
A FARMER 2oo1 KFT ÉRTÉKEsíTÉsl És szÁLLíTÁsl FELTÉTELEl

1.- Alkalmazhatósá9
Ezek a kiköté5ek é5 feltételek valamennyi ajánlatra é5 Valamennyi olyan megállapodásra
kötelezóek, melyek a Farmer 200| Kft. (továbbiakban:,,Eladó") é5 minden vásárló közöttjöttek
létre, kivéve, ha a felek között korábban ettól kifejezetten eltéró me9állapodá5 5zületett.

2. - Ajánlatok é5 megállapodások
2.1 Az Eladó által tett ajánlatok nem köt€lezóek. Az ilyen ajánlat annak elfogadása átvételétól
számított három munkanapon belül visszavonható. Az ajánlatban megállapított árak a for9almi
adót nem foglalják magukban. Ha a megrendelés és a szállítás közöttjelentós (több mint 1oyo)

forint leértékelés következik be, akkor az Eladónak jogában áll az eIóre Visszaigazolt árat
módosítani,
2.2 Az Eladó fenntartja magának a jogot aría, hogy árait idószakonként módosítsa. Az új

ármegállapítás után adott megrendelésekre nézve a korábbi ár érvénytelenné Válik.
2.3 Ha a megrendelé5ben igényelt mennyisé9 eltér az Eladó árjegyzékében feltüntetett
csomagolá5i egységétól vagy annaktöbbszörösétó|, akkor az Eladó a Vevóvel történt egyeztetés
után, a következó nagyobb szabVányos mennyiséget jogo5ult szállítani.
2.4 Magoncok, dugványok megrendelése esetén a me9rendelés c5ak a tervezett szaporítá5
kezdete elótt Vonható Vissza. Ezután az Eladó kárenyhítést kérhet a megrendelé5 értékéi9.
2.5 A VeVó által megrendelt é5 beérkezett magonc, dugvány szaporítóanyagok átvételének
megtagadása okán az Eladó a tétel eket kármegelózés érdekében értékesítheti, de a megrendelt
és eladott Vagy el nem adott áru érték-külónbözetét a megrendelóre áthárítja.

3, - Termelési és feldolgozási klauzula
3.r A szá llítások a szokásos vetómag-termesztési eredményt tételezi k fel. Ha az Eladó i ndokolta n

hivatkozik arra, hogy a szokásos vetóma9-terme5zté5i eredmény Vagy Vetómagfeldolgozási
eredmény szabvány alatti (a vetómag kereskedelmi forgalomba nem hozható), az adott
vetőmagtételre 5zállítási kötelezettsége nincs, de köteles törekedni arra, hogy arányos
mennyi5égeket Vagy hasonló fajtát szállítson, llyen e5etben a VeVót semmiféle káítérítés nem
illetimeg.
3.2 A maqoncok és duqVányok elóállítá5a során sok termesztést befolyásoló tényezó Van, mint
például a Vetómag minó5é9e, idójárás, ElófordUlhat, ho9y Eladó a megrendelt mennyiséget nem,
vagy arányosan csökkentve tudja szállítani, EZért az Eladót szállítási kötelezettségi felelósség,
nem terheli.

4. - szállítás
4.1 Vetómag esetén az áru átadása a cég telephelyén történik, A Vevő kérésére és költségére
a Vevó telephelyéig i5 el5zállítható.
4.2 Magoncok és dugVányok átadása az Eladó telephelyén vagy elózetes egyeztetés után a

FIora Hun9aria Virá9piacon töíténik.

5,-A§zállításid€je
Az Eladó köteles a visszaigazolt megrendelésben feltúntetett határidón belül é5 a vetési va9y
ültetési idószakot figyelembe Véve megfeleló, ésszerű idópontban 5zállítani, ennek ellenére
nem alkalmazható a 5zerződésszegé5 jogkövetkezménye Vele szemben, ha a határidón túl, de
még a Vetési és ültetési idószakon belül szállít.

