Általános Szerződési Feltételek

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 ellenkezően
nem rendelkeznek, akkor a szerződő felek jogviszonyára – ideértve egyebek mellett, de nem
kizárólagosan a CCHBC által kért, vagy enélkül a részére adott ajánlatokat, a CCHBC általi
megrendeléseket és azok teljesítését, valmint 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 kapcsolatokban, amelyekben valaki a CCHBC részére bármely terméket előállít,
értékesít, szállít vagy bármely szolgáltatást teljesít. Ott, ahol az ÁSZF „Áru”-t említt, az „Áru” szón
termék előállítását, értékesítését, szállítását vagy szolgáltatás teljesítét egyaránt érteni kell. A CCHBCvel a fentiekben felsorolt bármely szerződéses jogviszonyba lépő fél az ÁSZF-ben a továbbiakban
egységesen „Partner”-ként kerül megnevezésre.
Ha a szerződő felek a konkrét jogviszonyukra, az ÁSZF alkamazása mellett külön megállapodást is
kötnek és abban meghatározott kérdéseket az ÁSZF-től eltérően szabályoznak, úgy az adott konkrét
jogviszonyra a szerződő felek külön megállapodása az irányadó.
1. Az ajánlat:
1.1 A CCHBC a szerződő felek szerződéses kapcsolatainak keretei között vagy attól függetlenül is,
ajánlat tételére hívhatja fel a Partnert.
1.2 A Partner az ajánlatát az ajánlatkérésben – ideértve a pályázati kiírást is – rögzített szempontok
szerint köteles megtenni. Ettől való eltérés esetén az ajánlatában erre kifejezetten utalnia kell.
1.3 A Partner az ajánlatához, hacsak az ajánlatkérésben, vagy pályázati kiírásban a CCHBC ettől
eltérő határidőt nem határoz meg, az ajánlatnak a CCHBC-vel történt közlésétől számított harminc
(30) napig kötve van.
1.4 Az ajánlattétel, függetlenül attól, hogy arra felhívásra vagy anélkül, a Partner kezdeményezésére
kerül sor, a CCHBC oldalán megrendelési kötelezettséget nem keletkeztet és az ajánlattevőt az
ajánlattételre alapítottan semmiféle ellenszolgáltatás követelésére nem jogosítja fel a CCHBC-vel
szemben.
1.5 Az ajánlat elfogadása esetén is a CCHBC a megrendelését minden esetben írásban adja meg.
2. Megrendelés, minták:
2.1 A megrendeléseket a CCHBC minden esetben egyedi rendelési számmal ellátott, erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon (PO) küldi meg a Partnernek.
2.2 A megrendelést a Partner köteles a CCHBC részére írásban, annak kézhezvételétől számított kettő
(2) munkanapon belül visszaigazolni. Ha ezt a határidőt a Partner elmulasztja, akkor a
megrendelést a feladottal azonos tartalommal a Partner által elfogadottnak kell tekinteni.
2.3 A megrendelés legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
a) rendelési szám,
b) ha ilyen a felek között létrejött, akkor az egyedi szerződésre történő hivatkozás,
c) a megrendelt Áru megnevezése a specifikációra történő utalással,
d) a megrendelt mennyiségek,
e) az Áru ellenértéke,
f) az igényelt teljesítési határidő,
g) a teljesítés helye.
2.4 A specifikált megrendelés és annak írásbeli visszaigazolása együttesen képezik az egyedi
szerződést, az ÁSZF-ben és/vagy az egyedi megállapodásban lefektetett feltételekkel és
kondíciókkal.

1

2.5 Ha a teljesítés több részletben történik, vagy az egy megrendeléssel megrendelt és legyártott Áruk
egy részét a Partner saját raktárában raktározza, akkor ezen termékek leszállítására irányuló
lehívásokat a CCHBC ugyancsak írásban adja meg.
2.6 Amennyiben az adott Áru grafikai elemet is tartalmaz, úgy a CCHBC által megadott, vagy a felek
által kölcsönösen elfogadott grafikán változtatni kizárólag a CCHBC előzetes írásbeli
hozzájárulásával lehet.
