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1. ÁSZF tárgya 

Mindazon esetekben, amikor a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104., Cg. 13-09-067506, adószáma: 
10886861-2-44, EU adószáma: HU10886861, a továbbiakban: "CCHBC") megrendelői, vagy vevői pozícióba kerül és a szerződő felek eltérően nem 
rendelkeznek egyedi beszerzési szerződésben, a szerződő felek jogviszonyára – ideértve többek között, de nem kizárólagosan a CCHBC által kért, 
vagy enélkül a részére adott ajánlatokat, a CCHBC általi megrendeléseket és azok teljesítését, valamint az ellenérték megfizetését – az alábbi 
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) rendelkezései az érvényesek.   
 
Fentiek alapján a szerződő felek eltérő megállapodásának hiányában az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazon jogviszonyokban, amelyek 
alapján valaki a CCHBC részére bármely terméket előállít, értékesít, szállít („Termék”) vagy bármely szolgáltatást teljesít vagy egyéb vállalkozási, 
megbízási tevékenységet végez („Szolgáltatás”). A CCHBC-vel a fentiekben felsorolt bármely szerződéses jogviszonyba lépő fél az ÁSZF-ben a 
továbbiakban egységesen „Beszállító”-ként kerül megnevezésre, míg a CCHBC-re és a Beszállító-ra együtt „Felek”-ként, külön-külön Félként is 
hivatkozik az ÁSZF.  
 

2. Megrendelések 

a. A CCHBC egyedi megrendeléseit minden esetben egyedi rendelési számmal ellátott, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (PO) küldi 
meg a Beszállítónak (“Megrendelés”). 

b. A Megrendelés legalább az alábbi adatokat tartalmazza: rendelési szám, a megrendelt Termék vagy Szolgáltatás megnevezése a specifikációra 
történő utalással, a megrendelt mennyiségek, az ellenérték, az igényelt teljesítési határidő, a teljesítés helye. 

c. A Beszállító a Megrendelést az abban megadott határidőn belül vagy ennek hiányában 2 munkanapon belül köteles visszaigazolni. Amennyiben a 
Megrendelés visszaigazolása nem történik meg a határidőn belül, a Megrendelést a CCHBC elfogadottnak tekinti.  

d. A Megrendelés és annak írásbeli visszaigazolása együttesen képezik a Felek között létrejövő egyedi megállapodást, az ÁSZF-ben lefektetett 
feltételekkel és kondíciókkal. A Megrendelés és az ÁSZF közti ellentmondás esetén, a Megrendelés rendelkezései irányadóak.  

e. Ha a teljesítés több részletben történik, vagy az egy Megrendeléssel megrendelt és legyártott Termékek egy részét a Beszállító saját raktárában 
vagy a CCHBC raktárában raktározza, akkor ezen Termékek leszállítására irányuló lehívásokat a CCHBC ugyancsak írásban adja meg. 

 

3. Ellenérték 

a. A Termék vagy Szolgáltatás ellenértékét (a továbbiakban: “Ellenérték”), valamint a CCHBC részére nyújtott árkedvezményeket a Megrendelés 
tartalmazza. Az Ellenérték tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban a Beszállító oldalán felmerült valamennyi költséget, de nem tartalmazza az ÁFÁ-
t. 

b. Ha az Ellenérték nem magyar forintban kerül megállapításra (i) de a fizetés magyar forintban történik, vagy (ii) a fizetés nem magyar forintban 
történik, de fizetendő Áfa megállapítása miatt az Ellenértéket magyar forintra át kell számítani, akkor – mindkét esetben – az Ellenérték magyar 
forintra történő átszámításánál az MNB-nek a számla kiállításának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamát kell figyelembe venni.  

c. Összejátszás: Beszállító kijelenti, hogy az Ellenértéket az adott termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatban versenytárs 
harmadik felektől vagy egyéb harmadik felektől függetlenül határozta meg.   
 

