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1. Meghatározások
A jelen szállítási feltételek alkalmazásában:
a) Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki nyomdai termék gyártására vagy nyomdai szolgáltatás elvégzésé-
    re megrendelést ad a CODEX Zrt. részére;
b) Védett termék: az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályai-
    ról szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján előállított termékek, valamint a biztonsági okmányok védelmének
    rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmányok, valamint mindazon nyomdai termékek,
    amelyek szigorú számadásúak, illetve biztonsági elemet tartalmaznak;
c) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
d) Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
e) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2. Általános szabályok
2.1. A jelen szállítási feltételeket kell alkalmazni valamennyi, a Megrendelő és a CODEX Zrt. között létrejött szerződés
       esetén.
2.2. A jelen szállítási feltételek csak abban az esetben nem alkalmazandók, ha a Megrendelő és a CODEX Zrt. írásban
       kifejezetten így állapodott meg. Amennyiben a jelen szállítási feltételek kizárására kifejezetten nem került sor és az 
       egyedi szerződés és a jelen általános szállítási feltételek rendelkezései egymásnak ellentmondóak, úgy – a felek eltérő
       rendelkezésének hiányában – a jelen általános szállítási feltételek irányadók.

3. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás
3.1. A Megrendelő a szükséges mennyiségi és minőségi paraméterek megadásával szóban vagy írásban egyaránt kérhet
       árajánlatot a CODEX Zrt.-től. Szóban történő ajánlatkérés esetén a CODEX Zrt. kérheti az ajánlatkérés írásban tör-
       ténő megküldését is.
3.2. A CODEX Zrt. az ajánlatkérés alapján írásbeli ajánlatot küld a Megrendelő részére, mely árajánlat – a felek eltérő
       megállapodásának hiányában – 30 (Harminc) napig érvényes.
       Az árajánlat kiküldése nem jelent a CODEX Zrt. számára szerződéskötési kötelezettséget, azaz az árajánlat csak a
       megrendelés és annak CODEX Zrt. általi visszaigazolása esetén jelent teljesítési kötelezettséget. Az árajánlat módo-
       sítható.

3.3. A Megrendelő az árajánlat ismeretében e-mail, fax útján vagy postai küldeményként részletes írásbeli megrendelést
       küld, amelyben megnevezi a megrendelt terméket, a felhasználandó anyagot, a termékre vonatkozó követelményeket
       vagy ezek hiányában nyilatkozik arra, hogy ezek kapcsán az árajánlatban foglaltak az irányadók, továbbá – mind részle-
       tes, mind az árajánlatra visszautaló egyszerűsített tartalmú megrendelés esetén – nyilatkozik arra, hogy az árajánlatban
       feltüntetett árat és szállítási határidőt elfogadja. A megrendelésnek a gyártáshoz szükséges paraméterek részletes
       és pontos meghatározásán túlmenően tartalmaznia kell a Megrendelő nevét (cégnevét), címét (székhelyét), az
       esetleges ettől eltérő szállítási címet, a Megrendelő bankszámlaszámát és adóigazgatási számát.
       A Megrendelő a jelen szerződéses feltételekkel kapcsolatos véleményeltérését legkésőbb a megrendeléskor jelezheti,
       ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a jelen szerződéses feltételeket elfogadta.
3.4. A megrendelést – a védett termékek kivételével – a CODEX Zrt. lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb a
       megrendelés beérkezését követő munkanapon 17.00 óráig írásban (e-mail vagy fax útján) visszaigazolja. A szerződés a
       Megrendelő és a CODEX Zrt. között a visszaigazolással jön létre. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása
       technikai, alapanyag vagy más okból eltér a megrendeléstől, úgy annak kapcsán a CODEX Zrt. ennek tényére köte-
       les a Megrendelő figyelmét felhívni. A Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást emelhet, melyet a CODEX Zrt. köteles figyelembe venni. Amennyiben a megrendelés és annak visszaigazolá-
       sa a fentiek szerint eltér egymástól és a Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást nem emel, úgy a megrendelés teljesítésére a visszaigazolásban foglaltak az irányadók.
       A megrendeléshez kapcsolódó bármely szóbeli megállapodáshoz írásos visszaigazolás szükséges.
       Védett termékek megrendelése esetében a megrendelés visszaigazolására az árajánlatban foglaltak szerint kerül sor.
3.5. Az árajánlat Megrendelő általi elfogadása és annak alapján a megrendelés CODEX Zrt. részére történő megküldése
       az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.
3.6. A felek közötti egyedi szerződés részét képezi a megrendelés, illetve a megrendelés tárgyára vonatkozó műszaki/szak-
       mai specifikáció, valamint – ha erre a megrendelés kifejezetten utal – akkor a CODEX Zrt. Megrendelő által elfoga-
       dott ajánlata, valamint a megrendelés CODEX Zrt. általi visszaigazolása.

4. Lemondás
4.1. A Megrendelő jogosult a szerződést megszüntetni, azaz a megrendelést lemondani a gyártás megkezdését megelőző-
       en, ebben az esetben azonban köteles megtéríteni a CODEX Zrt. mindazon költségeit és kiadásait (ideértve, de nem
       kizárólag fenntartott termelési kapacitás, beszerzett anyagok, alvállalkozói költségek, tárolás stb.), melyek a teljesítés
       előkészítésével felmerültek.
4.2. Abban az esetben, ha a CODEX Zrt. a gyártást megkezdte, úgy a Megrendelő nem jogosult a megrendelést lemondani.

5. Árak
Az elkészült termékről, illetve nyomdai szolgáltatásról a CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában megjelölt ár
alapján számlát állít ki.
Az ár nem tartalmazza a termékdíjat és az általános forgalmi adót.
Az árak a felek eltérő megállapodásának hiányában „Ex Works” kerülnek megállapításra.
Amennyiben a Megrendelő a CODEX Zrt. teljesítéséig a termékdíj nyilatkozatot nem bocsátja rendelkezésre, azaz abban
az esetben, ha a Megrendelő a termékről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
a termékdíjat a Megrendelő felé kiszámlázza. 

6. Árváltoztatás
6.1. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat megváltoztatni, ha a megrendelés és annak visszaigazolása időpontjához
       képest lényeges körülményváltozás áll be, így különösen, de nem kizárólag az alapanyagok, az energia (közüzemi
       szolgáltatások) forintban meghatározott árának, valamint a közterhek (adók és járulékok) jelentős növekedése esetén.
6.2. Ugyancsak jogosult a CODEX Zrt. a megállapított árat növelni, ha a Megrendelő hibás adatokat, esetleg hibás anya-
       got stb. bocsát a CODEX Zrt. rendelkezésére, mely miatt a teljesítés során jelentős többletmunka merül fel.
6.3. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat növelni vagy csökkenteni, ha a Megrendelő a megrendelést utóbb módo-
       sítja és a CODEX Zrt. ezen módosítást elfogadja, mely a teljesítés költségét befolyásolja.

7. Fizetési feltételek
7.1. A CODEX Zrt. a megrendelt termék készre jelentésével egyidejűleg jogosult a számláját a Megrendelő felé kibocsá-
       tani. A számla összegének kiegyenlítése – eltérő megállapodás hiányában – átutalással 8 (Nyolc) banki napon belül
       történik.
7.2. A CODEX Zrt. a számlán számlázási címként a Megrendelő által közölt, illetve visszaigazolásban megjelölt címet tün-
       teti fel. Amennyiben a Megrendelő az esetleges címváltozást a CODEX Zrt. általi teljesítés napjáig a CODEX Zrt.-vel
       nem közli, úgy abban az esetben az ebből eredő többletköltséget a Megrendelő köteles viselni.

7.3. Eltérő megállapodás hiányában fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti, azaz az ún. tör-
       vényes késedelmi kamat mértékével megegyezik. Amennyiben a Megrendelő vállalkozás, úgy fizetési késedelem ese-
       tén köteles a CODEX Zrt.-nek a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt megfizetni. Fogyasztó esetében a behajtási költ-
       ségátalányra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.
7.4. Olyan Megrendelő esetében, akivel a CODEX Zrt. korábban nem állt üzleti kapcsolatban, valamint nagy mennyiségű
       megrendelés esetén a CODEX Zrt. előlegfizetést kérhet, amelynek kiegyenlítése a gyártás megkezdésének feltétele.
7.5. Olyan Megrendelő esetében, akinek a CODEX Zrt. felé lejárt esedékességű, kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a
       CODEX Zrt. választása szerint jogosult az újabb megrendelés elfogadását a tartozás kiegyenlítéséig megtagadni vagy
       előlegfizetést kérni.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. A CODEX Zrt. által előállított/szállított termék a teljes díj és minden járulékos költség kiegyenlítéséig a CODEX Zrt.
       tulajdona marad, azaz a CODEX Zrt. a tulajdonjogát fenntartja, így eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő a
       terméket nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni.
8.2. A CODEX Zrt. által elkészített szedésfilmek, fotófilmek, színbontások, nyomólemezek és egyéb, a gyártási folyamat-
       ban szükséges segédanyagok a CODEX Zrt. tulajdonában maradnak. Ez vonatkozik azokra a megrendelés teljesítésé-
       hez szükséges gyártóeszközökre is, amelyeket a CODEX Zrt. megbízásából más vállalkozó állított elő.

9. A teljesítés; a teljesítés helye
9.1. A CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában a 11.1. pontban foglaltak szerint meghatározott teljesítési határ-
       időn belül a terméket a megrendelésben, illetve a megrendelés visszaigazolásában megállapított paraméterek sze-
       rint legyártja.
9.2. A teljesítés során a CODEX Zrt. az alapanyagok nyomdai feldolgozhatóság szempontjából lényeges tulajdonságai
       alapján dönt a szükséges anyagok kiválasztásánál, így ennek megfelelően ezen anyagok egyéb tulajdonságaiért nem
       szavatol, kivéve ha a Megrendelő az árajánlat kérése, de legkésőbb a megrendelés során az anyagok egyéb tulajdon-
       ságainak relevanciájára a CODEX Zrt. figyelmét felhívta és a CODEX Zrt. ezen megrendelői igényt elfogadta. Ez
       utóbbi esetben a nyomdai termék gyártásához szükséges anyagok kiválasztásáról a felek – a Megrendelő költségvise-
       lése mellett – külön állapodnak meg.
9.3. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően módosítást (pl. terjedelem-, alapanyag-módosí-
       tást) igényel, úgy a CODEX Zrt. – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az eredeti megrendelés kapcsán fel-
       merült költségek Megrendelő általi kiegyenlítése mellett a Megrendelő módosított igényét új megrendelésként kezeli.
9.4. A teljesítés és a fizetés helye – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a CODEX Zrt. székhelye.

10. A teljesítés módja
10.1. A CODEX Zrt. árai a leporelló termékek kartondobozba helyezését, illetve egyéb nyomdai termékek egyszerű cso-
         magolását tartalmazzák, így a felek eltérő megállapodásának hiányában a terméket a CODEX Zrt. egyszerű csoma-
         golásban adta át a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő különleges csomagolást igényel, úgy ennek költségét a
         Megrendelő viseli, azaz ezen költséget a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.
10.2. A CODEX Zrt. által végzett szállítások – eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelő költségére és kockázatára
         történnek azzal, hogy amennyiben az áru kiszállítása raklapon történik, úgy a lerakodásról a Megrendelő köteles
         gondoskodni. 
         Az ún. védett termékek kivételével a Megrendelő által megrendelt mennyiségtől a CODEX Zrt. az alábbi mértékben
         (+/–) térhet el, azaz a megengedett eltérés mértéke legfeljebb 4% (alul-, illetve túlszállítás), mely esetén az ár – a
         felek eltérő megállapodásának hiányában – a ténylegesen szállított mennyiségnek megfelelően kerül kiszámlázásra.
10.3. A Megrendelő köteles a CODEX Zrt. által készre jelentett, illetve a CODEX Zrt. általi szállítás esetén a szerződés-
         nek megfelelően általa leszállított árut haladéktalanul átvenni. A megrendelés azon a napon teljesítettnek minősül,
         amely napon a Megrendelő általi átvételnek meg kell vagy meg kellett volna történnie.
10.4. A Megrendelő által át nem vett terméket a CODEX Zrt. a Megrendelő költségére tárolja/őrzi. A tárolás díja – elté-
         rő megállapodás hiányában – értékpapírok esetén a névérték 3 ezreléke + áfa/év, míg egyéb nyomdai termékek
         esetében a CODEX Zrt. a termék jellegétől függően a tárolás díj mértékét az átvétel Megrendelő általi átvételének
         elmulasztását követően az átvételre felszólító levelében a Megrendelővel írásban közli. A tárolási díjat a CODEX
         Zrt. az általa Megrendelővel írásban közölt póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően jogosult
         felszámítani.
10.5. A CODEX Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – a készre jelentett terméket a Megrendelő költségére és veszé-
         lyére tárolja és nem vállal felelősséget olyan kárért, amely az általában elvárható gondosság ellenére a raktározás,
         tárolás idején a termékben keletkezett.
10.6. A CODEX Zrt. a raktározott idegen tulajdonú árukra kockázati biztosítást nem köteles kötni.
10.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a terméket a CODEX Zrt. értesítése ellenére a felek által megállapodott ha-
         táridőben nem veszi át, úgy a CODEX Zrt. jogosult a raktározásért, illetve tárolásért a fentiekben meghatározott
         mértékű díjat felszámítani és azt a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.