6. - Részszállítások
ó.l Az Eladó jogo§ult a vetómagot részl€tekben szállítani, ebben az e§etben jo9a Van arra, ho9y
az egyes részszállításokat külön-külön számlázza.
6.2 Hiányzó fajtákat Eladó a Vevő tájékoztatása után a lehetósé9ek szerinti legjobb módon
pótolhatja, helyettesítheti, amennyiben VeVó ezt kifejezetten nem tiltja me9 az EIadónak. A
megadott sZállítá5i határidóktól VevóVel történt egyeztetés után Eladó eltérhet. Eladó által nem
befolyásolható 9átló körülmények mentesítik az Eladót a me9adott szállítási határidó betartásától,
a Vevót viszont nem hatalmazzákfel a megrende|éstól való elállásra.
6,3 Vevó a rendeiését (akár részlegesen, akár teijesen) - fajtákat, a kért szállitási heteket - csak
az EladóVal egyeztetve módosíthatia é5 c5akis akkor, ha a mód05ítás az Eladó 5zállítási rendje
alapján Eladónak elfogadható,

7. - Felhasználás
7.1 Az Eladó nem felel a szállított áru nem megfeieló felhasználásáért Vagy akkor, ha a Vevó
vagy harmadik személy azt feldolgozza, kezeli vagy újrac50ma9ol,ia, Vagy ha nem az Eladó
elóírásainak megfelelóen táíolja vagy ha5ználja fel a terméket.
7,2 Az Eladó által szállított Vetómaqokat Vevó csak rendeltetésszerúen használhatja, a vetóma9
jellegét nem Változtathatja meg (pl, sima Vetómagot nem pillírozhat).
7.3 Az Eladó által szállított, íajtaoltalom alatt álló fajták szaporítóanyagából elóállított árukat
VeVó csak az Eladó által a szaporítóanya99al e9yütt átadott fajtamegjelóló és azonosító
jeltáblával együtt áru5íthatja.
7,4 AzE|adó á|ta| szállított, fajtaoltalom alatt álló fajta szaporítóanya9ából elóállított nöVényt
Vevó 5em saját, sem értékesítési célra tovább nem szaporíthatja.

8. - A tulajdonjog kikötése
8.1 8.1 Az Eladó által leszállított termékek mindaddig az Eladó tulajdonában maradnak, mí9 a
Vevó a VéteIi összeget maradéktalanul ki nem fizeti. A tulajdonjo9 kikötése azokra aZ i9ényekre
is Vonatkozik, amelyeket az EIadó érvényesíthet a VeVóVel 5zemben, ha a VeVó az Eladóval
szembeni egy vagy több kötelezettsé9ét nem telje5íti.
8.2 Az Eladó által leszállított termékek -amelyek a 8.1 pontnaka tulajdonjo9ra vonatkozó kikötése
alá esnek - csak a szoká5o5 üzemi célokra használhatókfel, vagy adhatók el. Vi5zonteladás esetén
a Vevó köteles a fentiek tudomásulvételét az ó vevójétól beszerezni.
8.3 Vevó ninc5 felhatalmazva arra, hogy a termékeket elzálogosítsa, Vagy ho9y bármilyen más
ezekre vonatkozó köVetelé5t eli5merjen,
8.4 Ha a Vevó a Vetómagot, mé9 a Vételi ö5szeg teljes kifizetési €lótt elVeti, Vagy egyéb módon
a Visszaszolgáltatásra alkalmatlanná teszi, é5 a vételáíat a fizetési határidón túl nem egyenlíti ki,

akkor az Eladót a ki nem fizetett vetómag értékében kártéríté5 illeti me9. U9yanez Vonatkozik
a 5zállított magonc- illetve du9ványía i5.

9. - Fizetés
9.1 Amennyiben afel€kmásképp nem állapodtakme9,átutalásosfizeté§esetén afizetésa számla
keltétól 5zámított ] 5 napon belül esedékes. Amikor a VeVó ezt a határidót túllépi, akkor fizetési
késedelembe esik. Késedelmes fizetés e5etén a VeVót a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfeIelót éVi késedelmi kamatot köteles fizetni, Többszöri késedelmes fizeté5 esetén a VeVó
csak utánvétellel illetve készpénzre Vásárolhat árut.
9.2 A Vevó felszámolása. fizetésképtelensé9e vagy fizetéseinek beszüntetése esetén a fizetés
azonnal esedékessé válik é5 az Eladó jogosUlt a Vevóvel kötött bármilyen megállapodástól való
elállásra Vagy felmondásra anélkül, hogy csoíbulna az Eladónak azon joga, h09y kártérítéssel Vagy
bármilyen egyéb jogorvoslattal éljen.
9.3 Ha a felek részletfizetésben állapodtak meg és a VeVó elmulaszt egy hatáíidót, akkor a

fennmaradó telje5 összeg további felszólítás nélkül azonnal esedékes5é Válik és a késedelmes
f izetés jogköVetkezményei alkalmazandók.