2.7 Nyomdai Áruk esetében, új Áru gyártása elött a Partner a CCHBC által CD-n/e-mail-ben
megküldött grafika alapján szín- és nyomatmintát (cromalin) készít, melyet a gyártás előtt a
CCHBC képviselője által meghatározott időpontig, legalább két (2) példányban, eljuttat a CCHBC
részére. A cromalint CCHBC ellenőrzi, és annak elfogadása esetén egy (1) db., általa elfogadott és
aláírt példányt átad a Partnernek. Abban az esetben, ha az elfogadott grafika megváltoztatása
szükségessé válik, úgy erről CCHBC írásban értesíti a Partnert, a Partner pedig a szükséges
módosításokat az értesítés kézhezvételétől számított huszonnégy (24) órán belül elvégzi.
Partner a CCHBC-vel közösen kialakított színvillát dolgoz ki és biztosít a CCHBC részére a
közösen kialakított határértékek elfogadására és gyártására. A színvilla szolgál a cimkék
színhelyességének ellenőrzésére és elfogadására.
2.8 A teljesítést megelőzően, vagy a felek szerződéses kapcsolatának időtartama alatt a Partner által a
CCHBC-nek átadott minták és teszt anyagok ingyenesnek és visszaszolgáltatási kötelezettségtől
mentesek. Ha a Partner a teljesítést megelőzen mintát szolgáltat a CCHBC-nek, akkor a minta
CCHBC általi elfogadását követően, az elfogadott minta alapján kezdődhet a gyártás, illetve a
teljesítés.
2.9 A teljesítést megelőzően, illetve a felek szerződéses kapcsolatának időtartama alatt a Partner által
a CCHBC-nek átadott minták és/vagy teszt anyagok a CCHBC által az átadást követően szabadon
felhasználhatók, a felhasználás formájától és mértékétől függetlenül a Partner az átadott minták
és/vagy teszt anyagok CCHBC és/vagy harmadik személy általi felhasználásával összefüggésben
semmilyen igénnyel vagy követeléssel nem léphet fel. Amennyiben a Partner által átadott minták
és/vagy tesztanyagok bármilyen tekintetben jogi védelem alá esnek, úgy Partner az átadást
megelőzően erről köteles CCHBC-t teljes körűen tájékoztatni, az ennek elmaradásából eredő
minden és bármely kárért a Partner közvetlen és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik a
CCHBC és/vagy harmadik személy felé.
2.10 A CCHBC a megrendelést annak leadásától számított tíz (10) napon belül lemondhatja azzal,
hogy köteles a Partnertől a lemondás általa történt kézhezvételét megelőzően már legyártott,
beszerzett Árukat átvenni. A Partner azonban ebben az esetben sem követelheti a tervezési,
műszaki, fejlesztési, az általános vagy célszerszámhoz kapcsolódó költségeinek megtérítését,
kivéve, ha az adott tételeket a CCHBC által elfogadott árajánlatban külön árazták.
2.11 A Partner a szerződéshez 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 fenáll. A Partner
legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor átadja a biztosítást tanúsító igazolást a CCHBC-nek. A
Partner a CCHBC előzetes – harminc (30) nappal korábban megküldött – írásbeli értesítése nélkül
az említett biztosítási fedezetet nem mondhatja le, nem mulaszthatja el annak meghosszabbítását,
illetve azt lényegesen nem módosíthatja.
A biztosítási fedezet megszűnése, vagy a CCHBC számára hátrányos lényegi módosítása esetén a
CCHBC a Ptk. szabályai szerint egyéb biztosíték adását követelheti a Partnertől.
3. A Partner általános kötelezettségei:
3.1 A teljesítéshez szükséges eszközöket, anyagokat és egyéb dolgokat, ideértve a teljesítésben
közreműködő alkalmazottak forma-, munka-, és védőruházatát is, a Partner saját költségére
biztosítja. Ugyancsak saját költségére köteles gondoskodni arról, hogy azok folyamatosan, a
szerződés teljes időtartama alatt, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges állapotban legyenek,
illetve szükség esetén gondoskodik azok cseréjéről, pótlásáról.