11. Teljesítési határidő
11.1. A CODEX Zrt. által írásban visszaigazolt teljesítési határidő csak tájékoztató jellegű, kivéve, ha a felek kifejezetten
         rögzítik, hogy a teljesítésnek legkésőbb mely időpontig kell megtörténnie.
11.2. A teljesítési határidő a megrendelésnek a CODEX Zrt. általi visszaigazolásának napjától kezdődik, amennyiben a
         megrendelés  teljesítéséhez szükséges minden, a Megrendelő által biztosítandó vagy általa biztosítani vállalt anyag és
         információ a CODEX Zrt. rendelkezésére áll, azaz azt a Megrendelő az általa vállaltaknak megfelelően a CODEX
         Zrt. rendelkezésére bocsátja.
11.3. A CODEX Zrt. a gyártás alapjául szolgáló digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, levona-
         tok, próbanyomatok, szemleívek stb.) a Megrendelő részére jóváhagyás végett megküldi, aki a felek eltérő megálla-
         podásának hiányában a megküldéstől számított 2 (Kettő) munkanapon belül jogosult annak kapcsán észrevételeit
         megtenni, illetve esetleges kifogását jelezni, ennek hiányában pedig a jóváhagyás kapcsán nyilatkozni. A Megrendelő
         általi ellenőrzés időtartamára a szállítási határidő félbeszakad azzal, hogy a Megrendelő esetleges késedelme a
         CODEX Zrt. késedelmét  kizárja. Amennyiben a Megrendelő a digitális termékminta megküldését követően a fenti
         határidőn belül a jóváhagyásról, ennek hiányában észrevételeiről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. 3 (Három)
         naptári nap póthatáridő tűzésével erre a Megrendelőt írásban felhívja. A felek eltérő megállapodásának hiányában
         ezen póthatáridő eredménytelen elteltét követően a CODEX Zrt. jogosult a felek közötti jogviszonyt azonnali ha-
         tállyal felmondani és a Megrendelő felé a felmondás megküldésének napjáig felmerült költségeit 8 (Nyolc) napos fi-
         zetési határidővel kiszámlázni.
11.4. Szállítási késedelem esetén – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – a hatályos jogszabályi rendelkezé-
         sek az irányadók.
11.5. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési igény a CODEX Zrt. által kiállított számlában szereplő
         összeget nem haladhatja meg, azaz a CODEX Zrt. ezt meghaladóan a felelősségét korlátozza, illetve kizárja.

12. Ellenőrzés, termékszavatosság
12.1. A CODEX Zrt. lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő a gyártás megkezdésekor az ún. induló ívet ellenőriz-
         ze, melynek elmulasztásából eredő esetleges minőségi kifogás kapcsán – a felek eltérő megállapodásának hiányában –
         a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.
12.2. A CODEX Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott termékek a hatályos Magyar Szabványnak, illetve a megrendelésben
         és a visszaigazolásban feltüntetett mennyiségi és minőségi ismérveknek megfelelnek. Esetleges hibás teljesítés esetén
         a CODEX Zrt. elsődlegesen a hibás termék javítását köteles elvégezni azzal, hogy a termék cseréjére abban az eset-
         ben kerül sor, ha a hiba kijavítása bármely okból nem lehetséges.
12.3. A termékkel kapcsolatos minőségi kifogást – amennyiben annak tárgya nem minősül kifejezetten rejtett hibának – a
         Megrendelő köteles a CODEX Zrt.-vel haladéktalanul írásban közölni. A CODEX Zrt. vállalkozások esetében a ter-
         mék átvételétől számított 8 (Nyolc) naptári napon, fogyasztók esetében 2 (Kettő) hónapon túl minőségi kifogást
         nem fogad el.
12.4. A Megrendelő által közölt minőségi kifogást a CODEX Zrt. a reklamáció beérkezésétől számított 15 (Tizenöt)
         munkanapon belül kivizsgálja és annak eredményéről a belső vizsgálat befejezésétől számított 8 (Nyolc) munkana-
         pon belül a Megrendelőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a belső vizsgálat a termék jellegéből fakadóan hosszabb
         időt vesz igénybe, úgy azt a CODEX Zrt. köteles a Megrendelővel közölni.
12.5. A szállítmány egy részének hiánya, vagy esetleges hibája nem adhat okot a teljes termékmennyiség Megrendelő ál-
         tali átvételének megtagadására. A CODEX Zrt. fenntartja a jogot a javításra vagy pótszállításra.
12.6. A rejtett hibák miatti reklamációt a CODEX Zrt. az áru átvételétől számított 3 (Három) hónapon belül fogad el,
         ezen határidő lejártát követően minőségi kifogás nem érvényesíthető.
12.7. Amennyiben a hibás előállításra a Megrendelő érdekkörében felmerült okból kerül sor, így különösen, de nem ki-
         zárólag abban az esetben, ha a Megrendelő – a CODEX Zrt. által részére megküldött – gyártás alapjául szolgáló
         digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof stb.) hagyott jóvá és a termék gyártása ez okból hibásan
         történik vagy a Megrendelő által leadott anyag nem felel meg a www.codex.hu weboldalon elérhető anyagleadási
         feltételeknek, úgy a hibás gyártás kapcsán a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.

13. A gyártás alapjául szolgáló digitális termékminta
13.1. A CODEX Zrt. a termék gyártását megelőzően digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, le-
         vonatok, próbanyomatok, szemleívek stb.) bocsát a Megrendelő rendelkezésére és a termék előállítását a Megren-
         delő jóváhagyása esetén kezdi meg.
13.2. A CODEX Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő a részére megküldött digitális termékmintát úgy hagy-
         ta jóvá, hogy az esetlegesen eltérést, hibát tartalmaz.

14. Eltérések
14.1. A termék minőségét nem befolyásoló kisebb minőségi eltérések esetén a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a
         CODEX Zrt. teljesítését ne fogadja el.
14.2. Minőségi eltérés esetén a felek kötelesek egymással – szükség esetén szakértő bevonásával – egyeztetni, míg meny-
         nyiségi eltérés esetén a 9.2. pontban foglaltak az irányadók.

15. Huzamosabb ideig fennálló szerződések
15.1. Amennyiben a Megrendelő és a CODEX Zrt. között egyes termékek gyártására vonatkozóan huzamosabb ideig
         fennálló szerződés megkötésére kerül sor, úgy ezen szerződés, valamint a jelen általános szerződési feltételek kö-
         zötti eltérések esetén a huzamosabb időre kötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
15.2. A huzamosabb ideig fennálló szerződésekben a Megrendelő és a CODEX Zrt. közös megegyezéssel a jelen általá-
         nos szerződési feltételektől eltérhet.

16. Szerzői jogok
16.1. Megrendelő garantálja, hogy a megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez minden szükséges joggal rendel-

kezik, a megrendelése alapján a CODEX Zrt. által készített termék harmadik személynek semmilyen jogát (pl. 
szerzői jog, iparjogvédelmi jogok stb.) nem sérti és az megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz e körben a CODEX 
Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Megrendelő jogosultsága vonatkozásában kétségek merül-
nek fel, úgy a CODEX Zrt. jogosult, de nem köteles a teljesítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a jogosultság kérdé-
se minden kétséget kizáróan nem tisztázódik.

16.2. A megrendelés teljesítése során a CODEX Zrt. által egyedileg fejlesztett, illetve készített szellemi alkotások vonatko-
zásában – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelő kizárólag arra szerez jogot, hogy a terméket 
használja, forgalmazza, azaz a Megrendelő ebben az esetben a CODEX Zrt. hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
szellemi alkotás módosítására, továbbfejlesztésére, értékesítésére, megsemmisítésére, a vagyoni jogok teljes vagy 
részleges átruházására.

16.3. Kizárólag a CODEX Zrt. jogosult a megrendelés teljesítése érdekében általa előállított eszközöket (szedés, film) és
         nyomdai terméket (levonatok, próbanyomatok stb.) a sokszorosítandó termék előállítására használni, azaz a felek
         eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. nem köteles az ilyen jellegű sokszorosító eszközöket a Megren-
         delő részére kiadni, ha ezáltal a Megrendelő vagy más személy számára a termék előállítását lehetővé tenné.

17. A Megrendelő által biztosított anyagok
17.1. A Megrendelő által a CODEX Zrt. részére átadott anyagokat a CODEX Zrt. a szállítási okmányokban megjelölt
         mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia vállalása nélkül veszi át a Megrendelőtől. Ezen anyagok
         ellenőrzését a CODEX Zrt. csak a gyártási folyamat közben végzi el, melyre figyelemmel e körben a CODEX Zrt.
         csak olyan károk esetében vállal felelősséget, amelyek a CODEX Zrt. érdekkörében felmerült és neki felróható
         okból keletkeztek.
17.2. A CODEX Zrt. jogosult az átvett anyagok esetleges ellenőrzésével, raktározásával kapcsolatos költségeket a Meg-
         rendelőre áthárítani.
17.3. A CODEX Zrt. a Megrendelő által biztosított anyagból készülő termékek kapcsán eltérő megállapodás hiányában
         garanciát nem vállal.
17.4. A csomagolóanyag, valamint a papírkörülvágásból, stancolásból és továbbnyomásból származó szokásos hulladék
         – eltérő megállapodás hiányában – a feldolgozás során automatikusan a CODEX Zrt. tulajdonába kerül. Adat- és kép-
         hordozókért (kéziratok, tervezetek, diapozitívok stb.) a CODEX Zrt. a megrendelés teljesítése után 4 (Négy) hétig,
         az anyag értékéig vállal felelősséget.
17.5. Személyes adatok kezelése esetén a CODEX Zrt. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartá-
         sával jár el. 

18. Vis maior
18.1. Vis maior, azaz teljesítést gátló oknak minősülnek a megrendelés visszaigazolását és ily módon a Megrendelő és 

a CODEX Zrt. közötti szerződéskötést követően felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elhárít- 
hatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és esemé- 
nyek, amelyek nem tartoznak a vis maiorra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának körébe. Vis maior különösen, 
de nem kizárólag a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, 
háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni 
ellehetetlenülés), továbbá az utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén- 
intézkedés (jogi ellehetetlenülés).

18.2. Nem minősül szerződésszegésnek a késedelmes vagy hibás teljesítés, amelyet a félnek fel nem róható, 18.1. pont-
         ban körülírt elháríthatatlan külső ok idéz elő, azonban a vis maiornak minősülő esemény bekövetkezéséről, annak
         várható időtartamáról és a teljesítésre gyakorolt hatásáról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
18.3. Vis maior esetében a felek arra törekszenek, hogy a teljesítés során felmerülő esetleges akadályokat a lehető legrö-
         videbb időn belül elhárítsák, az esetlegesen szükségessé váló módosításokat közös megegyezéssel haladéktalanul
         elvégezzék. 
18.4. A felek a szerződésből eredő kötelezettségeik nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége
         alól olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maiornak mi-
         nősülő esemény számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

19. Felelősség, kártérítés
19.1. A Megrendelő a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése esetén köteles a CODEX Zrt.-t a megrendeléssel
         és annak teljesítésével összefüggésben ért károk, felmerült költségek és kiadások megtérítésére.
19.2. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési kötelezettség maximumát a CODEX Zrt. általa kiállított
         számlában szereplő összegben jelöli meg. 
19.3. A CODEX Zrt. nem felel a Megrendelő által biztosított anyagokban bekövetkező esetleges károsodásért abban az
         esetben, ha a Megrendelő az általa biztosított anyagok jellegét, jellemzőit, illetve az anyagok kezelésére vonatkozó
         szükséges információkat a CODEX Zrt.-vel előzetesen – igazolható módon – nem közli.

20. Név- vagy márkafelirat, minta
A felek eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. jogosult az általa gyártott nyomdatermékeken a Megrendelő
külön engedélye  nélkül  is saját cégnevét, elérhetőségeit és/vagy márkajelét impresszumként feltüntetni, valamint az általa
előállított termékeket referenciaként megnevezni és mintaként felhasználni.

21. Titoktartás, biztonság
21.1. A felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatban és az annak kapcsán ellátott tevékenységük során a tudomásukra
         jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok minden olyan tény, infor-
         máció, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasz-
         nálása a jogosult pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Az így megszerzett információ
         harmadik személyek részére csak a másik Szerződő Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye
         alapján tehető bármilyen módon hozzáférhetővé.
21.2. A Megrendelő a CODEX Zrt. székhelyén (pl. induló ív jóváhagyása esetén gépinduláskor) köteles betartani a
         CODEX Zrt. működésére irányadó biztonsági szabályokat.

22. Irányadó jog, joghatóság
A jelen szerződésre a magyar jog irányadó és az esetleges jogviták magyar bíróság joghatósága alá tartoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés kizárólag a felek közös írásba foglalt megegyezése alapján érvényes.
Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése kapcsán értelmezési vita merül fel, úgy a
magyar nyelvű szöveg az irányadó.      
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1. Meghatározások
A jelen szállítási feltételek alkalmazásában:
a) Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki nyomdai termék gyártására vagy nyomdai szolgáltatás elvégzésé-
    re megrendelést ad a CODEX Zrt. részére;
b) Védett termék: az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályai-
    ról szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján előállított termékek, valamint a biztonsági okmányok védelmének
    rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmányok, valamint mindazon nyomdai termékek,
    amelyek szigorú számadásúak, illetve biztonsági elemet tartalmaznak;
c) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
d) Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
e) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2. Általános szabályok
2.1. A jelen szállítási feltételeket kell alkalmazni valamennyi, a Megrendelő és a CODEX Zrt. között létrejött szerződés
       esetén.
2.2. A jelen szállítási feltételek csak abban az esetben nem alkalmazandók, ha a Megrendelő és a CODEX Zrt. írásban
       kifejezetten így állapodott meg. Amennyiben a jelen szállítási feltételek kizárására kifejezetten nem került sor és az 
       egyedi szerződés és a jelen általános szállítási feltételek rendelkezései egymásnak ellentmondóak, úgy – a felek eltérő
       rendelkezésének hiányában – a jelen általános szállítási feltételek irányadók.

3. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás
3.1. A Megrendelő a szükséges mennyiségi és minőségi paraméterek megadásával szóban vagy írásban egyaránt kérhet
       árajánlatot a CODEX Zrt.-től. Szóban történő ajánlatkérés esetén a CODEX Zrt. kérheti az ajánlatkérés írásban tör-
       ténő megküldését is.
3.2. A CODEX Zrt. az ajánlatkérés alapján írásbeli ajánlatot küld a Megrendelő részére, mely árajánlat – a felek eltérő
       megállapodásának hiányában – 30 (Harminc) napig érvényes.
       Az árajánlat kiküldése nem jelent a CODEX Zrt. számára szerződéskötési kötelezettséget, azaz az árajánlat csak a
       megrendelés és annak CODEX Zrt. általi visszaigazolása esetén jelent teljesítési kötelezettséget. Az árajánlat módo-
       sítható.

3.3. A Megrendelő az árajánlat ismeretében e-mail, fax útján vagy postai küldeményként részletes írásbeli megrendelést
       küld, amelyben megnevezi a megrendelt terméket, a felhasználandó anyagot, a termékre vonatkozó követelményeket
       vagy ezek hiányában nyilatkozik arra, hogy ezek kapcsán az árajánlatban foglaltak az irányadók, továbbá – mind részle-
       tes, mind az árajánlatra visszautaló egyszerűsített tartalmú megrendelés esetén – nyilatkozik arra, hogy az árajánlatban
       feltüntetett árat és szállítási határidőt elfogadja. A megrendelésnek a gyártáshoz szükséges paraméterek részletes
       és pontos meghatározásán túlmenően tartalmaznia kell a Megrendelő nevét (cégnevét), címét (székhelyét), az
       esetleges ettől eltérő szállítási címet, a Megrendelő bankszámlaszámát és adóigazgatási számát.
       A Megrendelő a jelen szerződéses feltételekkel kapcsolatos véleményeltérését legkésőbb a megrendeléskor jelezheti,
       ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a jelen szerződéses feltételeket elfogadta.
3.4. A megrendelést – a védett termékek kivételével – a CODEX Zrt. lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb a
       megrendelés beérkezését követő munkanapon 17.00 óráig írásban (e-mail vagy fax útján) visszaigazolja. A szerződés a
       Megrendelő és a CODEX Zrt. között a visszaigazolással jön létre. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása
       technikai, alapanyag vagy más okból eltér a megrendeléstől, úgy annak kapcsán a CODEX Zrt. ennek tényére köte-
       les a Megrendelő figyelmét felhívni. A Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást emelhet, melyet a CODEX Zrt. köteles figyelembe venni. Amennyiben a megrendelés és annak visszaigazolá-
       sa a fentiek szerint eltér egymástól és a Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást nem emel, úgy a megrendelés teljesítésére a visszaigazolásban foglaltak az irányadók.
       A megrendeléshez kapcsolódó bármely szóbeli megállapodáshoz írásos visszaigazolás szükséges.
       Védett termékek megrendelése esetében a megrendelés visszaigazolására az árajánlatban foglaltak szerint kerül sor.
3.5. Az árajánlat Megrendelő általi elfogadása és annak alapján a megrendelés CODEX Zrt. részére történő megküldése
       az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.
3.6. A felek közötti egyedi szerződés részét képezi a megrendelés, illetve a megrendelés tárgyára vonatkozó műszaki/szak-
       mai specifikáció, valamint – ha erre a megrendelés kifejezetten utal – akkor a CODEX Zrt. Megrendelő által elfoga-
       dott ajánlata, valamint a megrendelés CODEX Zrt. általi visszaigazolása.

4. Lemondás
4.1. A Megrendelő jogosult a szerződést megszüntetni, azaz a megrendelést lemondani a gyártás megkezdését megelőző-
       en, ebben az esetben azonban köteles megtéríteni a CODEX Zrt. mindazon költségeit és kiadásait (ideértve, de nem
       kizárólag fenntartott termelési kapacitás, beszerzett anyagok, alvállalkozói költségek, tárolás stb.), melyek a teljesítés
       előkészítésével felmerültek.
4.2. Abban az esetben, ha a CODEX Zrt. a gyártást megkezdte, úgy a Megrendelő nem jogosult a megrendelést lemondani.

5. Árak
Az elkészült termékről, illetve nyomdai szolgáltatásról a CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában megjelölt ár
alapján számlát állít ki.
Az ár nem tartalmazza a termékdíjat és az általános forgalmi adót.
Az árak a felek eltérő megállapodásának hiányában „Ex Works” kerülnek megállapításra.
Amennyiben a Megrendelő a CODEX Zrt. teljesítéséig a termékdíj nyilatkozatot nem bocsátja rendelkezésre, azaz abban
az esetben, ha a Megrendelő a termékről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
a termékdíjat a Megrendelő felé kiszámlázza. 

6. Árváltoztatás
6.1. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat megváltoztatni, ha a megrendelés és annak visszaigazolása időpontjához
       képest lényeges körülményváltozás áll be, így különösen, de nem kizárólag az alapanyagok, az energia (közüzemi
       szolgáltatások) forintban meghatározott árának, valamint a közterhek (adók és járulékok) jelentős növekedése esetén.
6.2. Ugyancsak jogosult a CODEX Zrt. a megállapított árat növelni, ha a Megrendelő hibás adatokat, esetleg hibás anya-
       got stb. bocsát a CODEX Zrt. rendelkezésére, mely miatt a teljesítés során jelentős többletmunka merül fel.
6.3. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat növelni vagy csökkenteni, ha a Megrendelő a megrendelést utóbb módo-
       sítja és a CODEX Zrt. ezen módosítást elfogadja, mely a teljesítés költségét befolyásolja.

7. Fizetési feltételek
7.1. A CODEX Zrt. a megrendelt termék készre jelentésével egyidejűleg jogosult a számláját a Megrendelő felé kibocsá-
       tani. A számla összegének kiegyenlítése – eltérő megállapodás hiányában – átutalással 8 (Nyolc) banki napon belül
       történik.
7.2. A CODEX Zrt. a számlán számlázási címként a Megrendelő által közölt, illetve visszaigazolásban megjelölt címet tün-
       teti fel. Amennyiben a Megrendelő az esetleges címváltozást a CODEX Zrt. általi teljesítés napjáig a CODEX Zrt.-vel
       nem közli, úgy abban az esetben az ebből eredő többletköltséget a Megrendelő köteles viselni.

7.3. Eltérő megállapodás hiányában fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti, azaz az ún. tör-
       vényes késedelmi kamat mértékével megegyezik. Amennyiben a Megrendelő vállalkozás, úgy fizetési késedelem ese-
       tén köteles a CODEX Zrt.-nek a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt megfizetni. Fogyasztó esetében a behajtási költ-
       ségátalányra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.
7.4. Olyan Megrendelő esetében, akivel a CODEX Zrt. korábban nem állt üzleti kapcsolatban, valamint nagy mennyiségű
       megrendelés esetén a CODEX Zrt. előlegfizetést kérhet, amelynek kiegyenlítése a gyártás megkezdésének feltétele.
7.5. Olyan Megrendelő esetében, akinek a CODEX Zrt. felé lejárt esedékességű, kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a
       CODEX Zrt. választása szerint jogosult az újabb megrendelés elfogadását a tartozás kiegyenlítéséig megtagadni vagy
       előlegfizetést kérni.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. A CODEX Zrt. által előállított/szállított termék a teljes díj és minden járulékos költség kiegyenlítéséig a CODEX Zrt.
       tulajdona marad, azaz a CODEX Zrt. a tulajdonjogát fenntartja, így eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő a
       terméket nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni.
8.2. A CODEX Zrt. által elkészített szedésfilmek, fotófilmek, színbontások, nyomólemezek és egyéb, a gyártási folyamat-
       ban szükséges segédanyagok a CODEX Zrt. tulajdonában maradnak. Ez vonatkozik azokra a megrendelés teljesítésé-
       hez szükséges gyártóeszközökre is, amelyeket a CODEX Zrt. megbízásából más vállalkozó állított elő.

9. A teljesítés; a teljesítés helye
9.1. A CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában a 11.1. pontban foglaltak szerint meghatározott teljesítési határ-
       időn belül a terméket a megrendelésben, illetve a megrendelés visszaigazolásában megállapított paraméterek sze-
       rint legyártja.
9.2. A teljesítés során a CODEX Zrt. az alapanyagok nyomdai feldolgozhatóság szempontjából lényeges tulajdonságai
       alapján dönt a szükséges anyagok kiválasztásánál, így ennek megfelelően ezen anyagok egyéb tulajdonságaiért nem
       szavatol, kivéve ha a Megrendelő az árajánlat kérése, de legkésőbb a megrendelés során az anyagok egyéb tulajdon-
       ságainak relevanciájára a CODEX Zrt. figyelmét felhívta és a CODEX Zrt. ezen megrendelői igényt elfogadta. Ez
       utóbbi esetben a nyomdai termék gyártásához szükséges anyagok kiválasztásáról a felek – a Megrendelő költségvise-
       lése mellett – külön állapodnak meg.
9.3. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően módosítást (pl. terjedelem-, alapanyag-módosí-
       tást) igényel, úgy a CODEX Zrt. – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az eredeti megrendelés kapcsán fel-
       merült költségek Megrendelő általi kiegyenlítése mellett a Megrendelő módosított igényét új megrendelésként kezeli.
9.4. A teljesítés és a fizetés helye – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a CODEX Zrt. székhelye.

10. A teljesítés módja
10.1. A CODEX Zrt. árai a leporelló termékek kartondobozba helyezését, illetve egyéb nyomdai termékek egyszerű cso-
         magolását tartalmazzák, így a felek eltérő megállapodásának hiányában a terméket a CODEX Zrt. egyszerű csoma-
         golásban adta át a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő különleges csomagolást igényel, úgy ennek költségét a
         Megrendelő viseli, azaz ezen költséget a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.
10.2. A CODEX Zrt. által végzett szállítások – eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelő költségére és kockázatára
         történnek azzal, hogy amennyiben az áru kiszállítása raklapon történik, úgy a lerakodásról a Megrendelő köteles
         gondoskodni. 
         Az ún. védett termékek kivételével a Megrendelő által megrendelt mennyiségtől a CODEX Zrt. az alábbi mértékben
         (+/–) térhet el, azaz a megengedett eltérés mértéke legfeljebb 4% (alul-, illetve túlszállítás), mely esetén az ár – a
         felek eltérő megállapodásának hiányában – a ténylegesen szállított mennyiségnek megfelelően kerül kiszámlázásra.
10.3. A Megrendelő köteles a CODEX Zrt. által készre jelentett, illetve a CODEX Zrt. általi szállítás esetén a szerződés-
         nek megfelelően általa leszállított árut haladéktalanul átvenni. A megrendelés azon a napon teljesítettnek minősül,
         amely napon a Megrendelő általi átvételnek meg kell vagy meg kellett volna történnie.
10.4. A Megrendelő által át nem vett terméket a CODEX Zrt. a Megrendelő költségére tárolja/őrzi. A tárolás díja – elté-
         rő megállapodás hiányában – értékpapírok esetén a névérték 3 ezreléke + áfa/év, míg egyéb nyomdai termékek
         esetében a CODEX Zrt. a termék jellegétől függően a tárolás díj mértékét az átvétel Megrendelő általi átvételének
         elmulasztását követően az átvételre felszólító levelében a Megrendelővel írásban közli. A tárolási díjat a CODEX
         Zrt. az általa Megrendelővel írásban közölt póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően jogosult
         felszámítani.
10.5. A CODEX Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – a készre jelentett terméket a Megrendelő költségére és veszé-
         lyére tárolja és nem vállal felelősséget olyan kárért, amely az általában elvárható gondosság ellenére a raktározás,
         tárolás idején a termékben keletkezett.
10.6. A CODEX Zrt. a raktározott idegen tulajdonú árukra kockázati biztosítást nem köteles kötni.
10.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a terméket a CODEX Zrt. értesítése ellenére a felek által megállapodott ha-
         táridőben nem veszi át, úgy a CODEX Zrt. jogosult a raktározásért, illetve tárolásért a fentiekben meghatározott
         mértékű díjat felszámítani és azt a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.

11. Teljesítési határidő
11.1. A CODEX Zrt. által írásban visszaigazolt teljesítési határidő csak tájékoztató jellegű, kivéve, ha a felek kifejezetten
         rögzítik, hogy a teljesítésnek legkésőbb mely időpontig kell megtörténnie.
11.2. A teljesítési határidő a megrendelésnek a CODEX Zrt. általi visszaigazolásának napjától kezdődik, amennyiben a
         megrendelés  teljesítéséhez szükséges minden, a Megrendelő által biztosítandó vagy általa biztosítani vállalt anyag és
         információ a CODEX Zrt. rendelkezésére áll, azaz azt a Megrendelő az általa vállaltaknak megfelelően a CODEX
         Zrt. rendelkezésére bocsátja.
11.3. A CODEX Zrt. a gyártás alapjául szolgáló digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, levona-
         tok, próbanyomatok, szemleívek stb.) a Megrendelő részére jóváhagyás végett megküldi, aki a felek eltérő megálla-
         podásának hiányában a megküldéstől számított 2 (Kettő) munkanapon belül jogosult annak kapcsán észrevételeit
         megtenni, illetve esetleges kifogását jelezni, ennek hiányában pedig a jóváhagyás kapcsán nyilatkozni. A Megrendelő
         általi ellenőrzés időtartamára a szállítási határidő félbeszakad azzal, hogy a Megrendelő esetleges késedelme a
         CODEX Zrt. késedelmét  kizárja. Amennyiben a Megrendelő a digitális termékminta megküldését követően a fenti
         határidőn belül a jóváhagyásról, ennek hiányában észrevételeiről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. 3 (Három)
         naptári nap póthatáridő tűzésével erre a Megrendelőt írásban felhívja. A felek eltérő megállapodásának hiányában
         ezen póthatáridő eredménytelen elteltét követően a CODEX Zrt. jogosult a felek közötti jogviszonyt azonnali ha-
         tállyal felmondani és a Megrendelő felé a felmondás megküldésének napjáig felmerült költségeit 8 (Nyolc) napos fi-
         zetési határidővel kiszámlázni.
11.4. Szállítási késedelem esetén – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – a hatályos jogszabályi rendelkezé-
         sek az irányadók.
11.5. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési igény a CODEX Zrt. által kiállított számlában szereplő
         összeget nem haladhatja meg, azaz a CODEX Zrt. ezt meghaladóan a felelősségét korlátozza, illetve kizárja.

