HŰTŐKÖZEGEK
OLAJOK
TISZTíTÓSZEREK
HŰTŐFOLYADÉKOK

Hűtőközegek, Olajok, Tisztítószerek, Hűtőfolyadékok
Hűtőközegek

R507

R417A

R410A

R407C

R404A

R134a

Hűtőközeg

Tulajdonságok
Környezetvédelmi besorolás

HFC

Molekulatömeg

102,30

Forrápont (1 atm, °C)

-26,05

Kritikus nyomás (bar)

40,56

Kritikus hőmérséklet (°C)

101,00

Kritikus sűrűség (gr/cm3)

0,512

Folyékony sűrűség (21,1°C, gr/cm3)

1,22

Gőzsűrűség (gr/cm3)

0,005

Környezetvédelmi besorolás

HFC

Molekulatömeg

97,60

Forrápont (1 atm, °C)

-46,55

Kritikus nyomás (bar)

37,79

Kritikus hőmérséklet (°C)

72,50

Kritikus sűrűség (gr/cm3)

0,574

Folyékony sűrűség (21,1°C, gr/cm3)

1,063

Gőzsűrűség (gr/cm3)

0,005

Környezetvédelmi besorolás

HFC

Molekulatömeg

86,20

Forrápont (1 atm, °C)

-42,00

Kritikus nyomás (bar)

46,33

Kritikus hőmérséklet (°C)

86,11

Kritikus sűrűség (gr/cm )

0,512

Folyékony sűrűség (21,1°C, gr/cm3)

1,159

Gőzsűrűség (gr/cm3) pár (gr/cm3)

0,005

3

Környezetvédelmi besorolás

HFC

Molekulatömeg

72,60

Forrápont (1 atm, °C)

-51,66

Kritikus nyomás (bar)

47,69

Kritikus hőmérséklet (°C)

70,16

Kritikus sűrűség (gr/cm3)

0,552

Folyékony sűrűség (21,1°C, gr/cm3)

1,085

Gőzsűrűség (gr/cm3)

0,004

Környezetvédelmi besorolás klasifikácia

HFC

Molekulatömeg

108,90

Forrápont (1 atm, °C)

-41,80

Kritikus nyomás (bar)

38,50

Kritikus hőmérséklet (°C)

90,00

R32
R449/A

Kivitel

DTN
cikkszám

12,0

újratölthető

301.33.1005

9,0

újratölthető

301.33.1100

11,0

újratölthető

301.33.1200

9,0

újratölthető

301.33.1300

12,0

újratölthető

301.33.1400

12,0

újratölthető

301.33.1500

Kritikus sűrűség (gr/cm3)
Folyékony sűrűség (21,1°C, gr/cm3)

0,016

Gőzsűrűség (gr/cm3)

0,004

Környezetvédelmi besorolás

HFC

Molekulatömeg

98,90

Forrápont (1 atm, °C)

-46,50

Kritikus nyomás (bar)

37,20

Kritikus hőmérséklet (°C)

70,80

Kritikus sűrűség (gr/cm )

0,494

Folyékony sűrűség (21,1°C, gr/cm3)

1,057

Gőzsűrűség (gr/cm3)

0,068
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Töltő tömeg
[kg]

Hűtőközegek, Olajok, Tisztítószerek, Hűtőfolyadékok

EMKARATE hűtőgépolajok
Típus

Töltet
[L]

db / karton

DTN
cikkszám

12

302.60.1000

4

302.60.1005

20

1

302.60.1010

1

12

302.60.1015

5

4

302.60.1020

1

302.60.1025

1

302.60.1030

1

12

302.60.1035

5

4

302.60.1040

20

1

302.60.1045

1

12

302.60.1050

4

302.60.1055

20

1

302.60.1060

1

12

302.60.1070

5

4

302.60.1075

20

1

302.60.1080

1

302.60.1085

1

12

302.60.1090

5

4

302.60.1095

1

302.60.1100

200

1

302.60.1105

1

12

302.60.1110

5

4

302.60.1115

1

302.60.1120

200

Bitzer olaj: BSE 170
Gyártó által elismert helyettesítő termék

1

302.60.1125

1

Autóklíma

12

302.60.1130

Leírás

1

RL 22H

RL 32H

5

20
200

RL 32-3MAF

RL 46H

RL 68H

RL 170H
RL 2000

Bitzer olaj: BSE 32
Gyártó által elismert helyettesítő termék

-

5

200

RL 100H

-

20

20

Bitzer olaj: BSE 55
Gyártó által elismert helyettesítő termék

Autóklíma

MANEUROP hűtőgépolajok
Típus

Leírás

Töltet
[L]

DTN
cikkszám

160 P
160 PZ
160 SZ

Ásványolaj R22

2

302.18.1000

Észterolaj egyéb hűtőközegekre

2

302.18.1010

Észterolaj egyéb hűtőközegekre

2

302.18.1015

Típus

Leírás

Töltet
[L]