3.2 Szolgáltatás esetén, a teljesítés az ún. teljesítmény lapon kerül felvezetésre, amelyet a Partner
köteles vezetni és a teljesítés a CCHBC képviselőjének ellenjegyzésével kerül igazolásra. Az így
kitöltött és igazolt teljesítmény lap képezi a számlázás alapját.
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3.3 Szolgáltás esetében a teljesítmény lap, egyéb esetben pedig a teljesítés megtörténtét a CCHBC
képviselője által igazoló egyéb dokumentum (pl.: szállítólevél, fuvarlevél stb.) egy (1), a CCHBC
képviselője által aláírt példányát minden esetben mellékelni kell a nyomtatott számlához. A
számlának mind alakilag, mind tartalmilag minden esetben maradéktalanul meg kell felelnie a
vonatkozó jogszabályok követelményeinek, valamint külön írásos megállapodás esetén az abban
rögzített fizetési feltételeknek és az esetlegesen megkövetelt egyéb mellékleteket is csatolni kell
hozzá.
3.4 A Partner szerződéses kötelezettségét a CCHBC gazdasági tevékenységéhez, telephelyen történő
teljesítés esetén pedig a teljesítés helyén irányadó munkarendhez igazodóan köteles teljesíteni.
Több partner együttműködése esetén a szerződés teljesítésében résztvevők a tevékenységüket
kötelesek összehangolni.
3.5 A Partner köteles betartani és betartatni a teljesítés helyén érvényes munka-, tűz- és
környezetvédelmi, valamint üzembiztonsági előírásokat és a CCHBC Beszerzési Irányelveit. Ezek
az ÁSZF, külön írásbeli megállapodás esetében pedig annak elválaszthatatlan mellékletét is
képezik. A Partner köteles betartani és betartatni továbbá az általa végzett tevékenységre
vonatkozó hasonló jogszabályi és egyéb előírásokat is. Mindezeket együttesen a Partner köteles a
teljesítésben résztvevő munkavállalóival, alvállalkozóival, egyéb harmadik személyekkel
megismertetni, és ennek megtörténtét velük írásban igazoltatni. Az esetlegesen bekövetkező
munkabalesetet vagy egyéb káreseményt a Partner – amennyiben az a CCHBC-t bármely fomában
közvetlenül érinti, 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 Partner ellen
bármely hatóság vizsgálatot, vagy eljárást indít és ez akárcsak közvetett módon is, érintheti a
Partner CCHBC-vel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését is.
A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő valamennyi és bármely kárért a Partner közvetlenül
és korlátlanul felel mind a CCHBC-vel, mind a károsult harmadik személyekkel szemben.
3.6 A Partner 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 Ptk. 6:152 §-ban felsorolt esetek
kivételével – felelősséget nem vállal.
3.7 A Partner 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 Partner 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 szükségesssé teszi, úgy a Partner által bármely jogcímen
foglalkoztatott személyek, szervezetek, eszközök mindenben meg kell feleljenek az élelmiszerelőállítás 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
Partner ugyancsak közvetlen és korlátlan felelősséggel tartozik mind a CCHBC-vel, mind a
hatóságokkal szemben.
3.8 Azzal, hogy a Partner a CCHBC-vel szerződéses kapcsolatba lép kijelenti és szavatolja, hogy (i) a
szerződés szerinti tevékenység végzésére jogosult, (ii) a CCHBC-nek leszállított Áruk, teljesített
szolgáltatások mindenben megfelelnek a Magyarországon érvényes törvényi előírásoknak és
szabványoknak, továbbá rendelkeznek a forgalombahozatalukhoz szükséges valamennyi hatósági
engedéllyel, (iii) a teljesítés során általa alkalmazott eljárás, technológia, a teljesítéshez általa
biztosított, a teljesítés során általa felhasznált anyagok, eszközök mindenben megfelelnek a
Magyarországon érvényes jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, továbbá a Partner
rendelkezik azok használatához esetlegesen megkívánt valamennyi hatósági engedéllyel.
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A Partner a teljesítés során kizárólag olyan anyagokat, technológiát stb. alkalmazhat, amelyek
használata nem ellentétes a CCHBC-nek az adott telephelyen folytatott gazdasági tevékenységével
(élelmiszer gyártás, raktározás, kereskedelmi értékesítés).