12. Ellenőrzés, termékszavatosság
12.1. A CODEX Zrt. lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő a gyártás megkezdésekor az ún. induló ívet ellenőriz-
         ze, melynek elmulasztásából eredő esetleges minőségi kifogás kapcsán – a felek eltérő megállapodásának hiányában –
         a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.
12.2. A CODEX Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott termékek a hatályos Magyar Szabványnak, illetve a megrendelésben
         és a visszaigazolásban feltüntetett mennyiségi és minőségi ismérveknek megfelelnek. Esetleges hibás teljesítés esetén
         a CODEX Zrt. elsődlegesen a hibás termék javítását köteles elvégezni azzal, hogy a termék cseréjére abban az eset-
         ben kerül sor, ha a hiba kijavítása bármely okból nem lehetséges.
12.3. A termékkel kapcsolatos minőségi kifogást – amennyiben annak tárgya nem minősül kifejezetten rejtett hibának – a
         Megrendelő köteles a CODEX Zrt.-vel haladéktalanul írásban közölni. A CODEX Zrt. vállalkozások esetében a ter-
         mék átvételétől számított 8 (Nyolc) naptári napon, fogyasztók esetében 2 (Kettő) hónapon túl minőségi kifogást
         nem fogad el.
12.4. A Megrendelő által közölt minőségi kifogást a CODEX Zrt. a reklamáció beérkezésétől számított 15 (Tizenöt)
         munkanapon belül kivizsgálja és annak eredményéről a belső vizsgálat befejezésétől számított 8 (Nyolc) munkana-
         pon belül a Megrendelőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a belső vizsgálat a termék jellegéből fakadóan hosszabb
         időt vesz igénybe, úgy azt a CODEX Zrt. köteles a Megrendelővel közölni.
12.5. A szállítmány egy részének hiánya, vagy esetleges hibája nem adhat okot a teljes termékmennyiség Megrendelő ál-
         tali átvételének megtagadására. A CODEX Zrt. fenntartja a jogot a javításra vagy pótszállításra.
12.6. A rejtett hibák miatti reklamációt a CODEX Zrt. az áru átvételétől számított 3 (Három) hónapon belül fogad el,
         ezen határidő lejártát követően minőségi kifogás nem érvényesíthető.
12.7. Amennyiben a hibás előállításra a Megrendelő érdekkörében felmerült okból kerül sor, így különösen, de nem ki-
         zárólag abban az esetben, ha a Megrendelő – a CODEX Zrt. által részére megküldött – gyártás alapjául szolgáló
         digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof stb.) hagyott jóvá és a termék gyártása ez okból hibásan
         történik vagy a Megrendelő által leadott anyag nem felel meg a www.codex.hu weboldalon elérhető anyagleadási
         feltételeknek, úgy a hibás gyártás kapcsán a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.

13. A gyártás alapjául szolgáló digitális termékminta
13.1. A CODEX Zrt. a termék gyártását megelőzően digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, le-
         vonatok, próbanyomatok, szemleívek stb.) bocsát a Megrendelő rendelkezésére és a termék előállítását a Megren-
         delő jóváhagyása esetén kezdi meg.
13.2. A CODEX Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő a részére megküldött digitális termékmintát úgy hagy-
         ta jóvá, hogy az esetlegesen eltérést, hibát tartalmaz.

14. Eltérések
14.1. A termék minőségét nem befolyásoló kisebb minőségi eltérések esetén a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a
         CODEX Zrt. teljesítését ne fogadja el.
14.2. Minőségi eltérés esetén a felek kötelesek egymással – szükség esetén szakértő bevonásával – egyeztetni, míg meny-
         nyiségi eltérés esetén a 9.2. pontban foglaltak az irányadók.

15. Huzamosabb ideig fennálló szerződések
15.1. Amennyiben a Megrendelő és a CODEX Zrt. között egyes termékek gyártására vonatkozóan huzamosabb ideig
         fennálló szerződés megkötésére kerül sor, úgy ezen szerződés, valamint a jelen általános szerződési feltételek kö-
         zötti eltérések esetén a huzamosabb időre kötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
15.2. A huzamosabb ideig fennálló szerződésekben a Megrendelő és a CODEX Zrt. közös megegyezéssel a jelen általá-
         nos szerződési feltételektől eltérhet.

16. Szerzői jogok
16.1. Megrendelő garantálja, hogy a megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez minden szükséges joggal rendel-

kezik, a megrendelése alapján a CODEX Zrt. által készített termék harmadik személynek semmilyen jogát (pl. 
szerzői jog, iparjogvédelmi jogok stb.) nem sérti és az megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz e körben a CODEX 
Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Megrendelő jogosultsága vonatkozásában kétségek merül-
nek fel, úgy a CODEX Zrt. jogosult, de nem köteles a teljesítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a jogosultság kérdé-
se minden kétséget kizáróan nem tisztázódik.

16.2. A megrendelés teljesítése során a CODEX Zrt. által egyedileg fejlesztett, illetve készített szellemi alkotások vonatko-
zásában – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelő kizárólag arra szerez jogot, hogy a terméket 
használja, forgalmazza, azaz a Megrendelő ebben az esetben a CODEX Zrt. hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
szellemi alkotás módosítására, továbbfejlesztésére, értékesítésére, megsemmisítésére, a vagyoni jogok teljes vagy 
részleges átruházására.

16.3. Kizárólag a CODEX Zrt. jogosult a megrendelés teljesítése érdekében általa előállított eszközöket (szedés, film) és
         nyomdai terméket (levonatok, próbanyomatok stb.) a sokszorosítandó termék előállítására használni, azaz a felek
         eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. nem köteles az ilyen jellegű sokszorosító eszközöket a Megren-
         delő részére kiadni, ha ezáltal a Megrendelő vagy más személy számára a termék előállítását lehetővé tenné.

17. A Megrendelő által biztosított anyagok
17.1. A Megrendelő által a CODEX Zrt. részére átadott anyagokat a CODEX Zrt. a szállítási okmányokban megjelölt
         mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia vállalása nélkül veszi át a Megrendelőtől. Ezen anyagok
         ellenőrzését a CODEX Zrt. csak a gyártási folyamat közben végzi el, melyre figyelemmel e körben a CODEX Zrt.
         csak olyan károk esetében vállal felelősséget, amelyek a CODEX Zrt. érdekkörében felmerült és neki felróható
         okból keletkeztek.
17.2. A CODEX Zrt. jogosult az átvett anyagok esetleges ellenőrzésével, raktározásával kapcsolatos költségeket a Meg-
         rendelőre áthárítani.
17.3. A CODEX Zrt. a Megrendelő által biztosított anyagból készülő termékek kapcsán eltérő megállapodás hiányában
         garanciát nem vállal.
17.4. A csomagolóanyag, valamint a papírkörülvágásból, stancolásból és továbbnyomásból származó szokásos hulladék
         – eltérő megállapodás hiányában – a feldolgozás során automatikusan a CODEX Zrt. tulajdonába kerül. Adat- és kép-
         hordozókért (kéziratok, tervezetek, diapozitívok stb.) a CODEX Zrt. a megrendelés teljesítése után 4 (Négy) hétig,
         az anyag értékéig vállal felelősséget.
17.5. Személyes adatok kezelése esetén a CODEX Zrt. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartá-
         sával jár el. 

18. Vis maior
18.1. Vis maior, azaz teljesítést gátló oknak minősülnek a megrendelés visszaigazolását és ily módon a Megrendelő és 

a CODEX Zrt. közötti szerződéskötést követően felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elhárít- 
hatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és esemé- 
nyek, amelyek nem tartoznak a vis maiorra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának körébe. Vis maior különösen, 
de nem kizárólag a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, 
háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni 
ellehetetlenülés), továbbá az utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén- 
intézkedés (jogi ellehetetlenülés).

18.2. Nem minősül szerződésszegésnek a késedelmes vagy hibás teljesítés, amelyet a félnek fel nem róható, 18.1. pont-
         ban körülírt elháríthatatlan külső ok idéz elő, azonban a vis maiornak minősülő esemény bekövetkezéséről, annak
         várható időtartamáról és a teljesítésre gyakorolt hatásáról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
18.3. Vis maior esetében a felek arra törekszenek, hogy a teljesítés során felmerülő esetleges akadályokat a lehető legrö-
         videbb időn belül elhárítsák, az esetlegesen szükségessé váló módosításokat közös megegyezéssel haladéktalanul
         elvégezzék. 
18.4. A felek a szerződésből eredő kötelezettségeik nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége
         alól olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maiornak mi-
         nősülő esemény számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

19. Felelősség, kártérítés
19.1. A Megrendelő a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése esetén köteles a CODEX Zrt.-t a megrendeléssel
         és annak teljesítésével összefüggésben ért károk, felmerült költségek és kiadások megtérítésére.
19.2. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési kötelezettség maximumát a CODEX Zrt. általa kiállított
         számlában szereplő összegben jelöli meg. 
19.3. A CODEX Zrt. nem felel a Megrendelő által biztosított anyagokban bekövetkező esetleges károsodásért abban az
         esetben, ha a Megrendelő az általa biztosított anyagok jellegét, jellemzőit, illetve az anyagok kezelésére vonatkozó
         szükséges információkat a CODEX Zrt.-vel előzetesen – igazolható módon – nem közli.

20. Név- vagy márkafelirat, minta
A felek eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. jogosult az általa gyártott nyomdatermékeken a Megrendelő
külön engedélye  nélkül  is saját cégnevét, elérhetőségeit és/vagy márkajelét impresszumként feltüntetni, valamint az általa
előállított termékeket referenciaként megnevezni és mintaként felhasználni.

21. Titoktartás, biztonság
21.1. A felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatban és az annak kapcsán ellátott tevékenységük során a tudomásukra
         jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok minden olyan tény, infor-
         máció, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasz-
         nálása a jogosult pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Az így megszerzett információ
         harmadik személyek részére csak a másik Szerződő Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye
         alapján tehető bármilyen módon hozzáférhetővé.
21.2. A Megrendelő a CODEX Zrt. székhelyén (pl. induló ív jóváhagyása esetén gépinduláskor) köteles betartani a
         CODEX Zrt. működésére irányadó biztonsági szabályokat.

22. Irányadó jog, joghatóság
A jelen szerződésre a magyar jog irányadó és az esetleges jogviták magyar bíróság joghatósága alá tartoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés kizárólag a felek közös írásba foglalt megegyezése alapján érvényes.
Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése kapcsán értelmezési vita merül fel, úgy a
magyar nyelvű szöveg az irányadó.      
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1. Meghatározások
A jelen szállítási feltételek alkalmazásában:
a) Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki nyomdai termék gyártására vagy nyomdai szolgáltatás elvégzésé-
    re megrendelést ad a CODEX Zrt. részére;
b) Védett termék: az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályai-
    ról szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján előállított termékek, valamint a biztonsági okmányok védelmének
    rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmányok, valamint mindazon nyomdai termékek,
    amelyek szigorú számadásúak, illetve biztonsági elemet tartalmaznak;
c) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
d) Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
e) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2. Általános szabályok
2.1. A jelen szállítási feltételeket kell alkalmazni valamennyi, a Megrendelő és a CODEX Zrt. között létrejött szerződés
       esetén.
2.2. A jelen szállítási feltételek csak abban az esetben nem alkalmazandók, ha a Megrendelő és a CODEX Zrt. írásban
       kifejezetten így állapodott meg. Amennyiben a jelen szállítási feltételek kizárására kifejezetten nem került sor és az 
       egyedi szerződés és a jelen általános szállítási feltételek rendelkezései egymásnak ellentmondóak, úgy – a felek eltérő
       rendelkezésének hiányában – a jelen általános szállítási feltételek irányadók.

3. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás
3.1. A Megrendelő a szükséges mennyiségi és minőségi paraméterek megadásával szóban vagy írásban egyaránt kérhet
       árajánlatot a CODEX Zrt.-től. Szóban történő ajánlatkérés esetén a CODEX Zrt. kérheti az ajánlatkérés írásban tör-
       ténő megküldését is.
3.2. A CODEX Zrt. az ajánlatkérés alapján írásbeli ajánlatot küld a Megrendelő részére, mely árajánlat – a felek eltérő
       megállapodásának hiányában – 30 (Harminc) napig érvényes.
       Az árajánlat kiküldése nem jelent a CODEX Zrt. számára szerződéskötési kötelezettséget, azaz az árajánlat csak a
       megrendelés és annak CODEX Zrt. általi visszaigazolása esetén jelent teljesítési kötelezettséget. Az árajánlat módo-
       sítható.

