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1. Szerződés tárgya
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Szállító (Első Beton Kft.) és a Megrendelő között létrejött
Transzportbeton termékek átadás-átvételére, teljesítésére, szavatossági jogokra, fizetési és egyéb feltételekre vonatkozó legfontosabb
rendelkezéseket, amennyiben a felek között nincsen kétoldalúan aláírt részletes szállítói szerződés érvényben.
1.2. Az eseti jellegű – a szállítás tervezett időpontjához képest minimum 2 munkanappal korábban –, írásban megküldött és
visszaigazolt megrendelések alapján Szállító a Megrendelő által elfogadott árajánlatban meghatározott típusú transzportbetont, egyéb
termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesít a Megrendelő részére szabvány szerinti minőségben, a Megrendelő pedig megfizeti
ezek ellenértékét.
1.3. Szállító a Megrendelő által kért beton szakszerű, szabványnak megfelelő (MSZ 4798: 2016) receptúra szerinti lekeveréséért és
kiszállításáért vállal felelősséget, az átadás-átvételt követő szakszerű bedolgozás és utókezelés a Megrendelő feladata. Az adott építési
paramétereknek nem megfelelően választott betontípusból fakadó károk nem a Szállító felelősségét terhelik, ugyanakkor Szállító
ingyenes szakmai (betontechnológiai) tanácsadást nyújt e tekintetben Megrendelőnek.
Szállító továbbá külön térítési díj ellenében helyszíni szemlét biztosít a Megrendelő részére a szállítást megelőzően, melynek összege
5000,- Ft + ÁFA / alkalom. Ha Megrendelő nem veszi igénybe a szolgáltatást és a kiszállítást követően problémák merülnek fel a
helyszín megközelítésében az végső esetben lehetetlenné teheti a mixer gépkocsi leürítését. Megrendelő vállalja ebben az esetben az
ezekkel összefüggő károk megtérítését.
2. Lemondás, állásidő
2.1. Megrendelő a transzport beton szállítás lemondását, illetve a szállítás napjának megváltoztatását, a betonozást (kiszállítást)
megelőző munkanap 12:00 óráig – „vis maior” helyzet tekintetében (pl.: hirtelen fellépő heves esőzés) pedig a kiszállítást megelőzően
minimum 2 órával korábban – teheti meg következmények nélkül, minden egyéb esetben a Szállító igazolt kárát Megrendelő köteles
megtéríteni.
2.2. Szállító a Megrendelő részére a gépjárművek építési helyszínen történő kiürítésére az árajánlatban meghatározott, maximum 1 óra
hosszúságú díjmentes időt biztosít.
2.3. Amennyiben a kiürítés időtartama ennél hosszabb időt vesz igénybe és meghaladja a Megrendelő részére díjmentesen biztosított
állásidőt, úgy Megrendelő vállalja a Szállító ebből adódó többletkiadásának megtérítését. Az állásidő a szállító jármű helyszínre történő
megérkezésétől kezdődik, díja – 1 órát meghaladó várakozás esetén – 15.000 Ft/óra, amely 15 perces egységekben kerül felszámításra.
Az állásidőnek a szállítólevélre is rá kell kerülnie, mely tényt az átvétellel megbízott személy aláírásával igazol. Megrendelő kizárólag
abban az esetben vitathatja az állásidő tényét vagy hosszát, amennyiben kifogását a szállítólevélen erre vonatkozóan feltüntette.
3. Teljesítés és átadás–átvétel szabályai
3.1. A termék mennyiségi és minőségi átadás-átvétele minden esetben az építés helyszínén, szállítólevél alapján történik, kivételt
képeznek ez alól a földnedves betonok adásvétele. A szállítólevél tartalmazza a beton minőségét, mennyiségét, a keverés dátumát és
idejét, egyéb műszaki jellemzőit, az esetlegesen felhasznált adalékszer nevét, mennyiségét, valamint az építési helyszínre történő
kiérkezés és az onnan való távozás időpontját, illetve a felmerült állásidőt.
3.2. Megrendelő, illetve annak helyszíni képviselője a termék átvételekor köteles a szállítólevelet és az árut leellenőrizni, a mennyiségiminőségi vizsgálatot elvégezni, a szállítólevelet olvasható aláírással és bélyegzővel ellátni.
3.3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy megfelelő átvétel és szállítólevél leigazolás hiányában Szállító gépkocsivezetői megtagadhatják
a szállítmány átadását, leürítését. Ilyen esetben, amikor a Megrendelő a megrendelt termék fogadását gyakorlatilag nem biztosítja, az
e miatt felmerülő valamennyi költség Megrendelőt terheli, beleértve a megfelelő átvétel hiánya miatt visszaszállított beton értékét is.
Amennyiben a megkezdett szállítást a Megrendelő egyoldalúan leállítja, Szállító ugyancsak jogosult a terméket leszámlázni.
3.4. Amennyiben Megrendelő, illetve annak helyszíni képviselője az átadás-átvétel során mennyiségi vagy minőségi problémát észlel,
köteles az észrevételeit, kifogásait a szállítójegyre rávezetni, illetve arról a Szállítót azonnal értesíteni.
