatniuk kell egymást minden olyan dologról, amely szükséges lehet
kötelezettségeik teljesítéséhez vagy jogaik gyakorlásához, illetve a jelen ÁSZSZF-ben rögzített ügyletek teljesítéséhez és
megvalósításához.
Felek megállapodását a jelen ÁSZSZF teljeskörűen tartalmazza, melyre tekintettel Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását
kifejezetten kizárják. Figyelemmel a Ptk. 6:87. §-ára, a jelen ÁSZSZF a megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, ennek
megfelelően a korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe
vehetők.
A vevő által esetlegesen rendszeresített általános szerződési feltételek (Ptk. 6:77. §) jelen ÁSZF alapján megvalósuló ügyletek esetében
nem alkalmazhatóak és nem válnak a szerződés részévé.
A jelen ÁSZSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó magyar jogszabályok, így elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv.) szabályai
alkalmazandók.

***
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