Amennyiben a teljesítés bármely formában iparjogvédelmi, vagy szerzői és szomszédos jogokat
érint(het), úgy a Partner korlátozástól mentesen szavatol azért, hogy a teljesítés során általa
elállított és/vagy a CCHBC-nek értékesített Áru tekintetében a Partner harmadik személy
iparjogvédelmi, szerzői és szomszédos jogát nem sértette meg. Ugyancsak korlátozástól mentesen
szavatol azért, hogy az adott Árun harmadik személynek olyan joga nincs, amely a CCHBC
korlátozástól mentes tulajdonszerzését és/vagy használati jogának gyakorlását lehetlenné tenné,
akadályozná vagy korlátozná. A Partner szavatolja továbbá, hogy rendelkezik mindazon harmadik
személyek engedélyével, hozzájárulásával, akiknek szellemi alkotását, szerzői művét, bejegyzett
védjegyét stb. valamilyen formában a teljesítés érinti. A Partner vállalja, hogy a CCHBC
felhívására haladéktalanul rendelkezésére bocsátja mindazon dokumentumot, amely a CCHBC
jogszerű eljárásának igazoláshoz szükséges.
A Partner 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 Partner olyan Árut állított elő és/vagy értékesített,
amely harmadik személy iparjogvédelmi, szellemi vagy szomszédos jogait sérti. A CCHBC
köteles a Partenert a körülményeket tekintve ésszerű időn belül tájékoztatni minden vele szemben
évényesített követelésről. A Partner jogosult a követeléssel összefüggésben a saját védelmében
eljárni. A CCHBC a saját belátása szerint, a Partner által a követelések rendezéséhez, a
követelések ellen kifogás emeléséhez, illetve a kár csökkentéséhez méltányosan igényelt
támogatást megadja.
3.9 A Partner alvállalkozó igénybevételére kizárólag akkor jogosult, ha ezt – az alvállalkozó
azonosítására alkalmas adatok közlésével – előzetesen bejelentette a CCHBC részére és a CCHBC
az adott alvállalkozó alkalmazása ellen, a bejelentéstől számított tíz (10) napon belül, kifogást
nem emelt.
4. A teljesítés, dokumentáció, mennyiségi és minőségi vizsgálat:
4.1 A teljesítés helye: a CCHBC megrendelésén feltüntetett (telep)hely. Ha a teljesítés részben, vagy
egészben az Áru átadásával történik, akkor a dolgot, a szerződésszerű teljesítés ellenőrzéséhez
és/vagy igazolásához szükséges árukísérő okmányokkal együtt, a CCHBC megrendelőjében
meghatározott (telep)helyen kell a CCHBC képviselőjének átadni. A Partner minden
szállítmányhoz minőségi tanúsítványt köteles mellékelni.
Ha a Partner az Árut hiányos okmányokkal adja át, akkor annak átvételét a CCHBC jogosult
megtagadni, de dönthet úgy is, hogy azt a Partner költségére és kockázatára betárolja. Erre az
esetre a felelős őrzés szabályait kell alkamazni azzal, hogy a CCHBC ilyen esetben is jogosult a
szállítmány tartalmát és állapotát megvizsgálni.
4.2 CCHBC jogosult a teljesítés helyét a teljesítési határidő előtt legfeljebb egy (1) munkanappal
megelőzően megváltoztatni. Ezzel összefüggésben a Partner oldalán felmerült, indokolt és igazolt
többletköltséget CCHBC megtéríti Partner részére.
4.3 A CCHBC az Áru átvételét a szállítólevél vagy fuvarlevél aláírásával és lebélyegzésével igazolja.
Az Áru tulajdonjoga az átvétellel száll át a CCHBC-re.
4.4 A teljesítés helyén történik az Áru mennyiségi és minőségi vizsgálata is, amelyre a Ptk. szabályai
az irányadók. A vizsgálat elsősorban a hiányzó tételekre és az Áru látható hibáira irányul. Ha a
mennyiségi hiányok, minőségi hibák csak később válnak nyilvánvalóvá (ún. rejtett hibák) a
CCHBC számra, akkor a CCHBC köteles ezekről a rejtett hibákról a Partnernek, azok
felismerésétől számított öt (5) munkanapon belül értesítést küldeni.