4. Fizetési feltételek 

a. Számlázás: A Beszállító a Megrendelésben meghatározott és a vonatkozó jogszabályok által előírt tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén jogosult számlát kiállítani. A számlán fel kell tüntetni CCHBC megrendelési (PO) 
számát és amennyiben ez szükséges, a számlának tartalmaznia kell a környezetvédelmi termékdíj megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot is. A 
számlához csatolni kell a CCHBC által aláírt teljesítés igazolást, szállítólevelet, fuvarlevelet stb. is.  

b. Kifizetés:  A Beszállító által a fentieknek mindenben megfelelően kiállított és a szükséges melléklettel ellátott számla ellenértékét a CCHBC a számla 
keltétől számított hatvan (60) napon belül utalja át Beszállítónak a számlán feltüntetett számú bankszámlájára, feltéve, hogy az legkésőbb a számla 
keltétől számított 5 munkanapon belül megérkezik a CCHBC-hez. A számla megküldésének késedelme esetén a fizetési határidő a késedelmes 
napok számával arányosan növekszik. A Felek kijelentik, hogy az itt rögzített fizetési határidőket megfontolták és azokban kifejezetten 
megállapodtak, azokat észszerűnek és arányosnak tartják az ÁSZF kereskedelmi feltételeire és tartalmára tekintettel.  

c. Fizetési késedelem esetén Beszállító jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.  
d. A Felek rögzítik és Beszállító tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a CCHBC minden szerződés szerinti kifizetését a CCHBC cégcsoportjába 

tartozó Coca-Cola HBC Finance B.V. (székhelye: Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Hollandia, reg. sz.: 34154633), teljesíti banki átutalással a 
CCHBC helyett, nevében és javára. A banki átutalási értesítő megjegyzés rovata tartalmazza a vonatkozó számlá(k)ra történő utaláson túl, hogy az 
adott átutalás a CCHBC helyett és nevében történik. A Felek rögzítik, hogy a CCHBC fizetési kötelezettségének ilyen módon történő teljesítése 
kizárólag technikai jellegű, az a Beszállító és a Coca-Cola HBC Finance B.V. között semmilyen jogviszonyt nem hoz létre, Beszállító a CCHBC fizetési 
kötelezettségének teljesítésével összefüggésben felmerülő esetleges igényeit a CCHBC-vel szemben jogosult és köteles érvényesíteni. 
Az itt részletezett fizetési rendet a CCHBC a jövőre nézve – a belső szabályzataihoz igazodóan – jogosult bármikor egyoldalúan módosítani oly 
módon, hogy a Coca-Cola HBC Finance B.V. helyébe kifizetőként más személy lép, ideértve azt az esetet is, hogy a kifizetéseket a CCHBC közvetlenül 
maga fogja teljesíteni. Erről a változásról a CCHBC írásban köteles a Beszállítót értesíteni. A változás az írásbeli értesítés kézbesítésével válik a 
Beszállítóval szemben hatályossá.     
 

5. Teljesítés  

a. Teljesítés helye: A Megrendelésben meghatározott teljesítési hely.  

b. Teljesítési késedelem: Beszállító haladéktalanul köteles értesíteni CCHBC-t teljesítési késedelem vagy várható késedelem esetén. Beszállító felel a 
késedelemből CCHBC-t ért minden kárért.  



COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Hatály: 2020. január 15. 

 

2 
 

c. Teljesített minőség: A Beszállító az adott Termékre megállapított legmagasabb minőségi követelményeknek és szakmai szokásoknak, valamint az  
elfogadott specifikációnak megfelelően köteles teljesíteni. Ha a teljesítés megkezdése előtt a Beszállító a CCHBC részére az adott Termékből mintát 
ad át a CCHBC-nek, és a mintát CCHBC a teljesítések alapjául elfogadja, úgy a teljesítéskor szállított Terméknek mindenben meg kell felelnie  ennek 
a mintadarabnak.  