3.5. Szállító felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a kiszállítást végző alvállalkozó nem a Szállító közvetlen képviselője, így a
Megrendelőnek mennyiségi vagy minőségi hiba észlelésekor nem a fuvarost, hanem közvetlenül a Szállítót kell értesíteni. Szállító
képviselője az értesítést követően azonnal a helyszínre megy, ahol a jegyzőkönyvet a felek (Megrendelő, Szállító, szállítást végző
alvállalkozó) közösen felveszik és aláírják.
3.6. Ha a Megrendelőnek a leszállított friss beton kapcsán minőségi kifogása van, akkor ehhez a szemrevételezés nem elegendő, azt
kötelező vizsgálattal alátámasztani (konzisztencia mérése terülési vizsgálattal), melynek eredményét rá kell vezetnie a szállítólevélre
és erről a tényről azonnal értesítenie kell a Szállítót. E vizsgálat és értesítés nélkül a Szállítónak nem áll módjában a minőségi
problémára vonatkozó utólagos reklamációt, panaszt elfogadni. Megrendelő e mellett tudomással bír arról is, hogy – az esetleges saját
hatáskörben indított konzisztencia vizsgálat miatt – egyoldalúan leállított ürítés következtében feltorlódhatnak a mixerek, amely
egyrészt megnövelheti az állásidőt, másrészt jelentős minőségromlás következhet be vagy végső esetben a beton bedolgozhatatlanná
válik. Az ezekkel összefüggő károk megtérítését Megrendelő vállalja ebben az esetben.
3.7. Megszilárdult betonra vonatkozóan Szállító külön térítési díj ellenében vállal laborszolgáltatást, illetve minőségi tanúsítvány
kiadását. A beton próbatest nyomószilárdságára vonatkozó törési jegyzőkönyv kiállítása vagy a Szállító laborjában, vagy egy független
laboratóriumban történhet, mindkét esetben azonban a Megrendelőnek ezen igényét már a megrendelés leadásakor kell előzetesen
írásban jeleznie.
3.8. Egyoldalú mennyiségi kifogást a Szállító nem tud elfogadni. Ennek az az oka, hogy a Szállító a telephelyén egy hitelesített
mázsamérleget működtet, Megrendelő elfogadja a telephelyi hitelesített mérést. A mennyiségi reklamáció Szállító felé való jelzésének
is azonnal kell történnie, bármilyen mérési jegyzőkönyv helyszíni felvételébe a Szállító képviselőjét be kell vonni.
3.9. Amennyiben a Megrendelő által jelzett hiba megalapozottsága tekintetében nem jön létre egyezség a szerződő felek között, úgy
közösen felkérnek egy mindkét fél által elfogadott független akkreditált szakértő céget, akinek a szakvéleményét, vizsgálati
eredményeit a Felek elfogadják.
3.10. Szállító nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a termék átvételekor az ellenőrzésen megállapíthatóak lettek volna,
de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették haladéktalanul.
3.11. Bármilyen minőségi probléma esetén a felmerült probléma tisztázásáig a termék nem építhető be, beépítés, illetve a kifogásolt
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beton leürítése esetén a felelősség a Megrendelőt terheli.
3.12. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt és részére kiszállított beton mennyiségét nem használja fel
maradéktalanul az építési helyszínen, úgy azt a Szállító jogosult a részére kiszámlázni, illetve annak szétmosási díját is felszámolni.
3.13. Felek kijelentik, hogy a kárveszély és a termékért való felelősség az átadás időpontjától száll át Szállítóról a Megrendelőre.
4. Szavatossági jogok
4.1. Szállító vállalja, hogy az általa leszállított áru megfelel a jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó szabványoknak. Szállító a beton
előállítását és minősítését ugyanis az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványban meghatározott rendszer szerint és szabvány
szerint végzi, ezért szavatolja, hogy a megrendelt konzisztenciájú beton kerül átadásra, melyet teljesítmény nyilatkozattal igazol. A
betonhoz – a Szállító hozzájárulása nélkül – sem plusz vizet, sem egyéb adalékszert nem szabad hozzáadni, sem a tehergépkocsi
vezetőnek, sem a Megrendelőnek, mert az megváltoztathatja a legyártott beton minőségét, amely a Szállító garanciális felelősségének
a megszűnését jelenti. A konzisztenciát befolyásoló bármilyen helyszíni változtatási igény esetében a Megrendelőnek a Szállítóval
előzetesen egyeztetni szükséges, az adagolás tényét pedig rá kell vezetni a szállítólevélre.
4.2. A Szállító ismételten hangsúlyozza a transzportbeton szakszerű bedolgozásának és utókezelésének fontosságát, ezek hiányából
fakadó kár a szállítóra át nem hárítható.
4.3. Szállító köteles az egyeztetett szállítási intenzitást tartani legalább oly mértékben, hogy a folyamatos bedolgozás biztosított legyen.