DTN
cikkszám

3 GS 4l
4 GS 4l
SL 32 1l
SL 32 4l
SL 68 1l

Ásványolaj

4

302.61.1005

Ásványolaj

4

302.61.1006

Észterolaj

1

302.61.1020

Észterolaj

4

302.61.1025

Észterolaj

1

302.61.1030

Típus

Leírás

Töltet
[L]

DTN
cikkszám

SEZ 22
SEZ 32
SEZ 68

Észterolaj

1

302.85.1000

Észterolaj

1

302.85.1005

Észterolaj

1

302.85.1010

SUNISO hűtőgépolajok

FUCHS hűtőgépolajok
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ROBINAIR vákuumszivattyú olajok
Típus

RA 13119
RA 13203
RA 13204

Töltet
[L]

Leírás

DTN
cikkszám

0,475

Vákuumszivattyú olaj

501.88.8005

0,95

Vákuumszivattyú olaj

501.88.8010

3,8

Vákuumszivattyú olaj

501.88.8015

Töltet
[L]

Leírás

DTN
cikkszám

0,25

Vákuumszivattyú olaj

501.46.8020

0,50

Vákuumszivattyú olaj

501.46.8030

1,00

Vákuumszivattyú olaj

501.46.8025

REFCO vákuumszivattyú olajok
Típus

DV-04
DV-05
DV-06

ALCORE tisztítószerek (citromos illat)
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Típus

Töltet
[ml]

DTN
cikkszám

Elpárologtató tisztító spray

100

305.53.1000

Elpárologtató tisztító spray

500

305.53.1010

„BOMBA“ autóklíma tisztító spray

100

305.53.1005

Elpárologtató tisztító pumpás szórófejjel

1000

305.53.1015

Elpárologtató tisztító utántöltő

1000

305.53.1035

Elpárologtató tisztító utántöltő

5000

305.53.1025

Kondenzátor tisztító pumpás szórófejjel

1000

305.53.1020

Kondenzátor tisztító utántöltő

1000

305.53.1040

Hűtőközegek, Olajok, Tisztítószerek, Hűtőfolyadékok

Típus

Töltet
[ml]

DTN
cikkszám

Alcore szívárgáskereső spray

500

477.99.1305

Rothenberger (Rotest) szívárgáskereső spray

400

477.99.1325

Fagyálló hűtőfolyadékok
Töltet súly
[kg]

Típus

Eszkimó 2001 fagyálló koncentrátum
mono etylén glykol
koncentráció tartomány: 94-98%
nátrium-tetraborát dekahidrát
koncentráció tartomány: 2,0-3,0%

Keverési arány
(fagyálló : desztilált víz)

Fagyáspont
[°C]

303.27.1000

5

50

DTN
cikkszám

1:0

-70

303.27.1005

200

303.27.1010

Eszkimó 2001 higított fagyálló
mono etylén glykol
koncentráció tartomány: 48-52%

50

303.27.1105

nátrium-tetraborát dekahidrát
koncentráció tartomány: 1,2-1,8%

200

303.27.1110

5

303.27.1200

1:1

Szuperzöld fagyálló koncentrátum
1,2-propilénglikol
koncentráció tartomány: 90-95%

50

1:0

-35

-60

303.27.1205

(Élelmiszeripari felhasználásra is)
303.27.1210

200

Olaj savtesztek
Típus

Leírás

DTN
cikkszám

Ampullás savteszt
csepegtetővel

Szintetikus és ásványi olajokhoz használható savteszt

302.00.8000

OIL-ID
(4669890)

Az OIL-ID segítségével megállapítható, hogy a vizsgált olaj
ásványi, vagy szintetikus.

302.00.8005

ACID-DETECTOR
(4669904)

Ásványi olajokhoz használható savteszt

ACID-DETECTOR-POE
(4669912)

Szintetikus olajokhoz használható savtesz

302.00.8010

302.00.8015
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SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

4.

I. A szerződés tárgya:
Felek egyezően rögzítik, hogy ezen szerződés tárgya a szállító tevékenységi körébe tartozó, és a megrendelő által forgalmazott, továbbá forgalmazásra kerülő önálló termékek,
azok alkotórészei, alkatrészei, illetőleg a megrendelő által nyújtott szolgáltatásokhoz
szükséges termékek ( a továbbiakban: áru ) megrendelésben foglaltak szerinti beszerzése
és megrendelő számára a felek által megállapodott határidőben történő átadása a szállító
részéről.
A megrendelő az általa megrendelt árut köteles átvenni, valamint annak vételárát a szállító
részére az esedékességkor hiánytalanul megfizetni.

III.

A vételár és annak teljesítésére, és biztosítékaira vonatkozó rendelkezések:
1.

Felek megállapodnak abban, hogy az áru vételára a megrendelő megrendelésének szállító általi kézhezvételének napján érvényes szállítói árjegyzék
alapján kerül meghatározásra, figyelemmel a megrendelőt a felek egyedi,
külön megállapodása alapján megillető árkedvezményre is.
A szállító mindenkori hatályos árjegyzékét a www.dtnteam.hu honlap tartalmazza, továbbá a megrendelő részére annak kérésére a szállító azt írásban
közli, vagy CD lemezen átadja.