10.- Felelósség
1 o.1 Az Eladó bármilyen kárigényért csak akkorfelelós, ha a kárt a VeVó a l3. pontban leírtaknak
megfelelóen bejelenti. A kári9ényt ú9y kell elóterjeszteni, hogy azt az Eladó Vagy egy harmadik
személymegvizsgálha55a. :-

1o.2 A Vevó kárenyhítési kötelezettséggel tartozik minden olyan kárigényre vonatkozóan,
amit az Eladótól követelhet. Amennyiben a kár felismerése után a Vevó közbenjárásával a kár
elhárítható Vagy csökkenthetó a kár tényleges megállapításánál ezt a tényt is figyelembe kell
venni.
1o.3 A VeVó által követelt igazolható és jogos kárigény esetében az Eladó legíeljebb csak a

kifogásolt termékek számlaértékéig tehető feleló5sé. Az Eladó §emmi esetre sem felel további
kárért.
lo.4 A ma9oncok és dugványok esetén az Eladó 9arantálja az áru belsó bioló9iai értékét, de
nem 9arantálja a szaporítóanyagból elóállított növények további nöVekedé5ét. fejlódését,
virá9zá5át, mivel a terme5Ztés technoló9iai feltételei, ha§ználata, az idójárás erósen befolyásolja
a termesztés sikerét.
10.5 A szállító felelósség€t Vállal azért. hogy az általa szállított áru me9felel aj09szabályokban
és szabványokban elóírt feltételeknek.

tt. - Reklamá(ió§ feltételek
l t,1 1 1 ,] A VeVó köteles a szá l lításkoí - Vagy a szállítá5 utá n, ami nt csak lehetsé9es - megvizsgá l n i

a termékeket annak megállapítására, ho9y kifogástalan termékeket szállítottak-e, a leszállított
termék€k mennyisé9e megfelel-e a megállapodásnak, a leszáilított termékek leírása megfelel-e
a kölc5önö5en megállapodott minó5é9i szabványoknak, vagy ha minó5égi szabványokban nem
állapodtak meg, akkor a szokásos szabványoknak.
1 1.2 A VeVó köteles bármilyen állítólagos hiányosságot a leszállítástól 52ámitott 5 munkanapon
belül az Eladónak írá5ban bejelenteni. A bejelentésben a Vevónek a tételszámra, a szállítási
értesítésre é§l vagy az Eladó számlájára kell hiVatkoznia.
11.3 A Vevő köteles a rejtett hibákat, azok felfedezésétó| számított 5 munkanapon belül az
Eladónak írásban bejelenteni. A bejelentésben a VeVónek a tételszámra, a szállítási értesítésre
és/vagy az Eladó számlájára kell hiVatkoznia.
11.4 Amennyiben a Vevó valamilyen hiányosságról nem tesz be,ielentést a megállapított
idótartamokon belül. úqy ezekre a szállításokra Vonatkozóan az Eladó mentesül minden
kötelezett5é9tól.
l1.5 Ha a csírázással, a fajtatiszta5á9gal, a fajtaazonossá99al, a genetikai vagy technikai
tisztasá9gal kapcsolatosan a felek között nézetkülönbség van, bármelyik fél kérheti, hogy az
NÉBlH a termékeket megVízsgálja. A vizsgálat költsé9ét annak a szerzódő félnek kell Vi5elnie,
amelyiket az NÉBIH vizsgálat eredménye elmarasztalna. Az NÉBlH vizsgálati szakvéleménye mind
két szerzódó félre nézve kötelezó, nem érintve a felek azon jogát, h09y az ennek köVetkezében
létrejöVó bármilyen Vitás ügyet a 15. pontban hiVatkozott hatóság elé ter.jesszék.
1 l.ó A ma9onCok és dugványok esetén aZ áru minóségét átvételkor kell gondosan ell€nórizni,
mivel az áíu ezután érzékeny fázisba kerül és gyo15an változik. A kifogást, ezért az átvételkor
Vaqy utána legfeljebb két napon be|ül írásban kell jelezni.
lt.7 A VeVó által bejelentett esetleges kárigényeket csak az áru kifizetése után kell elbírálni.

t2. _ T€rm€sztési tanácsok
Az Eladó által adott termesztésre vonatkozó tanácsok nem kötelezóek. Avevónek kell eldóntenie,
hogy a termékek€t a helyi körülmények, adott termeszté5i idószakban felhasználhatják-e.

t3, - vis major
1 3,t Vis major a latt azokat a megál la podás teljesíté5ét akadályozó Va9y gátoló körül ményeket
értjük, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni. lde tartoznak a sztrájkok, a szükséges
anyaqok általáno5 hiánya, elóre nem látható termelé5kie5és olyan eIadóknál éslvagy harmadik
feleknél, amelyektól az E|adó fü99.
l3.2 A Vis majornál az Eladó kóteles a VeVót a lehetó leggyorsabban - amint a Vis majorról
tudomást szerez, attól számítva 48 órán belül - értesíteni.
1 3.3 Mindkét szerzódó félnekjogában áll a megállapodás feIbontá5a amennyiben a vis major
két hónapnál tovább tart. Az Eladó ilyen esetben azonban semmiféle kártéríté5 fizetésére nem
kötelezhetó.