3.3. A Megrendelő az árajánlat ismeretében e-mail, fax útján vagy postai küldeményként részletes írásbeli megrendelést
       küld, amelyben megnevezi a megrendelt terméket, a felhasználandó anyagot, a termékre vonatkozó követelményeket
       vagy ezek hiányában nyilatkozik arra, hogy ezek kapcsán az árajánlatban foglaltak az irányadók, továbbá – mind részle-
       tes, mind az árajánlatra visszautaló egyszerűsített tartalmú megrendelés esetén – nyilatkozik arra, hogy az árajánlatban
       feltüntetett árat és szállítási határidőt elfogadja. A megrendelésnek a gyártáshoz szükséges paraméterek részletes
       és pontos meghatározásán túlmenően tartalmaznia kell a Megrendelő nevét (cégnevét), címét (székhelyét), az
       esetleges ettől eltérő szállítási címet, a Megrendelő bankszámlaszámát és adóigazgatási számát.
       A Megrendelő a jelen szerződéses feltételekkel kapcsolatos véleményeltérését legkésőbb a megrendeléskor jelezheti,
       ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a jelen szerződéses feltételeket elfogadta.
3.4. A megrendelést – a védett termékek kivételével – a CODEX Zrt. lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb a
       megrendelés beérkezését követő munkanapon 17.00 óráig írásban (e-mail vagy fax útján) visszaigazolja. A szerződés a
       Megrendelő és a CODEX Zrt. között a visszaigazolással jön létre. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása
       technikai, alapanyag vagy más okból eltér a megrendeléstől, úgy annak kapcsán a CODEX Zrt. ennek tényére köte-
       les a Megrendelő figyelmét felhívni. A Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást emelhet, melyet a CODEX Zrt. köteles figyelembe venni. Amennyiben a megrendelés és annak visszaigazolá-
       sa a fentiek szerint eltér egymástól és a Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást nem emel, úgy a megrendelés teljesítésére a visszaigazolásban foglaltak az irányadók.
       A megrendeléshez kapcsolódó bármely szóbeli megállapodáshoz írásos visszaigazolás szükséges.
       Védett termékek megrendelése esetében a megrendelés visszaigazolására az árajánlatban foglaltak szerint kerül sor.
3.5. Az árajánlat Megrendelő általi elfogadása és annak alapján a megrendelés CODEX Zrt. részére történő megküldése
       az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.
3.6. A felek közötti egyedi szerződés részét képezi a megrendelés, illetve a megrendelés tárgyára vonatkozó műszaki/szak-
       mai specifikáció, valamint – ha erre a megrendelés kifejezetten utal – akkor a CODEX Zrt. Megrendelő által elfoga-
       dott ajánlata, valamint a megrendelés CODEX Zrt. általi visszaigazolása.

4. Lemondás
4.1. A Megrendelő jogosult a szerződést megszüntetni, azaz a megrendelést lemondani a gyártás megkezdését megelőző-
       en, ebben az esetben azonban köteles megtéríteni a CODEX Zrt. mindazon költségeit és kiadásait (ideértve, de nem
       kizárólag fenntartott termelési kapacitás, beszerzett anyagok, alvállalkozói költségek, tárolás stb.), melyek a teljesítés
       előkészítésével felmerültek.
4.2. Abban az esetben, ha a CODEX Zrt. a gyártást megkezdte, úgy a Megrendelő nem jogosult a megrendelést lemondani.

5. Árak
Az elkészült termékről, illetve nyomdai szolgáltatásról a CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában megjelölt ár
alapján számlát állít ki.
Az ár nem tartalmazza a termékdíjat és az általános forgalmi adót.
Az árak a felek eltérő megállapodásának hiányában „Ex Works” kerülnek megállapításra.
Amennyiben a Megrendelő a CODEX Zrt. teljesítéséig a termékdíj nyilatkozatot nem bocsátja rendelkezésre, azaz abban
az esetben, ha a Megrendelő a termékről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
a termékdíjat a Megrendelő felé kiszámlázza. 

6. Árváltoztatás
6.1. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat megváltoztatni, ha a megrendelés és annak visszaigazolása időpontjához
       képest lényeges körülményváltozás áll be, így különösen, de nem kizárólag az alapanyagok, az energia (közüzemi
       szolgáltatások) forintban meghatározott árának, valamint a közterhek (adók és járulékok) jelentős növekedése esetén.
6.2. Ugyancsak jogosult a CODEX Zrt. a megállapított árat növelni, ha a Megrendelő hibás adatokat, esetleg hibás anya-
       got stb. bocsát a CODEX Zrt. rendelkezésére, mely miatt a teljesítés során jelentős többletmunka merül fel.
6.3. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat növelni vagy csökkenteni, ha a Megrendelő a megrendelést utóbb módo-
       sítja és a CODEX Zrt. ezen módosítást elfogadja, mely a teljesítés költségét befolyásolja.

7. Fizetési feltételek
7.1. A CODEX Zrt. a megrendelt termék készre jelentésével egyidejűleg jogosult a számláját a Megrendelő felé kibocsá-
       tani. A számla összegének kiegyenlítése – eltérő megállapodás hiányában – átutalással 8 (Nyolc) banki napon belül
       történik.
7.2. A CODEX Zrt. a számlán számlázási címként a Megrendelő által közölt, illetve visszaigazolásban megjelölt címet tün-
       teti fel. Amennyiben a Megrendelő az esetleges címváltozást a CODEX Zrt. általi teljesítés napjáig a CODEX Zrt.-vel
       nem közli, úgy abban az esetben az ebből eredő többletköltséget a Megrendelő köteles viselni.

7.3. Eltérő megállapodás hiányában fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti, azaz az ún. tör-
       vényes késedelmi kamat mértékével megegyezik. Amennyiben a Megrendelő vállalkozás, úgy fizetési késedelem ese-
       tén köteles a CODEX Zrt.-nek a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt megfizetni. Fogyasztó esetében a behajtási költ-
       ségátalányra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.
7.4. Olyan Megrendelő esetében, akivel a CODEX Zrt. korábban nem állt üzleti kapcsolatban, valamint nagy mennyiségű
       megrendelés esetén a CODEX Zrt. előlegfizetést kérhet, amelynek kiegyenlítése a gyártás megkezdésének feltétele.
7.5. Olyan Megrendelő esetében, akinek a CODEX Zrt. felé lejárt esedékességű, kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a
       CODEX Zrt. választása szerint jogosult az újabb megrendelés elfogadását a tartozás kiegyenlítéséig megtagadni vagy
       előlegfizetést kérni.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. A CODEX Zrt. által előállított/szállított termék a teljes díj és minden járulékos költség kiegyenlítéséig a CODEX Zrt.
       tulajdona marad, azaz a CODEX Zrt. a tulajdonjogát fenntartja, így eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő a
       terméket nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni.
8.2. A CODEX Zrt. által elkészített szedésfilmek, fotófilmek, színbontások, nyomólemezek és egyéb, a gyártási folyamat-
       ban szükséges segédanyagok a CODEX Zrt. tulajdonában maradnak. Ez vonatkozik azokra a megrendelés teljesítésé-
       hez szükséges gyártóeszközökre is, amelyeket a CODEX Zrt. megbízásából más vállalkozó állított elő.

9. A teljesítés; a teljesítés helye
9.1. A CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában a 11.1. pontban foglaltak szerint meghatározott teljesítési határ-
       időn belül a terméket a megrendelésben, illetve a megrendelés visszaigazolásában megállapított paraméterek sze-
       rint legyártja.
9.2. A teljesítés során a CODEX Zrt. az alapanyagok nyomdai feldolgozhatóság szempontjából lényeges tulajdonságai
       alapján dönt a szükséges anyagok kiválasztásánál, így ennek megfelelően ezen anyagok egyéb tulajdonságaiért nem
       szavatol, kivéve ha a Megrendelő az árajánlat kérése, de legkésőbb a megrendelés során az anyagok egyéb tulajdon-
       ságainak relevanciájára a CODEX Zrt. figyelmét felhívta és a CODEX Zrt. ezen megrendelői igényt elfogadta. Ez
       utóbbi esetben a nyomdai termék gyártásához szükséges anyagok kiválasztásáról a felek – a Megrendelő költségvise-
       lése mellett – külön állapodnak meg.
9.3. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően módosítást (pl. terjedelem-, alapanyag-módosí-
       tást) igényel, úgy a CODEX Zrt. – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az eredeti megrendelés kapcsán fel-
       merült költségek Megrendelő általi kiegyenlítése mellett a Megrendelő módosított igényét új megrendelésként kezeli.
9.4. A teljesítés és a fizetés helye – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a CODEX Zrt. székhelye.

10. A teljesítés módja
10.1. A CODEX Zrt. árai a leporelló termékek kartondobozba helyezését, illetve egyéb nyomdai termékek egyszerű cso-
         magolását tartalmazzák, így a felek eltérő megállapodásának hiányában a terméket a CODEX Zrt. egyszerű csoma-
         golásban adta át a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő különleges csomagolást igényel, úgy ennek költségét a
         Megrendelő viseli, azaz ezen költséget a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.
10.2. A CODEX Zrt. által végzett szállítások – eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelő költségére és kockázatára
         történnek azzal, hogy amennyiben az áru kiszállítása raklapon történik, úgy a lerakodásról a Megrendelő köteles
         gondoskodni. 
         Az ún. védett termékek kivételével a Megrendelő által megrendelt mennyiségtől a CODEX Zrt. az alábbi mértékben
         (+/–) térhet el, azaz a megengedett eltérés mértéke legfeljebb 4% (alul-, illetve túlszállítás), mely esetén az ár – a
         felek eltérő megállapodásának hiányában – a ténylegesen szállított mennyiségnek megfelelően kerül kiszámlázásra.
10.3. A Megrendelő köteles a CODEX Zrt. által készre jelentett, illetve a CODEX Zrt. általi szállítás esetén a szerződés-
         nek megfelelően általa leszállított árut haladéktalanul átvenni. A megrendelés azon a napon teljesítettnek minősül,
         amely napon a Megrendelő általi átvételnek meg kell vagy meg kellett volna történnie.
10.4. A Megrendelő által át nem vett terméket a CODEX Zrt. a Megrendelő költségére tárolja/őrzi. A tárolás díja – elté-
         rő megállapodás hiányában – értékpapírok esetén a névérték 3 ezreléke + áfa/év, míg egyéb nyomdai termékek
         esetében a CODEX Zrt. a termék jellegétől függően a tárolás díj mértékét az átvétel Megrendelő általi átvételének
         elmulasztását követően az átvételre felszólító levelében a Megrendelővel írásban közli. A tárolási díjat a CODEX
         Zrt. az általa Megrendelővel írásban közölt póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően jogosult
         felszámítani.
10.5. A CODEX Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – a készre jelentett terméket a Megrendelő költségére és veszé-
         lyére tárolja és nem vállal felelősséget olyan kárért, amely az általában elvárható gondosság ellenére a raktározás,
         tárolás idején a termékben keletkezett.
10.6. A CODEX Zrt. a raktározott idegen tulajdonú árukra kockázati biztosítást nem köteles kötni.
10.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a terméket a CODEX Zrt. értesítése ellenére a felek által megállapodott ha-
         táridőben nem veszi át, úgy a CODEX Zrt. jogosult a raktározásért, illetve tárolásért a fentiekben meghatározott
         mértékű díjat felszámítani és azt a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.

11. Teljesítési határidő
11.1. A CODEX Zrt. által írásban visszaigazolt teljesítési határidő csak tájékoztató jellegű, kivéve, ha a felek kifejezetten
         rögzítik, hogy a teljesítésnek legkésőbb mely időpontig kell megtörténnie.
11.2. A teljesítési határidő a megrendelésnek a CODEX Zrt. általi visszaigazolásának napjától kezdődik, amennyiben a
         megrendelés  teljesítéséhez szükséges minden, a Megrendelő által biztosítandó vagy általa biztosítani vállalt anyag és
         információ a CODEX Zrt. rendelkezésére áll, azaz azt a Megrendelő az általa vállaltaknak megfelelően a CODEX
         Zrt. rendelkezésére bocsátja.
11.3. A CODEX Zrt. a gyártás alapjául szolgáló digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, levona-
         tok, próbanyomatok, szemleívek stb.) a Megrendelő részére jóváhagyás végett megküldi, aki a felek eltérő megálla-
         podásának hiányában a megküldéstől számított 2 (Kettő) munkanapon belül jogosult annak kapcsán észrevételeit
         megtenni, illetve esetleges kifogását jelezni, ennek hiányában pedig a jóváhagyás kapcsán nyilatkozni. A Megrendelő
         általi ellenőrzés időtartamára a szállítási határidő félbeszakad azzal, hogy a Megrendelő esetleges késedelme a
         CODEX Zrt. késedelmét  kizárja. Amennyiben a Megrendelő a digitális termékminta megküldését követően a fenti
         határidőn belül a jóváhagyásról, ennek hiányában észrevételeiről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. 3 (Három)
         naptári nap póthatáridő tűzésével erre a Megrendelőt írásban felhívja. A felek eltérő megállapodásának hiányában
         ezen póthatáridő eredménytelen elteltét követően a CODEX Zrt. jogosult a felek közötti jogviszonyt azonnali ha-
         tállyal felmondani és a Megrendelő felé a felmondás megküldésének napjáig felmerült költségeit 8 (Nyolc) napos fi-
         zetési határidővel kiszámlázni.
11.4. Szállítási késedelem esetén – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – a hatályos jogszabályi rendelkezé-
         sek az irányadók.
11.5. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési igény a CODEX Zrt. által kiállított számlában szereplő
         összeget nem haladhatja meg, azaz a CODEX Zrt. ezt meghaladóan a felelősségét korlátozza, illetve kizárja.