d. Tömegáruk esetében a Megrendelésben meghatározott árumennyiséghez képest +/- egy (1) % eltérés megengedett. 

e. A Beszállító szerződéses kötelezettségét a CCHBC gazdasági tevékenységéhez, telephelyen történő teljesítés esetén pedig a teljesítés helyén 
irányadó munkarendhez igazodóan köteles teljesíteni. Több beszállító együttműködése esetén a szerződés teljesítésében résztvevők a 
tevékenységüket kötelesek összehangolni. 

f. A Beszállító által – ideértve munkavállalóját, alvállalkozóját és a teljesítésben közreműködő egyéb személyeket is – a teljesítéssel összefüggésben 
a CCHBC telephelyére bevitt dolgok külön őrzését a CCHBC nem vállalja, az azokban bekövetkezett károkért – a szándékosan okozott, továbbá 
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés eseteinek kivételével – felelősséget nem vállal.  

 

6. Szavatosság, hibás teljesítés  

a. Beszállító szavatolja, hogy (i) az ellátott tevékenység végzésére jogosult, (ii) a Termék megfelel a Megrendelésben és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott minőségi követelményeknek, (iii) a Termék a Megrendelésben meghatározott célokra alkalmas, (iv) a   Termék tulajdonjogának 
megszerzését harmadik személy joga nem akadályozza vagy korlátozza, értékét nem csökkenti, (v) a teljesítés során kizárólag olyan anyagokat, 
technológiát stb. alkalmaz, amelyek használata nem ellentétes a CCHBC-nek az adott telephelyen folytatott gazdasági tevékenységével (élelmiszer 
gyártás, raktározás, kereskedelmi értékesítés).   

b. A szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos mennyiségi, minőségi kifogás esetén CCHBC jogosult az Ellenérték arányos részét visszatartani 
mindaddig, amíg Beszállító a hiányzó mennyiséget nem pótolja, vagy CCHBC-vel szembeni egyéb szavatossági kötelezettségét nem teljesíti. 

c. A teljesítési határidő elmulasztása esetén, ideértve a nem megfelelő minőségben történő teljesítést is, a fentieken felül a Beszállító a késedelem 
minden egyes napjára a nettó Ellenérték  egy (1)%-ával azonos mértékű késedelmi kötbért köteles CCHBC-nek megfizetni. A késedelmi kötbér 
fizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg a Beszállító a hiányzó mennyiséget nem pótolja, vagy CCHBC-vel szembeni egyéb szavatossági 
kötelezettségét nem teljesíti.  

d. A teljesítés meghiúsulása esetén a Beszállító a nettó Ellenérték huszonöt (25)%-ával azonos mértékű meghiúsulási kötbért köteles a CCHBC részére 
megfizetni. 

Meghiúsulásnak minősül többek között ha a Beszállító a teljesítési határidőre nem, vagy nem megfelelő mennyiségben és/vagy minőségben teljesít 
és az általa a teljesítésre vállalt póthatáridőt vagy a hiányzó mennyiség pótlására, a hiba kiküszöbölésére vállalt határidő a CCHBC részére, 
megalapozott gazdasági indokok alapján nem fogadható el. Ebben az esetben a CCHBC jogosult az adott Terméket / Szolgáltatást harmadik 
személytől megrendelni, mely esetben Beszállító az előzőekben meghatározott kötbér megfizetését meghaladóan CCHBC oldalán felmerült 
többletköltségeket is köteles CCHBC részére megtéríteni. A teljesítés fenti okból történő visszautasítása miatt a Beszállító a CCHBC-vel szemben 
semmilyen igényt nem érvényesíthet. 