4.5 Tömegáruk esetében a megrendelésben meghatározott árumennyiséghez képest +/- egy (1) %
eltérés megengedett.
4.6 Amennyiben a CCHBC ilyen irányú igénye esetén a Partner a CCHBC által megrendelt,
ténylegesen azonban még át nem vett árukészletet a saját készáruraktárában tárolja, úgy a tárolás
költsége és kockázata a Partnert terheli mindaddig, amíg az Árut a Partner a CCHBC lehívásának
megfelelően a – CCHBC részére át nem adja (le nem szállítja). Az Áru ilyen módon történő
tárolása nem haladhatja meg a CCHBC megrendelésére történt raktározás kezdő napjától számított
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hatvan (60) napot. Erre a raktárkészletre hatvan (60) napon túl a felelős őrzés szabályait kell
alkalmazni.
4.7 A Partner köteles a CCHBC részére az Áru használatához szükséges valamennyi dokumentumot
magyar nyelven átadni.
5. Teljesítési határidő:
5.1 A teljesítési határidő – a felek ellenkező megállapodásának hiányában – a CCHBC megrendelésén
feltüntetett határidő, kivéve, ha a teljesítés a szerződéses kapcsolat jellegéből adódóan a
szerződésben meghatározott időtartam alatt folyamatos.
5.2 Ha a Partner a teljesítési határnapon nem tud teljesíteni, akkor köteles erről a CCHBC-t
haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg a teljesítésre póthatárnapot vállalni.
5.3 A Partner a teljesítési határnaptól, vagy az általa vállalt és a CCHBC által elfogadott
póthatárnaptól eltérő időpontban kizárólag CCHBC előzetes hozzájárulásával teljesíthet. Ez a
szabály érvényes a részteljesítésre is. A CCHBC előzetes hozzájárulása hiányában a teljesítési
(pót)határnaptól eltérő időpontban történt teljesítés, illetve a részteljesítés elfogadásra a CCHBC
nem köteles.
5.4 Partner a határidőben történő teljesítést veszélyeztető akadályokról, azok elhárultáról
haladéktalanul értesíteni köteles CCHBC-t. Az értesítés elmaradása, késedelmes volta miatt a
CCHBC oldalán bekövetkezett károkat a Partner köteles CCHBC részére megtéríteni.
6. A csomagolás módja:
6.1 A Partner a Terméket EUR raklapon, pántolva, elmozdulás ellen biztosítva, az irányadó
biztonsági, környezetvédelmi és egyéb előírások, a kereskedelmi gyakorlat és a vonatkozó
szállítási szabályok figyelembevételével úgy köteles csomagolni, hogy az a felhasználásig (max. 1
évig) megóvja az Árut és ezáltal az alkalmas maradjon az eredeti rendeltetése szerinti
felhasználásra az Áru általános üzemen belüli kezelése mellett. Partner az egyes raklapokon
elhelyezett Árut típus szerint köteles megjelölni. A CCHBC csere raklapokat köteles biztosítani.
7. Szavatosság, késedelem, hibás teljesítés és jogkövetkezményei:
7.1 A szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos mennyiségi, minőségi kifogás esetén CCHBC jogosult a
vételár, vagy a díj arányos részét visszatartani mindaddig, amíg Partner a hiányzó mennyiséget
nem pótolja, vagy CCHBC-vel szembeni egyéb szavatossági kötelezettségét nem teljesíti.
7.2 A teljesítési határidő elmulasztása esetén, ideértve a nem megfelelő minőségben történő teljesítést
is, a fentieken felül a Partner a késedelem minden egyes napjára a nettó vételár/díj egy (1)%-ával
azonos mértékű késedelmi kötbért köteles CCHBC-nek megfizetni. A késedelmi kötbér fizetési
kötelezettség mindaddig fennáll, amíg a Partner a hiányzó mennyiséget nem pótolja, vagy
CCHBC-vel szembeni egyéb szavatossági kötelezettségét nem teljesíti.