12. Ellenőrzés, termékszavatosság
12.1. A CODEX Zrt. lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő a gyártás megkezdésekor az ún. induló ívet ellenőriz-
         ze, melynek elmulasztásából eredő esetleges minőségi kifogás kapcsán – a felek eltérő megállapodásának hiányában –
         a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.
12.2. A CODEX Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott termékek a hatályos Magyar Szabványnak, illetve a megrendelésben
         és a visszaigazolásban feltüntetett mennyiségi és minőségi ismérveknek megfelelnek. Esetleges hibás teljesítés esetén
         a CODEX Zrt. elsődlegesen a hibás termék javítását köteles elvégezni azzal, hogy a termék cseréjére abban az eset-
         ben kerül sor, ha a hiba kijavítása bármely okból nem lehetséges.
12.3. A termékkel kapcsolatos minőségi kifogást – amennyiben annak tárgya nem minősül kifejezetten rejtett hibának – a
         Megrendelő köteles a CODEX Zrt.-vel haladéktalanul írásban közölni. A CODEX Zrt. vállalkozások esetében a ter-
         mék átvételétől számított 8 (Nyolc) naptári napon, fogyasztók esetében 2 (Kettő) hónapon túl minőségi kifogást
         nem fogad el.
12.4. A Megrendelő által közölt minőségi kifogást a CODEX Zrt. a reklamáció beérkezésétől számított 15 (Tizenöt)
         munkanapon belül kivizsgálja és annak eredményéről a belső vizsgálat befejezésétől számított 8 (Nyolc) munkana-
         pon belül a Megrendelőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a belső vizsgálat a termék jellegéből fakadóan hosszabb
         időt vesz igénybe, úgy azt a CODEX Zrt. köteles a Megrendelővel közölni.
12.5. A szállítmány egy részének hiánya, vagy esetleges hibája nem adhat okot a teljes termékmennyiség Megrendelő ál-
         tali átvételének megtagadására. A CODEX Zrt. fenntartja a jogot a javításra vagy pótszállításra.
12.6. A rejtett hibák miatti reklamációt a CODEX Zrt. az áru átvételétől számított 3 (Három) hónapon belül fogad el,
         ezen határidő lejártát követően minőségi kifogás nem érvényesíthető.
12.7. Amennyiben a hibás előállításra a Megrendelő érdekkörében felmerült okból kerül sor, így különösen, de nem ki-
         zárólag abban az esetben, ha a Megrendelő – a CODEX Zrt. által részére megküldött – gyártás alapjául szolgáló
         digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof stb.) hagyott jóvá és a termék gyártása ez okból hibásan
         történik vagy a Megrendelő által leadott anyag nem felel meg a www.codex.hu weboldalon elérhető anyagleadási
         feltételeknek, úgy a hibás gyártás kapcsán a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.

13. A gyártás alapjául szolgáló digitális termékminta
13.1. A CODEX Zrt. a termék gyártását megelőzően digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, le-
         vonatok, próbanyomatok, szemleívek stb.) bocsát a Megrendelő rendelkezésére és a termék előállítását a Megren-
         delő jóváhagyása esetén kezdi meg.
13.2. A CODEX Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő a részére megküldött digitális termékmintát úgy hagy-
         ta jóvá, hogy az esetlegesen eltérést, hibát tartalmaz.

14. Eltérések
14.1. A termék minőségét nem befolyásoló kisebb minőségi eltérések esetén a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a
         CODEX Zrt. teljesítését ne fogadja el.
14.2. Minőségi eltérés esetén a felek kötelesek egymással – szükség esetén szakértő bevonásával – egyeztetni, míg meny-
         nyiségi eltérés esetén a 9.2. pontban foglaltak az irányadók.

15. Huzamosabb ideig fennálló szerződések
15.1. Amennyiben a Megrendelő és a CODEX Zrt. között egyes termékek gyártására vonatkozóan huzamosabb ideig
         fennálló szerződés megkötésére kerül sor, úgy ezen szerződés, valamint a jelen általános szerződési feltételek kö-
         zötti eltérések esetén a huzamosabb időre kötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
15.2. A huzamosabb ideig fennálló szerződésekben a Megrendelő és a CODEX Zrt. közös megegyezéssel a jelen általá-
         nos szerződési feltételektől eltérhet.

16. Szerzői jogok
16.1. Megrendelő garantálja, hogy a megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez minden szükséges joggal rendel-

kezik, a megrendelése alapján a CODEX Zrt. által készített termék harmadik személynek semmilyen jogát (pl. 
szerzői jog, iparjogvédelmi jogok stb.) nem sérti és az megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz e körben a CODEX 
Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Megrendelő jogosultsága vonatkozásában kétségek merül-
nek fel, úgy a CODEX Zrt. jogosult, de nem köteles a teljesítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a jogosultság kérdé-
se minden kétséget kizáróan nem tisztázódik.

16.2. A megrendelés teljesítése során a CODEX Zrt. által egyedileg fejlesztett, illetve készített szellemi alkotások vonatko-
zásában – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelő kizárólag arra szerez jogot, hogy a terméket 
használja, forgalmazza, azaz a Megrendelő ebben az esetben a CODEX Zrt. hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
szellemi alkotás módosítására, továbbfejlesztésére, értékesítésére, megsemmisítésére, a vagyoni jogok teljes vagy 
részleges átruházására.

16.3. Kizárólag a CODEX Zrt. jogosult a megrendelés teljesítése érdekében általa előállított eszközöket (szedés, film) és
         nyomdai terméket (levonatok, próbanyomatok stb.) a sokszorosítandó termék előállítására használni, azaz a felek
         eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. nem köteles az ilyen jellegű sokszorosító eszközöket a Megren-
         delő részére kiadni, ha ezáltal a Megrendelő vagy más személy számára a termék előállítását lehetővé tenné.

17. A Megrendelő által biztosított anyagok
17.1. A Megrendelő által a CODEX Zrt. részére átadott anyagokat a CODEX Zrt. a szállítási okmányokban megjelölt
         mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia vállalása nélkül veszi át a Megrendelőtől. Ezen anyagok
         ellenőrzését a CODEX Zrt. csak a gyártási folyamat közben végzi el, melyre figyelemmel e körben a CODEX Zrt.
         csak olyan károk esetében vállal felelősséget, amelyek a CODEX Zrt. érdekkörében felmerült és neki felróható
         okból keletkeztek.
17.2. A CODEX Zrt. jogosult az átvett anyagok esetleges ellenőrzésével, raktározásával kapcsolatos költségeket a Meg-
         rendelőre áthárítani.
17.3. A CODEX Zrt. a Megrendelő által biztosított anyagból készülő termékek kapcsán eltérő megállapodás hiányában
         garanciát nem vállal.
17.4. A csomagolóanyag, valamint a papírkörülvágásból, stancolásból és továbbnyomásból származó szokásos hulladék
         – eltérő megállapodás hiányában – a feldolgozás során automatikusan a CODEX Zrt. tulajdonába kerül. Adat- és kép-
         hordozókért (kéziratok, tervezetek, diapozitívok stb.) a CODEX Zrt. a megrendelés teljesítése után 4 (Négy) hétig,
         az anyag értékéig vállal felelősséget.
17.5. Személyes adatok kezelése esetén a CODEX Zrt. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartá-
         sával jár el. 

18. Vis maior
18.1. Vis maior, azaz teljesítést gátló oknak minősülnek a megrendelés visszaigazolását és ily módon a Megrendelő és 

a CODEX Zrt. közötti szerződéskötést követően felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elhárít- 
hatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és esemé- 
nyek, amelyek nem tartoznak a vis maiorra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának körébe. Vis maior különösen, 
de nem kizárólag a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, 
háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni 
ellehetetlenülés), továbbá az utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén- 
intézkedés (jogi ellehetetlenülés).

18.2. Nem minősül szerződésszegésnek a késedelmes vagy hibás teljesítés, amelyet a félnek fel nem róható, 18.1. pont-
         ban körülírt elháríthatatlan külső ok idéz elő, azonban a vis maiornak minősülő esemény bekövetkezéséről, annak
         várható időtartamáról és a teljesítésre gyakorolt hatásáról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
18.3. Vis maior esetében a felek arra törekszenek, hogy a teljesítés során felmerülő esetleges akadályokat a lehető legrö-
         videbb időn belül elhárítsák, az esetlegesen szükségessé váló módosításokat közös megegyezéssel haladéktalanul
         elvégezzék. 
18.4. A felek a szerződésből eredő kötelezettségeik nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége
         alól olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maiornak mi-
         nősülő esemény számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

19. Felelősség, kártérítés
19.1. A Megrendelő a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése esetén köteles a CODEX Zrt.-t a megrendeléssel
         és annak teljesítésével összefüggésben ért károk, felmerült költségek és kiadások megtérítésére.
19.2. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési kötelezettség maximumát a CODEX Zrt. általa kiállított
         számlában szereplő összegben jelöli meg. 
19.3. A CODEX Zrt. nem felel a Megrendelő által biztosított anyagokban bekövetkező esetleges károsodásért abban az
         esetben, ha a Megrendelő az általa biztosított anyagok jellegét, jellemzőit, illetve az anyagok kezelésére vonatkozó
         szükséges információkat a CODEX Zrt.-vel előzetesen – igazolható módon – nem közli.

20. Név- vagy márkafelirat, minta
A felek eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. jogosult az általa gyártott nyomdatermékeken a Megrendelő
külön engedélye  nélkül  is saját cégnevét, elérhetőségeit és/vagy márkajelét impresszumként feltüntetni, valamint az általa
előállított termékeket referenciaként megnevezni és mintaként felhasználni.

21. Titoktartás, biztonság
21.1. A felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatban és az annak kapcsán ellátott tevékenységük során a tudomásukra
         jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok minden olyan tény, infor-
         máció, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasz-
         nálása a jogosult pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Az így megszerzett információ
         harmadik személyek részére csak a másik Szerződő Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye
         alapján tehető bármilyen módon hozzáférhetővé.
21.2. A Megrendelő a CODEX Zrt. székhelyén (pl. induló ív jóváhagyása esetén gépinduláskor) köteles betartani a
         CODEX Zrt. működésére irányadó biztonsági szabályokat.

22. Irányadó jog, joghatóság
A jelen szerződésre a magyar jog irányadó és az esetleges jogviták magyar bíróság joghatósága alá tartoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés kizárólag a felek közös írásba foglalt megegyezése alapján érvényes.
Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése kapcsán értelmezési vita merül fel, úgy a
magyar nyelvű szöveg az irányadó.      
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1. Meghatározások
A jelen szállítási feltételek alkalmazásában:
a) Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki nyomdai termék gyártására vagy nyomdai szolgáltatás elvégzésé-
    re megrendelést ad a CODEX Zrt. részére;
b) Védett termék: az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályai-
    ról szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján előállított termékek, valamint a biztonsági okmányok védelmének
    rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmányok, valamint mindazon nyomdai termékek,
    amelyek szigorú számadásúak, illetve biztonsági elemet tartalmaznak;
c) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
d) Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
e) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2. Általános szabályok
2.1. A jelen szállítási feltételeket kell alkalmazni valamennyi, a Megrendelő és a CODEX Zrt. között létrejött szerződés
       esetén.
2.2. A jelen szállítási feltételek csak abban az esetben nem alkalmazandók, ha a Megrendelő és a CODEX Zrt. írásban
       kifejezetten így állapodott meg. Amennyiben a jelen szállítási feltételek kizárására kifejezetten nem került sor és az 
       egyedi szerződés és a jelen általános szállítási feltételek rendelkezései egymásnak ellentmondóak, úgy – a felek eltérő
       rendelkezésének hiányában – a jelen általános szállítási feltételek irányadók.

3. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás
3.1. A Megrendelő a szükséges mennyiségi és minőségi paraméterek megadásával szóban vagy írásban egyaránt kérhet
       árajánlatot a CODEX Zrt.-től. Szóban történő ajánlatkérés esetén a CODEX Zrt. kérheti az ajánlatkérés írásban tör-
       ténő megküldését is.
3.2. A CODEX Zrt. az ajánlatkérés alapján írásbeli ajánlatot küld a Megrendelő részére, mely árajánlat – a felek eltérő
       megállapodásának hiányában – 30 (Harminc) napig érvényes.
       Az árajánlat kiküldése nem jelent a CODEX Zrt. számára szerződéskötési kötelezettséget, azaz az árajánlat csak a
       megrendelés és annak CODEX Zrt. általi visszaigazolása esetén jelent teljesítési kötelezettséget. Az árajánlat módo-
       sítható.

3.3. A Megrendelő az árajánlat ismeretében e-mail, fax útján vagy postai küldeményként részletes írásbeli megrendelést
       küld, amelyben megnevezi a megrendelt terméket, a felhasználandó anyagot, a termékre vonatkozó követelményeket
       vagy ezek hiányában nyilatkozik arra, hogy ezek kapcsán az árajánlatban foglaltak az irányadók, továbbá – mind részle-
       tes, mind az árajánlatra visszautaló egyszerűsített tartalmú megrendelés esetén – nyilatkozik arra, hogy az árajánlatban
       feltüntetett árat és szállítási határidőt elfogadja. A megrendelésnek a gyártáshoz szükséges paraméterek részletes
       és pontos meghatározásán túlmenően tartalmaznia kell a Megrendelő nevét (cégnevét), címét (székhelyét), az
       esetleges ettől eltérő szállítási címet, a Megrendelő bankszámlaszámát és adóigazgatási számát.
       A Megrendelő a jelen szerződéses feltételekkel kapcsolatos véleményeltérését legkésőbb a megrendeléskor jelezheti,
       ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a jelen szerződéses feltételeket elfogadta.
3.4. A megrendelést – a védett termékek kivételével – a CODEX Zrt. lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb a
       megrendelés beérkezését követő munkanapon 17.00 óráig írásban (e-mail vagy fax útján) visszaigazolja. A szerződés a
       Megrendelő és a CODEX Zrt. között a visszaigazolással jön létre. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása
       technikai, alapanyag vagy más okból eltér a megrendeléstől, úgy annak kapcsán a CODEX Zrt. ennek tényére köte-
       les a Megrendelő figyelmét felhívni. A Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást emelhet, melyet a CODEX Zrt. köteles figyelembe venni. Amennyiben a megrendelés és annak visszaigazolá-
       sa a fentiek szerint eltér egymástól és a Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást nem emel, úgy a megrendelés teljesítésére a visszaigazolásban foglaltak az irányadók.
       A megrendeléshez kapcsolódó bármely szóbeli megállapodáshoz írásos visszaigazolás szükséges.
       Védett termékek megrendelése esetében a megrendelés visszaigazolására az árajánlatban foglaltak szerint kerül sor.
3.5. Az árajánlat Megrendelő általi elfogadása és annak alapján a megrendelés CODEX Zrt. részére történő megküldése
       az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.
3.6. A felek közötti egyedi szerződés részét képezi a megrendelés, illetve a megrendelés tárgyára vonatkozó műszaki/szak-
       mai specifikáció, valamint – ha erre a megrendelés kifejezetten utal – akkor a CODEX Zrt. Megrendelő által elfoga-
       dott ajánlata, valamint a megrendelés CODEX Zrt. általi visszaigazolása.