e. Beszállító késedelmes, hibás teljesítése vagy a teljesítés meghiúsulása esetén köteles megtéríteni CCHBC oldalán a hibás teljesítésből eredő minden 
a fenti kötbéreket meghaladó kárt és költséget. A kártérítés kiterjed az okozott vagyoni hátrányon és a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez 
szükséges költségeken túl az elmaradt vagyoni előnyökre is. Beszállító előtt ismert, hogy CCHBC gyártási és értékesítési tevékenységét befolyásolja, 
amennyiben Beszállító nem szerződésszerűen teljesít, ami különösen, de nem kizárólag megnövekedett gyártási költségeket, hibás áru 
selejtezésével kapcsolatos költségeket, illetve a termékek értékesítésének elmaradása miatti nyereség kiesést eredményezhet. 

f. Vis maior: Nem tekinthető teljesítési késedelemnek, vagy a teljesítés elmaradásnak, ha a teljesítés vis maior, azaz a Felek által előre nem látható, 
általuk el nem hárítható események, mint pl. háború, terrortámadás stb., szenved késedelmet, vagy marad el.  

Teljesítés felfüggesztése: Ilyen esetben a Beszállító mentesülhet a Megrendelés teljesítése alól maximum 30 napig, ha a Beszállító megfelelően 
indokolt értesítést küld a CCHBC részére az esemény bekövetkezését követő 7 napon belül és mindent megtesz, hogy az adott eseményt elhárítsa 
vagy az ÁSZF és a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit teljesítse. 

Elállás: Ha a vis maior esemény tartama a harminc (30) napot meghaladja, a CCHBC jogosult a Megrendeléstől elállni a Beszállítóhoz intézett 
nyilatkozattal vagy az adott Terméket / Szolgáltatást más beszállítótól beszerezni a vis maiorral érintett időszakban.  

 

7. Biztosítás 

A Beszállító a Felek eltérő megállapodása hiányában az ÁSZF és az Megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó veszteségek, kockázatok fedezetére, a 
saját költségére, a CCHBC számára kielégítő, a szerződési értékhez igazodó átfogó felelősségbiztosítást köt és tart fenn mindaddig, amíg a CCHBC-
vel szembeni, a szerződésen alapuló felelőssége fennáll. A Beszállító legkésőbb az első Megrendelés leadásáig hitelt érdemlően igazolja a CCHBC-
nek a felelősségbiztosítás meglétét. A biztosítási fedezet megszűnése, vagy a CCHBC számára hátrányos lényegi módosítása esetén a CCHBC a Ptk. 
szabályai szerint egyéb biztosíték adását követelheti a Beszállítótől.  

 

8. Titoktartás 

a. A Beszállító elfogadja, hogy a Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás, az ahhoz kapcsolódó minden irat és információ, továbbá a 
megállapodás teljesítése során, vagy azzal összefüggésben CCHBC-ről és üzleti partnereiről, azok tevékenységéről tudomására jutott minden adat 
és információ üzleti titkot képez, melyet a Beszállító harmadik személlyel nem közölhet, más módon nyilvánosságra nem hozhat és a 
megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítését meghaladóan kizárólag a CCHBC előzetes írásbeli engedélyével használhat fel. Nem 
minősülnek az üzleti titok körébe tartozónak azok az adatok, információk, amelyeket a CCHBC, tagja, munkavállója, vagy az arra feljogosított 
személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra. 

b. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Beszállító munkavállalóira, alvállalkozóira és mindazon harmadik személyekre is, akiknek közreműködését a 
teljesítés érdekében a Beszállító igénybe veszi. A Beszállító kötelezettsége, hogy a fenti személyekkel az ÁSZF titoktartási rendelkezéseit 
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megismertesse, elfogadtassa, illetve a Beszállító felel azért, hogy azt ezek a személyek azt be is tartsák. Az egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, 
hogy nem tekintik a titoktartási kötelezettség megszegésének a titoktartás körébe tartozó információknak a Felek titoktartásra egyébként is 
kötelezett pénzügyi és jogi tanácsadóival történő megosztását, illetve ha az adatszolgáltatást jogszabály, vagy jogerős hatósági, bírósági határozat 
rendeli el. 