7.3 A teljesítés meghiúsulása esetén a Partner a nettó vételár/díj huszonöt (25)%-ával azonos mértékű
meghiúsulási kötbért köteles a CCHBC részére megfizetni.
7.4 Ha a Partner 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, úgy CCHBC jogosult az adott Árut harmadik személytől megrendelni, mely esetben
Partner az előzőekben meghatározott kötbér megfizetését meghaladóan CCHBC oldalán felmerült
többletköltségeket is köteles CCHBC részére megtéríteni. A teljesítés fenti okból történő
visszautasítása miatt a Partner a CCHBC-vel szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.
7.5 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. Ilyen esetben azonban a CCHBC jogosult
a megrendeléstől elállni, illetve, ha a vis maior esemény tartama a harminc (30) napot meghaladja,
a szerződést felmondani.
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8. Teljesített minőség:
A Partner az adott Árura megállapított legmagasabb minőségi követelményeknek és szakmai
szokásoknak, valamint a megrendeléshez mellékelt specifikációnak megfelelően köteles
teljesíteni. Ha a teljesítés megkezdése előtt a Partner a CCHBC részére az adott Áruból mintát ad
át a CCHBC-nek, úgy a teljesítéskor szállított Árunak mindenben meg kell felelnie a korábban
átadott mintadarabnak.
9. Árak és fizetési feltételek
9.1 Az Áru ellenértékét (a továbbiakban: Ár), valamint a CCHBC részére nyújtott árkedvezményeket
a felek külön megállapodása tartalmazza. Az Ár tartalmazza a teljesítéssel a Partner oldalán
felmerült valamennyi és bármely költséget, így többek között, de nem kizárólagosan: az
előkészületek, a teljesítéshez szükséges valamennyi szerszám (amelyek a legyártásukat követően a
CCHBC tulajdonát képezik), eszköz anyag, a csomagolás és a teljesítés helyére történő szállítás
költségeit is. Az Ár tartalmazza továbbá a felhasznált csomagolóanyagok kapcsán, a Partner
oldalán, felmerülő környezetvédelmi termékdíjakat is. Ezek megfizetéséről a Partner minden
egyes számláján köteles nyiltakozni.
9.2 Ha az Ár 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 Árat
magyar forintra át kell számítani, akkor – mindkét esetben – az Ár magyar forintra történő
átszámításánál az MNB-nek a számla kiállításának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamát,
amennyiben az változó volt, úgy annak középarányos értékét kell alkalmazni.
9.3 Ha a Partner által szállított Áruk alapanyagának, illetve az Áruk piaci árában tíz (10)%-ot elérő
változás áll be, a felek bármelyike jogosult az Árak és árkedvezmények tekintetében tárgyalásokat
kezdeményezni. Ebben az esetben a másik fél a tárgyalásoktól nem zárkózhat el.
9.4 A Partner az Árat tartalmazó számláját az igazolt teljesítés hónapjának utolsó munkanapját
követően jogosult a CCHBC-nek benyújtani. A számlának mind formai, mind tartalmi
szempontból meg kell felelnie a számlával szemben támasztott, a kiállítás napján hatályban lévő
jogszabályok követelményeinek, továbbá 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.
9.5 A Partner által a fentieknek mindenben megfelelően kiállított és a szükséges melléklettel ellátott
számla ellenértékét CCHBC – figyelemmel az ÁSZF 9.6 pontjára is – a számla kézhezvételétől
számított hatvan (60) napon belül utalja át Partnernek a számlán feltüntetett számú
bankszámlájára.
Ha a felek külön megállapodása szerint a fizetési határidő kezdő napja nem a számla CCHBC
általi kézhezvételét követő nap, akkor a CCHBC a számlát legkésőbb a fizetési határidő leteltét
megelőző húsz (20) nappal kézhez kell vegye. Ennek hiányában a fizetési határidő a késedelem
időtartamával meghosszabbodik. Ha fizetési határidő kezdő napja a számla kiállításnak napja,
akkor a számla kiállításának napja nem lehet korábbi, mint a teljesítés napja. Ettől eltérő, korábbi
időpontban kiállított számla fizetési határidejének kezdő napja a teljesítés napja. A számla
benyújtásával kapcsolatos fenti szabályokat ebben az esetben is megfelelően alkalmazni kell.