2.

Felek megállapodnak abban, amennyiben a megrendelt árut a szállító szállítja
a megrendelő által megjelölt teljesítési helyre, úgy a szállítás díját ( a továbbiakban: fuvardíj ) a megrendelő köteles megfizetni.
A fuvardíj összege nettó 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint értékhatárig
a szállító III.1. pontban megjelölt honlapján található szállítási díj táblázat
alapján kerül megállapításra.
Amennyiben a megrendelt áru értéke a nettó 30.000,- Ft-ot, azaz Harmincezer
forintot meghaladja, úgy a fuvardíj összegére a felek egyedi megállapodása
alapján kerül megállapításra, mely összeget a szállító a megrendelés visszaigazolásban közöl a megrendelővel. Amennyiben a visszaigazolásban közölt
fuvardíj összeget a megrendelő írásbeli visszaigazolással nem fogadja el, úgy
az árut a megrendelő köteles saját költségén elszállítani, ez esetben a megrendelésben foglaltaktól függetlenül a teljesítés helye minden esetben a szállító
által megjelölt raktára.

3.

Felek megállapodnak abban, amennyiben a megrendelő által megrendelt
áru nettó értéke 3 ( három ) egymást követő naptári hónap alatt eléri, vagy
meghaladja a 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint összeget, úgy a teljesítést
megelőzően a szállító jogosult a megrendelőtől a felek külön megállapodása szerinti összegű előleget kérni, melyet a megrendelő köteles a szállító
díjbekérő levele alapján megfizetni, szállító pedig az előleg beérkezésekor
a megrendelő részére az előleg számlát a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően kiállítani.
Amennyiben az előleg a megrendelő által a díjbekérő levélen feltüntetett
határidőben nem kerül megfizetésre, úgy a szállító az előleg megfizetéséig
nem köteles a megrendelő részére szállítani.

A fentiek szerinti jogviszony részletes szabályait a felek a jelen szállítási keretszerződésben határozzák meg, az alábbiak szerint:
II.

A megrendelésre és a szállításra vonatkozó rendelkezések:

A megrendelő az árut az alábbi módok valamelyikén jogosult és köteles a szállítótól
megrendelni:
1.
2.
3.
4.

Írásban a szállító székelyére, vagy cégjegyzékbe bejegyzett telephelyére /
fióktelepére címezve.
Telefonon a szállító cégvezetőjétől vagy telephely vezetőjétől, vagy az általa
megbízott dolgozótól.
Elektronikus levél formájában a cég illetve a megbízott dolgozó e-mail címén.
Telefaxon a cég székhelyének, vagy cégjegyzékbe bejegyzett telephelyének /
fióktelepének érvényes telefaxszámán.

A megrendelő a megrendelésében legalább az alábbiakat köteles feltüntetni:
1.
2.
3.

A megrendelést készítő személy családi és utónevét, valamint beosztását.
A szállítani kért áru megjelölését fajta és mennyiség szerint.
Az általa igényelt teljesítés helyét ( helység, utca, házszám, szükség szerint
emelet és ajtószám ), amennyiben az árut nem a szállító székhelyén, telephelyén, fióktelepén található raktárhelyiségében kívánja átvenni.

A megrendelést a megrendelő nevében eljáró személy köteles olvasható aláírásával is
ellátni.
1.
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A szállító a megrendelést a kézhezvétel napján köteles iktatni és ellenőrizni.
Amennyiben a szállító azt állapítja meg, hogy a megrendelés hiányos, hibás,
érthetetlen vagy ellentmondásos, köteles a megrendelőt a megrendelés kiegészítésére vagy pontosítására felhívni, melyet a megrendelő legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő munkanapon teljesíteni köteles annak érdekében,
hogy a szállító a megrendelést a megrendelő által kért határidőben, illetőleg
határidő megjelölésének hiányában a szállító által alkalmazott szokásos
szállítási határidőben teljesíteni tudja.
A szállító köteles a megrendelést, és azon belül is a szállítási határidőt visszaigazolni. Amennyiben a megrendelt áru a megrendelő által megjelölt szállítási
határidőn belül nem szállítható, úgy a szállító írásban köteles a megrendelőt
a várható szállítási határidőről tájékoztatni, és a megrendelő pedig írásban
visszaigazolni, hogy a szállító által megjelölt határidőt elfogadja-e. Amennyiben a felek által kölcsönösen megállapodott szállítási határidő elteltét követő
legkésőbb 15 ( tizenöt ) napon belül ( póthatáridő ) a szállító nem teljesíti a
megrendelést, vagy a megrendelés a szállítón kívülálló okból nem teljesíthető
és ezen tényről a szállító a megrendelőt írásban értesíti, úgy az ezen szerződés
alapján történt megrendelés nem teljesült részei minden külön jogcselekmény
nélkül hatályukat és érvényüket vesztik, a továbbiakban a szállítótól teljesítés
nem követelhető, kivéve, ha a felek további póthatáridőben állapodnak meg.