14. -Védjegyék, emblémák és €gyéb jelek használata
Ellenkezó írásbeli megállapodás hiányában a Vevó számára tilos olyan, va9y ahhoz hasonló
Védjegyek, emblémák é§ egyéb jelek használata, amelyeket az Eladó alkalmaz a célból,
hogy áruit megkülönböztesse más cégek áruitól. Ez alól kivételt képez, ha az árukat a Vevő
eredeti csomagolá5ban veszi meg, amelyeken az Eladó védjegyeit, emblémáit é5 e9yéb jeIeit

használják.

15. - Vilás ü9y€k r€ndezése
Ha a szerzódő felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, minden Vitás ü9yben az Eladó
mindenkor székhelye szerint illeték€s bíróságnak kell döntenie.

1ó. - Eredeti fajták védelme a nem€sítói jogok vagy sreízódés alapján
16.1 A dísznövény szektorhoz tartozó fajták szaporítóanyaga, amelyet a nemesítói j09ok
védenek vagy amelyet e9y szerzódés záradéka Véd, nem használható fel továbbszaporításra
Vagy értékesítésre.
l6.2 Az ilyen módon Védett fajtákat a forgalmaZó ,,R" Vagy,,P" betúVeI jelöli. A Vevó az általa
termesztett nöVényeket kizárólag a fajtanév megjelöléssel értékesítheti vagy forgalmazhatja,
továbbá minden értékesített, for9almazott nöVényt a sorozat- és a fajtanevet tartalmaZó
etikettel látja el.

16.3 A 5zállított §zaporítóanyagot a vevó kizárólag vá9ott virá9 éslvagy má5 dísznöVény
végtermék elóállítására ha§ználhatja fel saját termesztótelepén.
ló.4 Az Eladónakjoga Van a VeVó termesztótelepére Vagy az általa használt területre, ahova a

szaporítóanyagot az eladó leszállította, betekinteni, hogy ellenórizze vagy felbecsülje ezt az
anyagot. Az eladó idóben értesíti a vevőt a látogatás idópontjáról,
t6.5 A Vevó csak az Eladótól Vásárolt Vagy kapott szaporítóanya9ból nevelt végterméket
értékesítheti
a me9feleló (fajta)néVvel és esetleges márkanéVvel.
tó.ó Ha a VeVó a védett fajtában mutánst talál, erról a tényról azonnaI ajánlott leVélben értesíti
a neme5ítói jogok tuIajdonosát.
16.7 A nemesítói jogok tulajdonosának írásbeli kérelme alapján a Vevó a mutánsból
származó vizsgálati anya9ot bocsát a nemesítói j09ok tuIajdonosának rendelkezésére a leVéI

kézhezvételétől 5zámított két hónapon belül,
1 6.8 A VeVó tudomásul Veszi, hogy a mutáns felfedezójének szüksé9es me9szereznie az eredeti
fajta neme5ítójének engedélyét a mutáns fajta kereskedelmi méretű termeszté5éhez.
l6.9 BóVebben kifejtVe, a VeVó tudomá5ul veszi, hogy a mután5 felfedezójének szükséges
b€szeíezni a mután5t produkáló eredeti fajta nemesítói jogainak tulajdonosának engedélyét
minden, a fajtából származó anyagra vonatkozóan (a már leszedett részeket is beleértve, p|,

Virág, nöVény, növényi részek) az alábbiakban felsorolt tevékenységekre:
a) szapoiltás;
b) n e m e 5íté \re tö r té n ő b á l m i nem ű el ő készítés, fe l has zn á l ós ;

c) é r té kesltés l e történ ó fel kí n ó lá5;

d) bórmi módon tórténő értékeíítés;
e) eXport;
f) impolt;
g) tórclás az a) ponttól azf) pontig felsoroltak céljóbóI.

17. - Az alkalmazandó jogszabályok
A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az jrányadóak.
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