9.6 Ha a Partner által kiállított, és CCHBC-nek benyújtott számla bármely okból nem felel meg az
ÁSZF-ben, különösen de nem kizárólagosan annak jelen 9. pontjában, illetve a külön írásos
megállapodásban írt feltételeknek, különösen, ha a számla nem nyomtatottan került kiállításra,
vagy a számlán feltüntetett fizetési feltételek eltérnek a szerződéses feltételektől, továbbá ha a
számlán a CCHBC PO számát a Partner nem tüntetette fel, vagy a teljesítés igazolást nem
mellékleték, akkor az ekként hibásan, hiányosan kiállított számlát a CCHBC jogosult a Partner
részére visszaküldeni. Amennyiben a CCHBC él a számla visszaküldésének jogával, úgy a fizetési
határidőt az ismételten, immár szerződésszerűen kiállított számla CCHBC általi kézhezvételétől
kell számítani.
9.7 Fizetési késedelem esetén Partner a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint jogosult késedelmi
kamatot felszámítani.
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9.8 Felek rögzítik és Partner tudomásulveszi 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. Felek rögzítik, hogy a CCHBC fizetési kötelezettségének ilyen módon
történő teljesítése kizárólag technikai jellegű, az a Partner és a Coca-Cola HBC Finance B.V.
között semmilyen jogviszonyt nem hoz létre, Partner 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 olymódon, 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 Partnert
értesíteni. A változás az írásbeli értesítés kézbesítésével válik a Partnerrel szemben hatályossá.
10. Titoktartás, korlátozások
10.1 A Partner elfogadja, hogy a felek között létrejött szerződés, az ahhoz kapcsolódó minden irat
és információ, továbbá a szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben CCHBC-ről és
üzleti partnereiről, azok tevékenységéről tudomására jutott minden adat és információ üzleti titkot
képez, melyet a Partner harmadik személlyel nem közölhet, más módon nyilvánosságra nem
hozhat és a szerződésből 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.
A titoktartási kötelezettség kiterjed a Partner munkavállalóira, alvállalkozóira és mindazon
harmadik személyekre is, akiknek közreműködését a teljesítés érdekében a Partner igénybe veszi.
A Partner kötelezettsége, hogy a fenti személyekkel az ÁSZF titoktartási rendelkezéseit
megismertesse, elfogadtassa, illetve a Partner felel azért, hogy azt ezek a személyek 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.
10.2 A felek közötti szerződéses kapcsolat a Partnert, 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.
10.3 A szerződéses kapcsolat továbbá nem jogosítja fel a Partnert 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 szerződésben
foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan bármely módon
felhasználja.
A Partner a szerződésre, és az annak alapján teljesített szolgáltatásokra kizárólag a CCHBC
előzetes írásbeli engedélyével hivatkozhat.
10.4 A Partner a szerződés megszüntét követően a birtokában lévő minden olyan dolgot, mely a
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése révén a CCHBC-től, vagy harmadik személytől
került birtokába és a 10.3 pontan felsorolt cégek bármelyikének védjegyét tartalmazza, és
alkalmas a védjegybitorlás törvényi tényállásának megvalósítására, a CCHBC felhívására,
ellenérték nélkül köteles haladéktalanul visszaszolgáltani CCHBC részére.
10.5 A Partner az ÁSZF 10. pontjában vállalt kötelezettségei megszegésével a CCHBC-nek és/vagy
harmadik személyeknek okozott valamennyi és bármely kárért közvetlenül és korlátlanul felel.
11. A szerződés módosítása, megszüntetése.
11.1 A szerződés a hatályba lépésével hatályon kívül helyez minden, a szerződő felek között
korábban a szerződés tárgyában, akár szóban, akár írásban létrejött szerződést és megállapodást.
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11.2 A szerződés, ideértve annak mellékleteit is, kizárólag a felek közös megegyezésével és csak
írásban módosítható.