2.

A megrendelő az árut jogosult és köteles a szállító székhelyén, telephelyén
vagy fióktelepén található raktárból ( továbbiakban: raktár ) átvenni, továbbá
az átvételt követően, vagy azt megelőzően a megrendelésben megjelölt teljesítési helyre történő szállítását kérni. Amennyiben a megrendelő az árut nem
a szállító raktárában veszi át, úgy a szállító köteles a megrendelt árut az általa
visszaigazolt szállítási határidőben a megrendelő részére a megadott teljesítési
helyre szállítani.

3.

A megrendelő által megjelölt teljesítési helyre történő szállításról a szállító
szállítólevelet köteles kiállítani, melyen megjelöli:
–
a megrendelést készítő személy családi és utónevét, valamint beosztását
–
a szállított áru fajtáját ( amennyiben egyedi azonosítóval ellátott,
úgy az azonosítószámát ), mennyiségi egységét és mennyiségét
–
a teljesítés helyét
–
az átvétel napját.
A szállítólevelet a megrendelő képviseletében eljáró átvevő személy az
olvasható aláírásával köteles ellátni, mely a szállított áru megrendelő általi
átvételét tanúsítja.
A szállító a számláját a szállítólevél alapján, annak tartalmához igazodva
köteles kiállítani.

A megrendelő köteles az általa megrendelt árut átvenni.
Felek megállapodnak abban, amennyiben a megrendelő a megrendelése
alapján a szállító által kitárolt árut a megállapodott szállítási határidőben nem,
vagy nem teljes körűen, illetőleg nem a jelen szerződés rendelkezéseinek
megfelelően veszi át, és/vagy az átvételt megtagadja és ezáltal a szerződés
meghiúsul, úgy megrendelő a szállító részére a meghiúsulás napjától számított
20 ( húsz ) munkanapon belül a megrendelt és kitárolt áru bruttó vételára 15
( tizenöt ) %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni.

Szállító jogosult – előleg fizetés mellett is – a jelen szerződésből eredő követeléseinek biztosítására a megrendelőtől a felek egyedi megállapodása alapján
az alábbiak szerint vagylagosan vagy több biztosíték együttes alkalmazásával
biztosíték nyújtását kérni:
–
fedezeti saját váltó a megrendelőtől, és/vagy annak tulajdonosi körétől, mint kötelezettől,
–
a megrendelő tulajdonosi körétől és/vagy ügyvezetőjétől, illetőleg az
általuk megjelölt más természetes vagy jogi személytől, jogi személyiség nélküli társaságtól ( továbbiakban: harmadik személy ) kész
fizető kezesség vállalására vonatkozó szerződés megkötését
ignyelni,
–
vagy a megrendelő, illetőleg az általa megjelölt harmadik személy
tulajdonát képező ingatlanra és/vagy árukészletre, egyéb ingóságra
szerződéssel önálló vagy keretbiztosítéki zálogjog alapítását igényelni.
Amennyiben a megrendelő a szállító által igényelt biztosítékot nem
nyújtja, úgy a szállító a megrendelő részére a megrendelésben foglalt áru vonatkozásában teljesítést nem köteles eszközölni, illetve
ezen szerződésből eredő további kötelezettségeit nem köteles teljesíteni a felek ettől eltérő egyedi megállapodásának hiányában.
4.

A szállító legkésőbb az áru megrendelő általi átvételétől ( mennyiségi átvétel
) számított 15 ( tizenöt ) napon belül köteles a számlát az áru vételáráról és az
esetlegesen felmerülő fuvardíj összegéről a mindenkor hatályos jogszabályi
előírások betartásával kiállítani, megrendelő pedig köteles a számla összegét
az azon szereplő esedékességgel és fizetési móddal – átutalás esetén a számlán megjelölt szállítói bankszámlára történő teljesítéssel – hiánytalanul egy
összegben megfizetni.

Hűtőközegek, Olajok, Tisztítószerek, Hűtőfolyadékok

II.

1.

Felek megállapodnak abban, amennyiben a megrendelő a III.4. pont szerinti
számlát az esedékességkor részben vagy egészben nem egyenlíti ki, úgy köteles a szállító javára az esedékességet követő naptól a kifizetés napjáig terjedő
időszakra a fennálló tartozás összegére vetítve napi 0,1 ( nulla egész egy tized
) % késedelmi kötbért megfizetni, legkésőbb a tartozás összege kiegyenlítésével egyidejűleg.
A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség a szállítónak a megrendelővel
szemben a késedelmes teljesítésből fakadó, a Ptk. mindenkor hatályos előírásai szerinti mértékű késedelmi kamat igényét nem érinti, a megrendelő köteles
a késedelmi kamatot legkésőbb a tartozás összege kiegyenlítésének napján a
szállító részére megfizetni.
Mindaddig, amíg a megrendelő az áru ellenértékét tartalmazó számlát a szállítónak teljes körűen nem egyenlíti ki, addig az általa megrendelt áru a szállító
kizárólagos tulajdonát képezi.