 

9. Kapcsolattartás  

a. Az ÁSZF alapján létrejött megállapodás teljesítése során hatályos jognyilatkozatot – ide nem értve a szerződésszerű teljesítés érdekében 
elengedhetetlenül szükséges utasításadást – kizárólag a Felek kijelölt felelős vezetői, kapcsolattartói tehetnek. 

b. Ha a szerződéses kapcsolat jellegéből következően a teljesítés során a CCHBC a teljesítéssel összefüggésben jogosult utasításokat adni a Beszállító 
részére, az utasítás – a balesetveszély elhárításához és a károk megelőzéséhez szükséges utasítások kivételével – nem terjedhet ki a munka 
megszervezésére. A Beszállító munkavállalóinak, alvállalkozóinak, a teljesítésben résztvevő egyéb személyeknek az irányítását – szükség esetén a 
CCHBC szakmai iránymutatásai alapján – a Beszállító (helyi) képviselője (csoportvezetője) végzi. A Felek kötelesek egymást minden olyan 
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződésszerű teljesítésüket veszélyezteti. 

c. A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett, a szerződésszerű teljesítést érintő minden változást (cégnév, székhely, telephely, bankszámla, stb.) 
haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépését követő három (3) napon belül a másik félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból 
történt elmaradásából eredő minden kárért a mulasztó Fél tartozik felelősséggel. 

d. A Felek az ÁSZF vagy a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában az írásban megteendő nyilatkozataikat e-mail, regisztrált postai küldemény 
és/vagy személyes kézbesítés útján egyaránt megtehetik, feltéve, hogy annak másik fél általi kézhezvétele megfelelő módon igazolható. A 
regisztrált postai küldeményként feladott nyilatkozatot, annak postára adásától számított öt (5) nap elteltével akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, 
ha az „nem kereste”, „nem fogadta el”, „ismeretlen” vagy „elköltözött” vagy bármely más, ezzel azonos értelmű jelzéssel érkezik vissza, 
amennyiben azt a feladó bizonyítottan a részére a címzett által bejelentett és/vagy a cégjegyzékbe bejegyzett címére/székhelyére címezve adta 
postára. 

 

10. Megrendelés módosítása, megszüntetése 

a. A Felek között létrejött a Megrendelés és az ÁSZF alapján létrejött egyedi megállapodás, ideértve annak mellékleteit is, kizárólag a Felek közös 
megegyezésével és csak írásban módosítható. 

b. A Megrendelést a sérelmet szenvedett fél írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal – felmondási idő közbeiktatása nélkül – jogosult felmondani, ha 
akár a másik Fél bármely, a szerződésből vagy jogszabályból eredő kötelezettségét súlyosan megszegi, különösen, ha ezzel a másik élnek kárt okoz 
vagy harmadik személyekkel szembeni kötelezettségeinek teljesítését, illetve egyébként az üzleti tevékenységét, jó üzleti hírnevét sérti, vagy 
veszélyezteti és a jog-, vagy szerződésszerű állapotot a sérelmet szenvedett fél írásbeli felhívására, az abban megadott méltányos határidőn belül 
sem állítja helyre. 

Jelen pont értelmezésében súlyos szerződésszegésnek minősül az az eset is, ha (i) a Beszállító munkavállalója, tisztségviselője, tagja, alvállalkozója, 
vagy a teljesítésben közreműködő egyéb személy ittas, vagy egyéb, meg nem engedett módon befolyásolt állapotban kíván belépni a CCHBC 
telephelyére, vagy ott ilyen módon befolyásolt állapotban tartózkodik és ezt a tényt a CCHBC Biztonsági Szolgálatának felhívására jegyzőkönyvben 
elismeri, vagy ennek hiányában a Biztonsági Szolgálat ellenőrzése során ez kétséget kizáró módon bizonyítást nyert, (ii)  az (i) pontban felsorolt 
személyek a CCHBC bármely telephelyéről bármely vagyontárgyat – különösen készterméket – engedély nélkül vagy attól eltérő módon és/vagy 
mennyiségben, vagy a kivitelükre vonatkozó előírások egyéb módon történő megsértésével akarnak kivinni.  