11.3 A szerződést a sérelmet szenvedett fél írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal – felmodási
idő közbeiktatása nélkül – jogosult felmondani, ha akár a Partner, akár a CCHBC bármely, a
szerződésből vagy jogszabályból eredő kötelezettségét súlyosan megszegi, különösen, ha ezzel a
másik félnek 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.
11.4 Súlyos szerződésszegésnek minősül az az eset is, ha a Partner 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. Ennek jogkövetkezményeként a CCHBC
jogosult az érintett személy telephelyre történő beléptetését megtagadni, illetve őt a telephelyről
eltávolítani. Ezt meghaladóan – a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazása
mellett – a Partner alkalmanként és személyenként 20.000,- (Húszezer) Ft kötbért is köteles a
CCHBC-nek megfizetni. A fenti jogkövetkezmények alkalmazhatók abban az esetben is, ha az
ellenőrzésre felhívott személy az ellenőrzést alapos ok nélkül megtagadta és erről a CCHBC
Biztonsági Szolgálata szabályszerű (két tanú által aláírt) jegyzőkönyvet vett fel.
A vizsgálatra történt felhívásról, annak eredményéről, valamint az alkalmazott intézkedésről, ha az
ellenőrzést megtagadták, vagy annak eredménye pozitív volt és intézkedésre is sor került, a
CCHBC a jegyzőkönyv egy másolati példányának megküldésével, a lehető legrövidebb időn belül
értesíteni tartozik a Partner képviselőjét.
A fentiekkel esik egy tekintet alá az az eset, ha a felsorolt személyek a CCHBC bármely
telephelyéről bármely vagyontárgyat – különösen készterméket – engedély nékül vagy attól eltérő
módon és/vagy mennyiségben, vagy a kivitelükre vonatkozó előírások egyéb módon történő
megsértésével akarnak kivinni. Erre az esetre a fenti szabályokat megfelelő módon kell alkalmazni
azzal, hogy a kötbér mértéke alkalmanként a szabálytalanul kivinni szándékozott vagyontárgy(ak)
értékének, késztermék esetében a készletnyilvántartási érték tízszerese (10X).
11.5 A CCHBC jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy ennek hiányában a már
leadott megrendeléseket az ÁSZF 2.10 pontja szerint lemondani, ha a Partner ellen végrehajtási,
csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, illetve ha az illetékes cégbíróság a Partner
hivatalbóli törlése iránt eljárást indít. Egyéni vállalkozó esetében akkor is, ha az egyéni
vállalkozói tevékenységét szünetelteti, azt megszüntette, vagy az bármely okból és módon
megszűnt.
12. Egyéb rendelkezések, jogvita, irányadó jogszabályok
12.1 A szerződés teljesítése során hatályos jognyilatkozatot – ide nem értve a szerződésszerű
teljesítés érdekében elengedhetetlenül szükséges utasításadást – kizárólag a felek kijelölt felelős
vezetői, kapcsolattartói tehetnek.
Ha a szerződéses kapcsolat jellegéből következően a teljesítés során a CCHBC a teljesítéssel
összefüggésben jogosult utasításokat adni a Partner részére, az utasítás – a balesetveszély
elhárításához és a károk megelőzéséhez szükséges utasítások kivételével – nem terjedhet ki a
munka megszervezésére. A Partner munkavállalóinak, alvállalkozóinak, a teljesítésben résztvevő
egyéb személyeknek az irányítását – szükség esetén a CCHBC szakmai iránymutatásai alapján – a
Partner (helyi) képviselője (csoportvezetője) végzi. A CCHBC köteles a Partnert minden olyan
körülményről haladéktalanul értesíteni, amely az ő oldaláról a szerződésszerű teljesítést
veszélyezteti.
12.2 A szerződő 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.

8

12.3 A felek az írásban megteendő nyilatkozataikat e-mail, fax, 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.
12.4
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéses kapcsolatukkal összefüggésben
kialakult vitájukat elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége
esetére – a hatásköri szabályok figyelembevételével – kikötik a Ráckevei Járásbíróság, illetve a
Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. Arra az esetre, ha jogszabály a
Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének kikötését nem teszi lehetővé, a
Felek a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.5 Az ÁSZF-ben, illetve a felek külön megállapodásában nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
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