2.

Felek megállapodnak abban, mindaddig, amíg a megrendelőnek bármilyen
lejárt kötelezettsége, tartozása áll fenn a szállító felé, úgy a szállító nem
köteles a megrendelő részére árut szállítani mindaddig, amíg a megrendelő a
kötelezettségének hiánytalanul nem tesz eleget.

3.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szállító jogosult a megrendelővel szemben bármely jogcímen fennálló lejárt követelésébe a megrendelő
felé esetlegesen fennálló egynemű lejárt tartozását beszámítani. A szállító
a megrendelővel szemben fennálló nem lejárt követelésébe is jogosult tartozását beszámítani, amennyiben a megrendelő pénzügyi kötelezettségeit a
szállító felé teljesíteni nem tudja. A beszámítás során a szállító írásban közli
a beszámítással érintett számlák számát, esedékességét és összegét, melyet
a megrendelő köteles az írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 ( öt )
munkanapon belül jóváírni, és erről a szállítót ugyancsak írásban értesíteni.

szállítását, az áru hibájának kijavítását, arányos árleszállítást, illetőleg amen�nyiben az áru a javítást követően sem alkalmas a rendeltetésszerű használatra
ugyanazon hibának a javítás utáni ismételt előfordulása folytán, úgy az adott
áru tekintetében megilleti a szerződéstől való elállás joga.
A felek ugyanazon hiba ismételt előfordulásának azt tekintik, amely hiba a
jótállási idő alatt legalább kétszer javításra került, és ezt követően ismételten
jelentkezik.
Amennyiben a megrendelő részére szállított árun a hiba nem javítható, úgy
a megrendelő követelheti az áru kicserélését, arányos árleszállítást, ha a hiba
az áru rendeltetésszerű használatát nem befolyásolja ( pl. esztétikai hiba) és a
kicserélését a megrendelő nem igényli, vagy a nem javítható hibájú áru tekintetében elállhat a szerződéstől. Nem javítható hibának a felek azt tekintik, ha
a hiba olyan jellegű, melynek javításával sem tehető az áru rendeltetésszerű
használatra alkalmassá, vagy a kijavítás annak költségeit tekintve az áru
értékéhez viszonyítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
Az árleszállítás mértéke a hibátlan áru vagy annak részegysége és a hibás áru
értékkülönbözete. Az érték meghatározása azon időponthoz igazodva történik,
amikor a hibátlan teljesítésnek kellett volna megtörténnie. Az árleszállítás
összegének meghatározásakor a felek figyelembe veszik a hiba jellegét, a
kopás vagy avulás mértékét és módját, valamint az áru további felhasználásának lehetőségeit.
5.

A megrendelő a szavatossági igényének bejelentéséhez mellékelni köteles
az áru megvásárlását igazoló számlát, továbbá lehetőség szerint köteles az
árut a szállítónak átadni, illetőleg amennyiben az nem lehetséges, úgy az áru
megtekintését, megvizsgálását a helyszínen a szállító részére biztosítani. A
szavatossági igény elbírálásáig a megrendelő az áruval kapcsolatban a szállító utasításai szerint köteles eljárni. A szállító a vevő szavatossági igényét
legkésőbb az arra vonatkozó írásbeli bejelentés ( melyet a szállító székhelyére köteles címezni ) kézhezvételétől számított 30 ( harminc ) napon belül
köteles elbírálni, és elintézni. Amennyiben a szavatossági igény elbírálásához
a gyártó és/vagy szakértő bevonása szükséges, úgy az elintézés határideje
meghosszabbodik azon időtartammal, amely a gyártó és/vagy szakértő véleményének ( továbbiakban: szakvélemény ) megadásához ésszerűen szükséges.
A szállító köteles a megrendelőt a szakvélemény beszerzésének szükségességéről írásban, a szavatossági igénybejelentés kézhezvételétől számított 30
( harminc ) napon belül tájékoztatni. A szakvéleményt annak kézhezvételétől
számított legkésőbb 10
( tíz ) napon belül köteles a szállító a megrendelő részére megküldeni, valamint a megrendelő által bejelentett szavatossági igényt a szakvéleményben
foglaltak szerint, annak a megrendelő számára történő kézbesítésétől számított legkésőbb 30 ( harminc ) napon belül rendezni.
Amennyiben a megrendelő hibás teljesítéssel kapcsolatos igénye nem jogos,
úgy a szakvélemény elkészítésének költségét és az egyéb, az üggyel kapcsolatos kiadásokat ( különösen az áru gyártónak és/vagy szakértőnek történő
elszállításával kapcsolatos fuvar költséget, esetleges le- és felszerelési költséget, stb. ) a megrendelő köteles viselni.