c. A CCHBC jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani, vagy ennek hiányában a már leadott Megrendeléseket  lemondani, ha (i) a 
Beszállító ellen végrehajtási, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb törlési eljárás indul, (ii) ha a Beszállító jogi személyben egy harmadik fél 
többségi befolyást szerez, (iii) egyéni vállalkozó esetében akkor is, ha az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, azt megszüntette, vagy az 
bármely okból és módon megszűnt.   

 

11. Személyes adatok védelme, adatkezelési tájékoztató 

a. Beszállító szavatolja, hogy a munkavállalói, alvállalkozói vagy egyéb megbízottai a teljesítés során folyamatosan betartják az Európai Unió 2016/679 
Általános Adatvédelmi Rendeletében („GDPR”) és az egyéb vonatkozó adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket a 
CCHBC-től kapott személyes adatok tekintetében és, hogy kizárólag az egyedi megállapodás teljesítése érdekében a CCHBC instrukcióival 
összhangban kezeli azokat.  

b. CCHBC tájékoztatja a Beszállító kapcsolattartóként megadott munkavállalóit és a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban eljáró egyéb képviselőit 
(„Érintettek”), hogy az ÁSZF alapján a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban részére megadott személyes adatokat a (i) felek között létrejött 
megállapodásból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése (ii) a Beszállítóval való kapcsolattartás; (iii) a szerződéses kapcsolat 
figyelemmel kísérése céljából kezeli.  

c. Az adatkezelés jogalapja, a jogos érdekek: Ha a Beszállító magánszemély (egyéni vállalkozó), a személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így a megállapodás teljesítéséhez szükséges adatkezelés). Emellett az adatkezelés a CCHBC azon jogos 
érdekén is alapul, hogy biztosítsa a Beszállító és a CCHBC közötti folyamatos kapcsolattartást a megállapodás teljesítése érdekében (a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés (f) pontja alapján, emellett előfordulhat, hogy adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján kötelező 
a Beszállító vagy az Érintettek adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján).  

d. Adatok megőrzése: A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben, mint számviteli dokumentumokban tárolt személyes adatokra 
jogszabály értelmében legalább nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik. 

e. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes információk, így a személyes adatok címzettjeinek köre a https://hu.coca-
colahellenic.com/hu/adatvédelmi-és-cookie-nyilatkozat/oldalon elérhető részletes adatkezelési tájékoztatóban találhatók.  

 

https://hu.coca-colahellenic.com/hu/adatvédelmi-és-cookie-nyilatkozat/
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12. Szellemi tulajdon 

a. A szerződéses kapcsolat nem jogosítja fel a Beszállítót arra, hogy a CCHBC, valamint a The Coca-Cola Company, a Coca-Cola Hellenic Vállalatcsoport 
és leányvállalataik nevét, védjegyeit és ipari-, vagy szerzői jogvédelem alatt álló egyéb dolgait, tulajdonát a megállapodásban foglalt kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan bármely módon felhasználja. A Beszállító a CCHBC-vel létesített beszállítói jogviszonyra, és az 
annak alapján teljesített szolgáltatásokra kizárólag a CCHBC előzetes írásbeli engedélyével hivatkozhat referenciaként. 

b. A Beszállító a szerződés megszűnését követően a birtokában lévő minden olyan dolgot, mely a megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése 
révén a CCHBC-től, vagy harmadik személytől került birtokába és a 11. a. pontban felsorolt cégek bármelyikének védjegyét tartalmazza, és alkalmas 
a védjegybitorlás törvényi tényállásának megvalósítására, a CCHBC felhívására, ellenérték nélkül köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni CCHBC 
részére. 