4.4. Megrendelő vállalja, hogy az építkezés helyszínére kiérkező betonkeveréket a beton kiadásától számított 1 órán belül bedolgozza.
A normál betonkeverék kiadásától számított 1 órán túli bedolgozás esetén – amennyiben a Megrendelő nem használ utólagosan a
konzisztencia tartására és beállítására megfelelő, a Szállító által külön díj ellenében biztosított kötéslassító adalékszert, akkor a Szállító
a kiszállított betonért, annak minőségi megfelelőségéért szavatosság formájában felelősséget nem vállal.
4.5. Szállító szavatossági felelőssége – a 3. pontban leírtak szerint – kizárólag akkor áll fenn, ha a Megrendelő az előírt minőség
megvizsgálási kötelezettségének és kifogásolási eljárásnak maradéktalanul és azonnal eleget tesz, valamint, ha az érvényesítendő
szavatossági igényének alapját képező kifogást az adott teljesítésre vonatkozó szállítólevél tartalmazza és a hiba feltárásába a Szállító
az első pillanattól kezdve bevonásra kerül. Fentiek elmulasztását követően Megrendelő hibás teljesítésre, közös minőségvizsgálat
hiányában már nem hivatkozhat.
4.6. Szállító nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatáért, szakszerűtlen kezeléséért, megszűnik a szállító
felelőssége, ha a terméken engedély nélküli változtatásokat hajtottak végre.
4.7. Szállító a Megrendelő által adott adatok, információk, a megrendelés hibájából, hiányosságaiból eredő kárért, vagy más
következményért nem vállal felelősséget, a megrendelt anyagot tehát leszámlázza, azokat visszavenni nem áll módjában.
4.8. A termék szavatossági hibájából eredő anyagi kárért a Szállító kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.
Szavatosságra egyebekben a vonatkozó jogszabályi előírásokat és a ptk. szabályait kell alkalmazni.
5. Vételár, számlázás, fizetési feltételek
5.1. Szállító köteles a számláját a Megrendelő által elfogadott és visszaigazolt árajánlatában meghatározott egységárak szerint kiállítani.
Az egyes betontípusok árai a betonüzemben előállított szabvány szerinti betonra vonatkoznak és nem foglalják magukban az építési
helyszínre történő szállítás költségét.
5.2. Szállító a vételárat a szállítólevélen feltüntetett beton mennyisége, szállítási díja, tehergépjármű állásideje alapján, a betonszivattyú
jegyén feltüntetett órák, a csőtelepítés mennyiségének díja, továbbá egyéb díjak, pótlékok és felárak alapján határozza meg. A vételár
elszámolásának alapja a Megrendelő által leigazolt szállítólevél.
5.3. Szállító a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a legyártott építési termékről TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATOT állít ki,
amelyet a számlával és a szállítólevéllel együtt postai úton küldi meg a Megrendelőnek.
5.4. Megrendelő köteles a szállítólevélen leigazolt áru ellenértékét (vételárat) – minden további feltétel és kikötés nélkül – a számlán
meghatározott fizetési határidőben kiegyenlíteni bankszámlára történő banki utalás, vagy készpénzfizetés útján.
5.5. Amennyiben a Megrendelő a Szállító számláját átvette és 5 naptári napon belül nem kifogásolja meg, a Szállító a számlát elismert,
befogadott, nem vitatott számlaként kezeli. Jogos számla reklamáció esetén, a helyesbítő számla az eredeti számla szerinti esedékességi,
fizetési határidőt nem módosítja.
5.6. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő
időtartamra késedelmi kamatot felszámolni, amely a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint a jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal
növelt értéke. Szállító – a 2016. évi IX. tv. szerinti – behajtási költségátalányra, valamint a fizetési késedelem kapcsán a Szállítónál
felmerült egyéb eljárási-igazgatási költségre is igényt tarthat. Amennyiben Megrendelőnek lejárt esedékességű tartozása van Szállító
felé, Szállító jogosult a fizetési feltételeket szigorítani, a tartozás behajtására jogi eljárást kezdeményezni, illetve a további teljesítést,
kiszállítást a Megrendelő fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni.
5.7. Szállító a leszámlázott termékre vonatkozóan a számlaérték kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. A szállítmányok EKÁER rendszerben történő rögzítését a Szállító végzi. A munkaterület megközelítéséhez és a behajtáshoz
szükséges hatósági engedélyek beszerzése a Megrendelő feladata. Feladata továbbá a munkavédelmi törvényben foglalt
munkabiztonsággal összefüggő szervezés és építéshelyszíni irányítás, különös tekintettel a mixerek útvonalának, illetve a
betonszivattyú biztonságos telepítési helyének meghatározására.
6.2. Szállító mentesül a jelen szerződés alapján őt terhelő kötelezettségek nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha
kötelezettség elmulasztását működési körén kívül álló, előre nem látható vis maior esemény okozta.
6.3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakat tekintik
irányadónak.
6.4. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF minden pontját megismerte és azt – mint szerződéses akaratával mindenben megegyezőt
– magára vonatkozólag kötelező érvényűnek tekinti.
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