6.

Amennyiben a szavatossági igény elbírálása során a szállító a megrendelő
igénylése alapján csere- vagy új árut szállít, és a megrendelő szavatossági
igénye nem fog helyt, úgy a megrendelő köteles az általa igényelt csere- vagy
új áru ellenértékét a szállítónak megfizetni. Ha a vevő szavatossági igénye
megalapozott, és az igény elbírálásának időtartama alatt a szállító a megrendelő kérésére csere- vagy új árut bocsátott a rendelkezésére, úgy ezt a felek
a szavatossági igény kielégítésének tekintik, függetlenül a megrendelő által
választott és bejelentett szavatossági igénytől.
Felek megállapodnak abban, amennyiben a fentiek szerint csere- vagy új áru
kerül a megrendelőnek a szavatossági igény elbírálása alatt és a megrendelő
szavatossági igénye utóbb nem bizonyul megalapozottnak, továbbá a megrendelő a hibás árut visszaszolgáltatni azért nem tudja, mert az áru szerkezeti
egysége a szakértői vélemény elkészítése során szükségszerűen megbomlott,
ha az áru egyes elemeit és alkotórészeit más módon fel lehet használni (
megállapítható értékkel bírnak ), a felek egyedi megállapodása alapján az
eredetileg szállított áru ellenértéke csökkenthető a megállapodásukban foglalt
felhasználhatósági értékkel.

Szavatosság és az igényérvényesítésre vonatkozó rendelkezések:
1.

Szállító szavatol azért, hogy az áru a megrendelőnek történő átadáskor, továbbá a jótállás időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas, és ezen
időtartam alatt megőrzi szokványos tulajdonságait. A szállító által a megrendelőnek átadott áruk vonatkozásában a jótállási idő 12 ( tizenkettő ) hónap,
kivéve, ha a gyártó a termékre rövidebb vagy hosszabb jótállási időt vállal, ez
esetben a gyártó által vállalt jótállási idő a szállító teljesítése tekintetében az
irányadó. A jótállási idő az árunak a megrendelő részére történő átadásának
napjával kezdődik. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal,
amely alatt a megrendelő az árut annak olyan hibája miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni, amelyért a szállító felel. A megrendelő a jótállási idő
alatt bármikor közölheti kifogását a szállítóval.

2.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállító nem tartozik felelősséggel az
áru olyan hibájáért, melyet a nem a szállító által végzett szakszerűtlen szerelés, a működtetés, a kezelés, vagy a karbantartás hiányossága vagy szakszerűtlensége, a kezelési utasításban foglaltak figyelmen kívül hagyása okozott,
illetőleg olyan külső elháríthatatlan okra vezethető vissza, melyért a szállító
nem felel. Az áru minőségének változása nem tekinthető hibás teljesítésnek
abban az esetben, amennyiben az gondatlan használat, természetes kopás,
vagy az anyag tulajdonságainak természetes változása következtében állt elő,
illetve a megrendelő általi rongálás következménye.
Amennyiben
a megrendelő a hibát a teljesítés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett
volna, a kötelezett mentesül a hibás teljesítésből fakadó kötelezettsége alól.

3.

4.

A megrendelő köteles az áru átvételekor azt mennyiségileg, illetőleg amen�nyiben annak feltételei fennállnak, minőségileg is ellenőrizni. Az átvétel során
megállapított hiányosságokat, hibákat a megrendelő köteles az átvételkor
haladéktalanul a szállító felé a szállítólevélre történő rájegyzéssel bejelenteni,
és azonosítható aláírásával, valamint keltezéssel ellátni.
Amennyiben az áru minőségi átvételét a teljesítéskor a megrendelő neki
felróhatóan elmulasztotta, a később észlelt hibás teljesítésből fakadó igényt
kizárólag akkor érvényesíthet, amennyiben igazolja, hogy az áru hibája már
a teljesítés idején fennállt. Amennyiben a minőségi átvétel feltételei a teljesítéskor nem állnak fenn, úgy a megrendelő legkésőbb a hiba észlelésétől
számított 5 ( öt ) napon belül köteles a hibát írásban a szállító felé jelezni a
hiba részletes leírásával, megjelölve a hibaelhárítás igényelt módját is. A felek
megállapodnak abban, hogy a megjelölt szavatossági igényt a megrendelő
csak a szállító hozzájárulásával módosíthatja. Ha a megrendelő a szavatossági
igényét a hiba bejelentésekor nem jelöli meg, úgy a hiba elhárításának módjáról kizárólagosan a szállító dönt.
Hibás teljesítés esetén a megrendelő elsősorban kijavítást vagy kicserélést
követelhet, kivéve, ha választott szavatossági igénye teljesíthetetlen, vagy
ha az a szállítónak másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többlet költséget eredményezne, figyelembe véve az áru hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jog
teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Amennyiben kijavításra vagy kicserélésre a megrendelőnek a fentiek értelmében nincs joga, vagy
ha a szállító a kijavítást illetve kicserélést nem vállalta, vagy ezen
kötelezettségének megfelelő határidőn belül eleget tenni nem tud, megfelelő
árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől a vonatkozó áru tekintetében. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, és az elállás nem vonatkozik azokra a már megrendelt árukra, amelyek tekintetében a szerződésszerű
teljesítés megvalósult, illetőleg a megrendelés a szállító által teljesíthető.
Jelen pontban foglaltak alapján a felek megállapodnak abban, amennyiben az
áru hibája javítható, úgy a megrendelő követelheti az áru hiányzó részének le-

V.