c. Amennyiben a teljesítés bármely formában iparjogvédelmi, vagy szerzői és szomszédos jogokat érint(het), úgy a Beszállító korlátozástól mentesen 
szavatol azért, hogy a teljesítés során általa elállított és/vagy a CCHBC-nek értékesített Termék tekintetében a Beszállító harmadik személy 
iparjogvédelmi, szerzői és szomszédos jogát nem sértette meg. Ugyancsak korlátozástól mentesen szavatol azért, hogy az adott Terméken 
harmadik személynek olyan joga nincs, amely a CCHBC korlátozástól mentes tulajdonszerzését és/vagy használati jogának gyakorlását lehetetlenné 
tenné, akadályozná vagy korlátozná. A Beszállító szavatolja továbbá, hogy rendelkezik mindazon harmadik személyek engedélyével, 
hozzájárulásával, akiknek szellemi alkotását, szerzői művét, bejegyzett védjegyét stb. valamilyen formában a teljesítés érinti. A Beszállító vállalja, 
hogy a CCHBC felhívására haladéktalanul rendelkezésére bocsátja mindazon dokumentumot, amely a CCHBC jogszerű eljárásának igazoláshoz 
szükséges.  

d. A Beszállító haladéktalanul és teljes mértékben mentesíti a CCHBC-t minden olyan igény, kár és költség alól, ideértve a jogi képviselt körében 
felmerül méltányos mértékű költségeket is, amely abból ered, hogy a CCHBC megrendelésére a Beszállító olyan Terméket állított elő és/vagy 
értékesített, amely harmadik személy iparjogvédelmi, szellemi vagy szomszédos jogait sérti. A CCHBC köteles a Beszállítót a körülményeket tekintve 
ésszerű időn belül tájékoztatni minden vele szemben érvényesített követelésről. A Beszállító jogosult a követeléssel összefüggésben a saját 
védelmében eljárni. A CCHBC a saját belátása szerint, a Beszállító által a követelések rendezéséhez, a követelések ellen kifogás emeléséhez, illetve 
a kár csökkentéséhez méltányosan igényelt támogatást megadja. 

 

 

13. Vegyes rendelkezések 

a. CCHBC szabályzatainak megfelelés:  

• Beszállító kijelenti, hogy a CCHBC-nél érvényben lévő „Beszerzési Irányelveket”, „Üzletszabályzat”-ot, valamint „Korrupció Ellenes 
Politika és Megfelelési Kézikönyv” című szabályzatot (elérhetők:  http://hu.coca-colahellenic.com/hu/rólunk/irányelveink/ ) 
megismerte és kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során e szabályzatokban foglaltak szint jár el. 

• Amennyiben a Termék szállítása vagy a Szolgáltatás nyújtása a CCHBC- telephelyén vagy ott is történik, Beszállító köteles betartani és 
betartatni a teljesítés helyén érvényes munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint telephelyi előírásokat, amelyek adott 
esetben az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik. A Beszállító köteles betartani és betartatni továbbá az általa végzett 
tevékenységre vonatkozó hasonló jogszabályi és egyéb előírásokat is. Mindezeket együttesen a Beszállító köteles a teljesítésben 
résztvevő munkavállalóival, alvállalkozóival, egyéb harmadik személyekkel megismertetni, és ennek megtörténtét velük írásban 
igazoltatni. Az esetlegesen bekövetkező munkabalesetet vagy egyéb káreseményt a Beszállító – amennyiben az a CCHBC-t bármely 
fomában közvetlenül érinti, szükség esetén a CCHBC képviselőjének bevonásával – köteles kivizsgálni, és arról minden esetben 
jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát minden esetben meg kell küldeni a CCHBC-nek.  

• A fenti szabályokat megfelelően alkalmazni kell azokban az esetekben is, amikor a Beszállító ellen bármely hatóság vizsgálatot, vagy 
eljárást indít és ez akárcsak közvetett módon is, érintheti a Beszállító CCHBC-vel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését is.   