4. Lemondás
4.1. A Megrendelő jogosult a szerződést megszüntetni, azaz a megrendelést lemondani a gyártás megkezdését megelőző-
       en, ebben az esetben azonban köteles megtéríteni a CODEX Zrt. mindazon költségeit és kiadásait (ideértve, de nem
       kizárólag fenntartott termelési kapacitás, beszerzett anyagok, alvállalkozói költségek, tárolás stb.), melyek a teljesítés
       előkészítésével felmerültek.
4.2. Abban az esetben, ha a CODEX Zrt. a gyártást megkezdte, úgy a Megrendelő nem jogosult a megrendelést lemondani.

5. Árak
Az elkészült termékről, illetve nyomdai szolgáltatásról a CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában megjelölt ár
alapján számlát állít ki.
Az ár nem tartalmazza a termékdíjat és az általános forgalmi adót.
Az árak a felek eltérő megállapodásának hiányában „Ex Works” kerülnek megállapításra.
Amennyiben a Megrendelő a CODEX Zrt. teljesítéséig a termékdíj nyilatkozatot nem bocsátja rendelkezésre, azaz abban
az esetben, ha a Megrendelő a termékről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
a termékdíjat a Megrendelő felé kiszámlázza. 

6. Árváltoztatás
6.1. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat megváltoztatni, ha a megrendelés és annak visszaigazolása időpontjához
       képest lényeges körülményváltozás áll be, így különösen, de nem kizárólag az alapanyagok, az energia (közüzemi
       szolgáltatások) forintban meghatározott árának, valamint a közterhek (adók és járulékok) jelentős növekedése esetén.
6.2. Ugyancsak jogosult a CODEX Zrt. a megállapított árat növelni, ha a Megrendelő hibás adatokat, esetleg hibás anya-
       got stb. bocsát a CODEX Zrt. rendelkezésére, mely miatt a teljesítés során jelentős többletmunka merül fel.
6.3. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat növelni vagy csökkenteni, ha a Megrendelő a megrendelést utóbb módo-
       sítja és a CODEX Zrt. ezen módosítást elfogadja, mely a teljesítés költségét befolyásolja.

7. Fizetési feltételek
7.1. A CODEX Zrt. a megrendelt termék készre jelentésével egyidejűleg jogosult a számláját a Megrendelő felé kibocsá-
       tani. A számla összegének kiegyenlítése – eltérő megállapodás hiányában – átutalással 8 (Nyolc) banki napon belül
       történik.
7.2. A CODEX Zrt. a számlán számlázási címként a Megrendelő által közölt, illetve visszaigazolásban megjelölt címet tün-
       teti fel. Amennyiben a Megrendelő az esetleges címváltozást a CODEX Zrt. általi teljesítés napjáig a CODEX Zrt.-vel
       nem közli, úgy abban az esetben az ebből eredő többletköltséget a Megrendelő köteles viselni.

7.3. Eltérő megállapodás hiányában fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti, azaz az ún. tör-
       vényes késedelmi kamat mértékével megegyezik. Amennyiben a Megrendelő vállalkozás, úgy fizetési késedelem ese-
       tén köteles a CODEX Zrt.-nek a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt megfizetni. Fogyasztó esetében a behajtási költ-
       ségátalányra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.
7.4. Olyan Megrendelő esetében, akivel a CODEX Zrt. korábban nem állt üzleti kapcsolatban, valamint nagy mennyiségű
       megrendelés esetén a CODEX Zrt. előlegfizetést kérhet, amelynek kiegyenlítése a gyártás megkezdésének feltétele.
7.5. Olyan Megrendelő esetében, akinek a CODEX Zrt. felé lejárt esedékességű, kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a
       CODEX Zrt. választása szerint jogosult az újabb megrendelés elfogadását a tartozás kiegyenlítéséig megtagadni vagy
       előlegfizetést kérni.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. A CODEX Zrt. által előállított/szállított termék a teljes díj és minden járulékos költség kiegyenlítéséig a CODEX Zrt.
       tulajdona marad, azaz a CODEX Zrt. a tulajdonjogát fenntartja, így eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő a
       terméket nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni.
8.2. A CODEX Zrt. által elkészített szedésfilmek, fotófilmek, színbontások, nyomólemezek és egyéb, a gyártási folyamat-
       ban szükséges segédanyagok a CODEX Zrt. tulajdonában maradnak. Ez vonatkozik azokra a megrendelés teljesítésé-
       hez szükséges gyártóeszközökre is, amelyeket a CODEX Zrt. megbízásából más vállalkozó állított elő.

9. A teljesítés; a teljesítés helye
9.1. A CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában a 11.1. pontban foglaltak szerint meghatározott teljesítési határ-
       időn belül a terméket a megrendelésben, illetve a megrendelés visszaigazolásában megállapított paraméterek sze-
       rint legyártja.
9.2. A teljesítés során a CODEX Zrt. az alapanyagok nyomdai feldolgozhatóság szempontjából lényeges tulajdonságai
       alapján dönt a szükséges anyagok kiválasztásánál, így ennek megfelelően ezen anyagok egyéb tulajdonságaiért nem
       szavatol, kivéve ha a Megrendelő az árajánlat kérése, de legkésőbb a megrendelés során az anyagok egyéb tulajdon-
       ságainak relevanciájára a CODEX Zrt. figyelmét felhívta és a CODEX Zrt. ezen megrendelői igényt elfogadta. Ez
       utóbbi esetben a nyomdai termék gyártásához szükséges anyagok kiválasztásáról a felek – a Megrendelő költségvise-
       lése mellett – külön állapodnak meg.
9.3. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően módosítást (pl. terjedelem-, alapanyag-módosí-
       tást) igényel, úgy a CODEX Zrt. – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az eredeti megrendelés kapcsán fel-
       merült költségek Megrendelő általi kiegyenlítése mellett a Megrendelő módosított igényét új megrendelésként kezeli.
9.4. A teljesítés és a fizetés helye – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a CODEX Zrt. székhelye.

10. A teljesítés módja
10.1. A CODEX Zrt. árai a leporelló termékek kartondobozba helyezését, illetve egyéb nyomdai termékek egyszerű cso-
         magolását tartalmazzák, így a felek eltérő megállapodásának hiányában a terméket a CODEX Zrt. egyszerű csoma-
         golásban adta át a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő különleges csomagolást igényel, úgy ennek költségét a
         Megrendelő viseli, azaz ezen költséget a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.
10.2. A CODEX Zrt. által végzett szállítások – eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelő költségére és kockázatára
         történnek azzal, hogy amennyiben az áru kiszállítása raklapon történik, úgy a lerakodásról a Megrendelő köteles
         gondoskodni. 
         Az ún. védett termékek kivételével a Megrendelő által megrendelt mennyiségtől a CODEX Zrt. az alábbi mértékben
         (+/–) térhet el, azaz a megengedett eltérés mértéke legfeljebb 4% (alul-, illetve túlszállítás), mely esetén az ár – a
         felek eltérő megállapodásának hiányában – a ténylegesen szállított mennyiségnek megfelelően kerül kiszámlázásra.
10.3. A Megrendelő köteles a CODEX Zrt. által készre jelentett, illetve a CODEX Zrt. általi szállítás esetén a szerződés-
         nek megfelelően általa leszállított árut haladéktalanul átvenni. A megrendelés azon a napon teljesítettnek minősül,
         amely napon a Megrendelő általi átvételnek meg kell vagy meg kellett volna történnie.
10.4. A Megrendelő által át nem vett terméket a CODEX Zrt. a Megrendelő költségére tárolja/őrzi. A tárolás díja – elté-
         rő megállapodás hiányában – értékpapírok esetén a névérték 3 ezreléke + áfa/év, míg egyéb nyomdai termékek
         esetében a CODEX Zrt. a termék jellegétől függően a tárolás díj mértékét az átvétel Megrendelő általi átvételének
         elmulasztását követően az átvételre felszólító levelében a Megrendelővel írásban közli. A tárolási díjat a CODEX
         Zrt. az általa Megrendelővel írásban közölt póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően jogosult
         felszámítani.
10.5. A CODEX Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – a készre jelentett terméket a Megrendelő költségére és veszé-
         lyére tárolja és nem vállal felelősséget olyan kárért, amely az általában elvárható gondosság ellenére a raktározás,
         tárolás idején a termékben keletkezett.
10.6. A CODEX Zrt. a raktározott idegen tulajdonú árukra kockázati biztosítást nem köteles kötni.
10.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a terméket a CODEX Zrt. értesítése ellenére a felek által megállapodott ha-
         táridőben nem veszi át, úgy a CODEX Zrt. jogosult a raktározásért, illetve tárolásért a fentiekben meghatározott
         mértékű díjat felszámítani és azt a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.

11. Teljesítési határidő
11.1. A CODEX Zrt. által írásban visszaigazolt teljesítési határidő csak tájékoztató jellegű, kivéve, ha a felek kifejezetten
         rögzítik, hogy a teljesítésnek legkésőbb mely időpontig kell megtörténnie.
11.2. A teljesítési határidő a megrendelésnek a CODEX Zrt. általi visszaigazolásának napjától kezdődik, amennyiben a
         megrendelés  teljesítéséhez szükséges minden, a Megrendelő által biztosítandó vagy általa biztosítani vállalt anyag és
         információ a CODEX Zrt. rendelkezésére áll, azaz azt a Megrendelő az általa vállaltaknak megfelelően a CODEX
         Zrt. rendelkezésére bocsátja.
11.3. A CODEX Zrt. a gyártás alapjául szolgáló digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, levona-
         tok, próbanyomatok, szemleívek stb.) a Megrendelő részére jóváhagyás végett megküldi, aki a felek eltérő megálla-
         podásának hiányában a megküldéstől számított 2 (Kettő) munkanapon belül jogosult annak kapcsán észrevételeit
         megtenni, illetve esetleges kifogását jelezni, ennek hiányában pedig a jóváhagyás kapcsán nyilatkozni. A Megrendelő
         általi ellenőrzés időtartamára a szállítási határidő félbeszakad azzal, hogy a Megrendelő esetleges késedelme a
         CODEX Zrt. késedelmét  kizárja. Amennyiben a Megrendelő a digitális termékminta megküldését követően a fenti
         határidőn belül a jóváhagyásról, ennek hiányában észrevételeiről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. 3 (Három)
         naptári nap póthatáridő tűzésével erre a Megrendelőt írásban felhívja. A felek eltérő megállapodásának hiányában
         ezen póthatáridő eredménytelen elteltét követően a CODEX Zrt. jogosult a felek közötti jogviszonyt azonnali ha-
         tállyal felmondani és a Megrendelő felé a felmondás megküldésének napjáig felmerült költségeit 8 (Nyolc) napos fi-
         zetési határidővel kiszámlázni.
11.4. Szállítási késedelem esetén – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – a hatályos jogszabályi rendelkezé-
         sek az irányadók.
11.5. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési igény a CODEX Zrt. által kiállított számlában szereplő
         összeget nem haladhatja meg, azaz a CODEX Zrt. ezt meghaladóan a felelősségét korlátozza, illetve kizárja.

12. Ellenőrzés, termékszavatosság
12.1. A CODEX Zrt. lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő a gyártás megkezdésekor az ún. induló ívet ellenőriz-
         ze, melynek elmulasztásából eredő esetleges minőségi kifogás kapcsán – a felek eltérő megállapodásának hiányában –
         a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.
12.2. A CODEX Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott termékek a hatályos Magyar Szabványnak, illetve a megrendelésben
         és a visszaigazolásban feltüntetett mennyiségi és minőségi ismérveknek megfelelnek. Esetleges hibás teljesítés esetén
         a CODEX Zrt. elsődlegesen a hibás termék javítását köteles elvégezni azzal, hogy a termék cseréjére abban az eset-
         ben kerül sor, ha a hiba kijavítása bármely okból nem lehetséges.
12.3. A termékkel kapcsolatos minőségi kifogást – amennyiben annak tárgya nem minősül kifejezetten rejtett hibának – a
         Megrendelő köteles a CODEX Zrt.-vel haladéktalanul írásban közölni. A CODEX Zrt. vállalkozások esetében a ter-
         mék átvételétől számított 8 (Nyolc) naptári napon, fogyasztók esetében 2 (Kettő) hónapon túl minőségi kifogást
         nem fogad el.
12.4. A Megrendelő által közölt minőségi kifogást a CODEX Zrt. a reklamáció beérkezésétől számított 15 (Tizenöt)
         munkanapon belül kivizsgálja és annak eredményéről a belső vizsgálat befejezésétől számított 8 (Nyolc) munkana-
         pon belül a Megrendelőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a belső vizsgálat a termék jellegéből fakadóan hosszabb
         időt vesz igénybe, úgy azt a CODEX Zrt. köteles a Megrendelővel közölni.
12.5. A szállítmány egy részének hiánya, vagy esetleges hibája nem adhat okot a teljes termékmennyiség Megrendelő ál-
         tali átvételének megtagadására. A CODEX Zrt. fenntartja a jogot a javításra vagy pótszállításra.
12.6. A rejtett hibák miatti reklamációt a CODEX Zrt. az áru átvételétől számított 3 (Három) hónapon belül fogad el,
         ezen határidő lejártát követően minőségi kifogás nem érvényesíthető.
12.7. Amennyiben a hibás előállításra a Megrendelő érdekkörében felmerült okból kerül sor, így különösen, de nem ki-
         zárólag abban az esetben, ha a Megrendelő – a CODEX Zrt. által részére megküldött – gyártás alapjául szolgáló
         digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof stb.) hagyott jóvá és a termék gyártása ez okból hibásan
         történik vagy a Megrendelő által leadott anyag nem felel meg a www.codex.hu weboldalon elérhető anyagleadási
         feltételeknek, úgy a hibás gyártás kapcsán a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.