Hűtőközeg tároló palackokra vonatkozó rendelkezések:
1.

Felek megállapodnak abban, hogy a szállító a megrendelővel jelen szerződés
megkötésétől számított 5 ( öt ) munkanapon belül írásban közli azt, hogy a
szállítói nyilvántartás szerint a megrendelő birtokában hány darab olyan üres
hűtőközeg tároló palack ( továbbiakban: palack ) van, mely után betétdíj került felszámításra. A megrendelő ezen palackokat a jelen szerződés aláírásától
számított 10 ( tíz ) munkanapon belül köteles saját költségén a szállító részére
visszaszolgáltatni. Amennyiben ezen határidőben a megrendelő a visszaszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, úgy
köteles a szállító részére 10-30 ( tíztől harminc ) liter űrtartalmú palackonként
nettó 35,- EUR, azaz Harmincöt euro, míg 31-80
( harmincegytől nyolcvan
) liter űrtartalmú palackonként 130,- EUR, azaz
Egyszázharmincezer euro vételárat a szállító számlája ellenében a számlán
szereplő esedékességgel és fizetési móddal megfizetni. Amennyiben a megrendelő a palackok vételárát az esedékességkor nem, vagy nem teljes körűen
fizeti meg, úgy az ezen jogcímen fennálló tartozása után késedelmi
kötbért köteles a szállító részére fizetni, melynek mértékét a felek 0,1 ( nulla
egész egytized ) %-ban határozzák meg. A kötbér fizetési kötelezettség a
szállító késedelmi kamat igényét nem érinti.
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1.

VI.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés megkötését követő
megrendelések teljesítése során a megrendelő birtokába betétdíjas palackok
kerülnek, úgy a megrendelő minden palack vonatkozásában nettó 35,- EUR,
azaz Harmincöt euro betétdíjat köteles a szállító részére, annak számlája
alapján, a számlán szereplő esedékességgel megfizetni. A megrendelő a
betétdíjas palackot köteles a szállítónak legkésőbb a megrendelő általi átvételétől számított 45 ( negyvenöt ) napon belül visszaszolgáltatni megfelelő
műszaki állapotban. A műszaki állapot akkor megfelelő, ha a szállítási állapothoz képest a megrendelő általi rendeltetésszerű használatból eredő szokásos
elhasználódási fokot nem haladja meg. Amennyiben a megrendelő a palackot
a fentiektől eltérő és/vagy megrongált állapotban kívánja visszaszolgáltatni a
szállító részre, aki annak átvételét ezen okból
megtagadja, vagy azok vonatkozásában a fentiekben előirt határidőn belül
a visszaszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, úgy a felek megállapodása alapján a betétdíj vételárnak minősül, és a palack tulajdonjoga átszáll a
megrendelőre. Amennyiben a megrendelő a palackot határidőben és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon visszaszolgáltatja a szállító részére, a
szállító a betétdíjat köteles a megrendelő részére a palack átvételét követő 10 (
tíz ) munkanapon belül visszafizetni.

4.

Felek egyezően rögzítik, amennyiben ezen szerződés bármely rendelkezése
érvénytelen, vagy a szerződés időtartama alatt hatályát veszti, úgy az a
szerződés többi rendelkezését nem érinti. Ez esetben a felek az érvénytelen
vagy hatálytalan rendelkezés helyébe a szerződés módosításával olyan rendelkezéseket léptetnek, mely a szerződés céljával és a hatályát vesztett
rendelkezéssel összhangban áll, továbbá megfelel a hatályos jogszabályi
előírásoknak. Amennyiben a szerződés módosításra vonatkozó kötelezettségüknek a felek nem tesznek eleget, úgy az érvényességét vagy hatályát
vesztett rendelkezések helyébe a hatályos jogszabályi előírások lépnek.

5.

Felek az ezen jogviszonyból, és az ehhez kapcsolódó egyedi megrendelésekből eredő esetleges jogvitáikat megkísérelik egyeztetés útján rendezni, ennek
eredménytelensége esetére kikötik a magyar anyagi- és eljárásjog alkalmazását, és hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, illetőleg a
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

6.

Ezen jogviszonyból származó jogaik és kötelezettségeik teljesítése, illetőleg
az abból származó esetleges jogviták elbírálása tekintetében a felek közös
akarat-elhatározásukkal a 1987. évi 20. törvényerejű rendelettel az Egyesült
Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az
1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény alkalmazását kizárják.