• A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő valamennyi és bármely kárért a Beszállító közvetlenül és korlátlanul felel mind a CCHBC-
vel, mind a károsult harmadik személyekkel szemben. 

 
b. Engedményezés, munkavállalók és alvállalkozó igénybevétele: Beszállító az ÁSZF és az alapján létrejött megállapodás alapján fennálló jogait, 

kötelezettségeit a CCHBC előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti / ruházhatja át harmadik személyre illetve a teljesítésbe enélkül 
alvállalkozót nem vonhat be. A Beszállító a teljesítés körében kizárólag a hatályos munkajogi és egyéb jogszabályi előírásoknak mindenben 
megfelelő munkavállalót foglalkoztathat. Ez a szabály irányadó a nem munkaviszony keretében foglalkoztatott minden jogi- és természetes 
személyre is. A Beszállító közvetlen és korlátlan felelősséggel tartozik mind a CCHBC-vel, mind a hatóságokkal szemben azért, hogy a teljesítés 
körében általa akár munkaviszony, akár egyéb jogviszony keretében alkalmazott személyek, szervezetek mindenben megfelelnek a 
foglalkoztatásukra előírt hatályos magyar munkajogi és egyéb előírásoknak. Ha a teljesítendő feladat jellege ezt szükségessé teszi, úgy a Beszállító 
által bármely jogcímen foglalkoztatott személyek, szervezetek, eszközök mindenben meg kell feleljenek az élelmiszer-előállítás és forgalomba 
hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló jogszabályi előírásoknak (jelenleg: 68/2007. (VII. 26.) 
FVM-EüM-SZMM e. r.) ideértve az ott előírt vizsgák és/vagy engedélyek meglétét is. Ezen kötelezettség teljesítéséért a Beszállító ugyancsak 
közvetlen és korlátlan felelősséggel tartozik mind a CCHBC-vel, mind a hatóságokkal szemben. 

 
c. Túlélő rendelkezések: Az ÁSZF 7 (Titoktartás), 10 (Személyes Adatok védelme), 11 (Szellemi tulajdon) pontjai a Felek közt létrejött megállapodás 

megszűnését követően is kötik a Feleket.  

 

d. Irányadó jog és fórum: Az ÁSZF-re és a Megrendelésre a magyar jog iránydó.  A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF alapján létrejött 
megállapodásból eredő jogvitáikra – a hatásköri szabályoktól függően – kikötik a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. Arra az esetre, ha jogszabály a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének kikötését nem 
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teszi lehetővé, illetve a Pp. általános hatásköri és illetékességei szabályai alapján nem a Budapest Környéki Törvényszék járna el, a Felek a 
Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
e. Teljes megállapodás: A jelen ÁSZF a Megrendeléssel és ezek mellékleteivel képezik a Felek között a Szolgáltatás nyújtására és/vagy a Termék 

adásvételére vonatkozóan létrejött teljes megállapodást.  A Felek ellenkező megállapodása hiányában a Felek között így létrejött megállapodás 
hatályon kívül helyez a Felek között e tárgyban létrejött minden korábbi írásbeli, szóbeli vagy egyéb megállapodást és jognyilatkozatot.  

 
f. Részleges érvénytelenség: Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az az alapján létrejövő megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen vagy 

végrehajthatatlan lenne, azok egyéb rendelkezései továbbra is változatlanul érvényben maradnak. Felek megállapodnak abban, hogy az 
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést a vonatkozó jogszabályok megfelelő rendelkezésével helyettesítik. 

 
g. A Felek közötti szerződéses kapcsolat a Beszállítót, tagjait, tulajdonosait, munkavállalóit, és/vagy az általuk képviselt harmadik személyeket 

semmiképpen sem teszi a CCHBC megbízottjává, meghatalmazottjává, vagy képviselőjévé és közöttük közös vállalatot, vagy az adott szerződéses 
jogviszonyt meghaladó egyéb jogviszonyt nem hoz létre. 

 
 