A szerződés tartama és a szerződés megszüntetése:
1.

A felek ezen szállítási keretszerződést határozatlan időtartamra kötik.

2.

A felek egyező akarat elhatározásukkal az általuk megjelölt hatállyal jogosultak a szerződést bármikor megszüntetni. E tárgybani megállapodásukat a felek
kötelesek írásba foglalni.

3.

Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a hűtőközeg felhasználói nyilvántartásból bármilyen okból törlésre kerül, úgy ezen szállítási szerződés a
célzott joghatást a vevőnek felróható okból nem tudja elérni, így a szállító
teljesítési kötelezettsége, és ezen szerződés minden külön jogcselekmény
nélkül megszűnik.

4.

Felek megállapodnak abban, hogy ezen keretszerződést bármelyik fél jogosult
írásbeli egyoldalú nyilatkozatával 3 ( három ) hónap felmondási idővel indokolás nélkül felmondani. A felek megállapodása értelmében a felmondási idő
a felmondás másik fél általi kézhezvételét követő hónap első napján kezdődik,
és a harmadik hónap utolsó napján jár le. Legkésőbb a felmondási idő utolsó
napján a felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni valamennyi
kötelezettség ( fizetési kötelezettség, palack visszaszolgáltatási kötelezettség,
valamennyi megrendelés teljesítésére vonatkozó kötelezettség, stb. ) tekintetében elszámolni.

VII. Egyéb rendelkezések:

1.

2.

3.
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kivéve a II. 1. és II.2. pontban foglaltakat, amennyiben az elektronikus levél
vagy telefax formájában történik. Az írásos küldeményeket a másik fél jelen
szerződésben rögzített székhelyére kell címezni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a másik félhez intézett, szabályszerűen címzett küldeményt,
amennyiben annak átvétele nem történik meg, úgy a feladástól számított 5 (
öt ) munkanap elteltével, illetőleg „elköltözött”, „ismeretlen”, „nem kereste”
jelzéssel a feladóhoz visszaküldött küldemény esetén a visszaérkezés napján
kézbesítettnek kell tekinteni.

Ezen szállítási keret-szerződés a felek közös akarat-elhatározásával kizárólag írásban módosítható, mely cégszerűen aláirt módosítás ezen szerződés
mellékletét képezi.

Felek az adataikban bekövetkező bármely, jelen szerződésben foglaltak
teljesítése szempontjából jelentős körülményt ( pl. székhely, telephely,
fióktelep, raktár, állandó szállítási cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, képviselő személyében bekövetkező változás, adószám felfüggesztés,
végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás, stb. ) a változás hatályba
lépésétől számítottan legkésőbb 5 ( öt ) napon belül kötelesek egymással
írásban közölni.

Felek megállapodnak abban, amennyiben jelen szerződés valamely jog
gyakorlására vagy kötelezettség teljesítésére írásbeli formát ír elő, úgy azt a
másik fél részére ajánlott-tértivevényes küldeményként kell megküldeni,

VIII. A felek egyéb jognyilatkozatai:
1.

Szerződő felek akként nyilatkoznak, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságok, melyek jelen szerződés megkötésekor végelszámolás, illetőleg
csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alatt nem állnak. A felek szerződésben megjelölt képviselői akként nyilatkoznak, hogy az általuk képviselt
társaság képviseletére önállóan, és korlátozás mentesen jogosultak.

2.

Felek ezen szerződés aláírásával kijelentik, hogy hűtőközeg értékesítésére és
vásárlására jogosultak, és megrendelő akként nyilatkozik, hogy a HLH-Monitoring Nonprofit Kft-nél hűtőközeg felhasználóként nyilvántartásba vételre
került, melynek érvényességi idejét ezen jogviszony fennállása alatt folyamatosan fenntartja, valamint hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szállító a nyilvántartásba vételt ellenőrizze.

3.

Felek akként nyilatkoznak, hogy ezen szerződés megkötésekor tévedésben
nem voltak, egymást meg nem tévesztették, kényszer, fenyegetés hatása alatt
nem álltak, a másik fél elől olyan lényeges információt, mely ügyleti akaratát
befolyásolná el nem hallgattak, a szerződés harmadik személy kielégítési
alapjának elvonására nem irányul, bűncselekmény – így különösen a pénzmosás – törvényi tényállási elemeit nem meríti ki, ahhoz nem kapcsolódik, a
szerződés szabad akarat-elhatározásuknak megfelelő tartalommal került írásba
foglalásra.

Jelen keret-szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az ózonréteget lebontó
anyagokkal és egyes fluortartalmú üveghatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
szóló 310/2008. ( XII.20. ) Korm. rendelet, valamint a 824/2006/EK európai parlamenti és
tanács rendelet és az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanács rendeletben foglaltak az
irányadók.

Hűtőközegek, Olajok, Tisztítószerek, Hűtőfolyadékok
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