13. A gyártás alapjául szolgáló digitális termékminta
13.1. A CODEX Zrt. a termék gyártását megelőzően digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, le-
         vonatok, próbanyomatok, szemleívek stb.) bocsát a Megrendelő rendelkezésére és a termék előállítását a Megren-
         delő jóváhagyása esetén kezdi meg.
13.2. A CODEX Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő a részére megküldött digitális termékmintát úgy hagy-
         ta jóvá, hogy az esetlegesen eltérést, hibát tartalmaz.

14. Eltérések
14.1. A termék minőségét nem befolyásoló kisebb minőségi eltérések esetén a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a
         CODEX Zrt. teljesítését ne fogadja el.
14.2. Minőségi eltérés esetén a felek kötelesek egymással – szükség esetén szakértő bevonásával – egyeztetni, míg meny-
         nyiségi eltérés esetén a 9.2. pontban foglaltak az irányadók.

15. Huzamosabb ideig fennálló szerződések
15.1. Amennyiben a Megrendelő és a CODEX Zrt. között egyes termékek gyártására vonatkozóan huzamosabb ideig
         fennálló szerződés megkötésére kerül sor, úgy ezen szerződés, valamint a jelen általános szerződési feltételek kö-
         zötti eltérések esetén a huzamosabb időre kötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
15.2. A huzamosabb ideig fennálló szerződésekben a Megrendelő és a CODEX Zrt. közös megegyezéssel a jelen általá-
         nos szerződési feltételektől eltérhet.

16. Szerzői jogok
16.1. Megrendelő garantálja, hogy a megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez minden szükséges joggal rendel-

kezik, a megrendelése alapján a CODEX Zrt. által készített termék harmadik személynek semmilyen jogát (pl. 
szerzői jog, iparjogvédelmi jogok stb.) nem sérti és az megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz e körben a CODEX 
Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Megrendelő jogosultsága vonatkozásában kétségek merül-
nek fel, úgy a CODEX Zrt. jogosult, de nem köteles a teljesítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a jogosultság kérdé-
se minden kétséget kizáróan nem tisztázódik.

16.2. A megrendelés teljesítése során a CODEX Zrt. által egyedileg fejlesztett, illetve készített szellemi alkotások vonatko-
zásában – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelő kizárólag arra szerez jogot, hogy a terméket 
használja, forgalmazza, azaz a Megrendelő ebben az esetben a CODEX Zrt. hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
szellemi alkotás módosítására, továbbfejlesztésére, értékesítésére, megsemmisítésére, a vagyoni jogok teljes vagy 
részleges átruházására.

16.3. Kizárólag a CODEX Zrt. jogosult a megrendelés teljesítése érdekében általa előállított eszközöket (szedés, film) és
         nyomdai terméket (levonatok, próbanyomatok stb.) a sokszorosítandó termék előállítására használni, azaz a felek
         eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. nem köteles az ilyen jellegű sokszorosító eszközöket a Megren-
         delő részére kiadni, ha ezáltal a Megrendelő vagy más személy számára a termék előállítását lehetővé tenné.

17. A Megrendelő által biztosított anyagok
17.1. A Megrendelő által a CODEX Zrt. részére átadott anyagokat a CODEX Zrt. a szállítási okmányokban megjelölt
         mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia vállalása nélkül veszi át a Megrendelőtől. Ezen anyagok
         ellenőrzését a CODEX Zrt. csak a gyártási folyamat közben végzi el, melyre figyelemmel e körben a CODEX Zrt.
         csak olyan károk esetében vállal felelősséget, amelyek a CODEX Zrt. érdekkörében felmerült és neki felróható
         okból keletkeztek.
17.2. A CODEX Zrt. jogosult az átvett anyagok esetleges ellenőrzésével, raktározásával kapcsolatos költségeket a Meg-
         rendelőre áthárítani.
17.3. A CODEX Zrt. a Megrendelő által biztosított anyagból készülő termékek kapcsán eltérő megállapodás hiányában
         garanciát nem vállal.
17.4. A csomagolóanyag, valamint a papírkörülvágásból, stancolásból és továbbnyomásból származó szokásos hulladék
         – eltérő megállapodás hiányában – a feldolgozás során automatikusan a CODEX Zrt. tulajdonába kerül. Adat- és kép-
         hordozókért (kéziratok, tervezetek, diapozitívok stb.) a CODEX Zrt. a megrendelés teljesítése után 4 (Négy) hétig,
         az anyag értékéig vállal felelősséget.
17.5. Személyes adatok kezelése esetén a CODEX Zrt. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartá-
         sával jár el. 

18. Vis maior
18.1. Vis maior, azaz teljesítést gátló oknak minősülnek a megrendelés visszaigazolását és ily módon a Megrendelő és 

a CODEX Zrt. közötti szerződéskötést követően felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elhárít- 
hatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és esemé- 
nyek, amelyek nem tartoznak a vis maiorra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának körébe. Vis maior különösen, 
de nem kizárólag a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, 
háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni 
ellehetetlenülés), továbbá az utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén- 
intézkedés (jogi ellehetetlenülés).

18.2. Nem minősül szerződésszegésnek a késedelmes vagy hibás teljesítés, amelyet a félnek fel nem róható, 18.1. pont-
         ban körülírt elháríthatatlan külső ok idéz elő, azonban a vis maiornak minősülő esemény bekövetkezéséről, annak
         várható időtartamáról és a teljesítésre gyakorolt hatásáról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
18.3. Vis maior esetében a felek arra törekszenek, hogy a teljesítés során felmerülő esetleges akadályokat a lehető legrö-
         videbb időn belül elhárítsák, az esetlegesen szükségessé váló módosításokat közös megegyezéssel haladéktalanul
         elvégezzék. 
18.4. A felek a szerződésből eredő kötelezettségeik nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége
         alól olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maiornak mi-
         nősülő esemény számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

19. Felelősség, kártérítés
19.1. A Megrendelő a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése esetén köteles a CODEX Zrt.-t a megrendeléssel
         és annak teljesítésével összefüggésben ért károk, felmerült költségek és kiadások megtérítésére.
19.2. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési kötelezettség maximumát a CODEX Zrt. általa kiállított
         számlában szereplő összegben jelöli meg. 
19.3. A CODEX Zrt. nem felel a Megrendelő által biztosított anyagokban bekövetkező esetleges károsodásért abban az
         esetben, ha a Megrendelő az általa biztosított anyagok jellegét, jellemzőit, illetve az anyagok kezelésére vonatkozó
         szükséges információkat a CODEX Zrt.-vel előzetesen – igazolható módon – nem közli.

20. Név- vagy márkafelirat, minta
A felek eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. jogosult az általa gyártott nyomdatermékeken a Megrendelő
külön engedélye  nélkül  is saját cégnevét, elérhetőségeit és/vagy márkajelét impresszumként feltüntetni, valamint az általa
előállított termékeket referenciaként megnevezni és mintaként felhasználni.

21. Titoktartás, biztonság
21.1. A felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatban és az annak kapcsán ellátott tevékenységük során a tudomásukra
         jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok minden olyan tény, infor-
         máció, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasz-
         nálása a jogosult pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Az így megszerzett információ
         harmadik személyek részére csak a másik Szerződő Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye
         alapján tehető bármilyen módon hozzáférhetővé.
21.2. A Megrendelő a CODEX Zrt. székhelyén (pl. induló ív jóváhagyása esetén gépinduláskor) köteles betartani a
         CODEX Zrt. működésére irányadó biztonsági szabályokat.

22. Irányadó jog, joghatóság
A jelen szerződésre a magyar jog irányadó és az esetleges jogviták magyar bíróság joghatósága alá tartoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés kizárólag a felek közös írásba foglalt megegyezése alapján érvényes.
Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése kapcsán értelmezési vita merül fel, úgy a
magyar nyelvű szöveg az irányadó.      
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1. Meghatározások
A jelen szállítási feltételek alkalmazásában:
a) Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki nyomdai termék gyártására vagy nyomdai szolgáltatás elvégzésé-
    re megrendelést ad a CODEX Zrt. részére;
b) Védett termék: az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályai-
    ról szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján előállított termékek, valamint a biztonsági okmányok védelmének
    rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmányok, valamint mindazon nyomdai termékek,
    amelyek szigorú számadásúak, illetve biztonsági elemet tartalmaznak;
c) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
d) Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
e) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2. Általános szabályok
2.1. A jelen szállítási feltételeket kell alkalmazni valamennyi, a Megrendelő és a CODEX Zrt. között létrejött szerződés
       esetén.
2.2. A jelen szállítási feltételek csak abban az esetben nem alkalmazandók, ha a Megrendelő és a CODEX Zrt. írásban
       kifejezetten így állapodott meg. Amennyiben a jelen szállítási feltételek kizárására kifejezetten nem került sor és az 
       egyedi szerződés és a jelen általános szállítási feltételek rendelkezései egymásnak ellentmondóak, úgy – a felek eltérő
       rendelkezésének hiányában – a jelen általános szállítási feltételek irányadók.

3. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás
3.1. A Megrendelő a szükséges mennyiségi és minőségi paraméterek megadásával szóban vagy írásban egyaránt kérhet
       árajánlatot a CODEX Zrt.-től. Szóban történő ajánlatkérés esetén a CODEX Zrt. kérheti az ajánlatkérés írásban tör-
       ténő megküldését is.
3.2. A CODEX Zrt. az ajánlatkérés alapján írásbeli ajánlatot küld a Megrendelő részére, mely árajánlat – a felek eltérő
       megállapodásának hiányában – 30 (Harminc) napig érvényes.
       Az árajánlat kiküldése nem jelent a CODEX Zrt. számára szerződéskötési kötelezettséget, azaz az árajánlat csak a
       megrendelés és annak CODEX Zrt. általi visszaigazolása esetén jelent teljesítési kötelezettséget. Az árajánlat módo-
       sítható.

3.3. A Megrendelő az árajánlat ismeretében e-mail, fax útján vagy postai küldeményként részletes írásbeli megrendelést
       küld, amelyben megnevezi a megrendelt terméket, a felhasználandó anyagot, a termékre vonatkozó követelményeket
       vagy ezek hiányában nyilatkozik arra, hogy ezek kapcsán az árajánlatban foglaltak az irányadók, továbbá – mind részle-
       tes, mind az árajánlatra visszautaló egyszerűsített tartalmú megrendelés esetén – nyilatkozik arra, hogy az árajánlatban
       feltüntetett árat és szállítási határidőt elfogadja. A megrendelésnek a gyártáshoz szükséges paraméterek részletes
       és pontos meghatározásán túlmenően tartalmaznia kell a Megrendelő nevét (cégnevét), címét (székhelyét), az
       esetleges ettől eltérő szállítási címet, a Megrendelő bankszámlaszámát és adóigazgatási számát.
       A Megrendelő a jelen szerződéses feltételekkel kapcsolatos véleményeltérését legkésőbb a megrendeléskor jelezheti,
       ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a jelen szerződéses feltételeket elfogadta.
3.4. A megrendelést – a védett termékek kivételével – a CODEX Zrt. lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb a
       megrendelés beérkezését követő munkanapon 17.00 óráig írásban (e-mail vagy fax útján) visszaigazolja. A szerződés a
       Megrendelő és a CODEX Zrt. között a visszaigazolással jön létre. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása
       technikai, alapanyag vagy más okból eltér a megrendeléstől, úgy annak kapcsán a CODEX Zrt. ennek tényére köte-
       les a Megrendelő figyelmét felhívni. A Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást emelhet, melyet a CODEX Zrt. köteles figyelembe venni. Amennyiben a megrendelés és annak visszaigazolá-
       sa a fentiek szerint eltér egymástól és a Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást nem emel, úgy a megrendelés teljesítésére a visszaigazolásban foglaltak az irányadók.
       A megrendeléshez kapcsolódó bármely szóbeli megállapodáshoz írásos visszaigazolás szükséges.
       Védett termékek megrendelése esetében a megrendelés visszaigazolására az árajánlatban foglaltak szerint kerül sor.
3.5. Az árajánlat Megrendelő általi elfogadása és annak alapján a megrendelés CODEX Zrt. részére történő megküldése
       az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.
3.6. A felek közötti egyedi szerződés részét képezi a megrendelés, illetve a megrendelés tárgyára vonatkozó műszaki/szak-
       mai specifikáció, valamint – ha erre a megrendelés kifejezetten utal – akkor a CODEX Zrt. Megrendelő által elfoga-
       dott ajánlata, valamint a megrendelés CODEX Zrt. általi visszaigazolása.

4. Lemondás
4.1. A Megrendelő jogosult a szerződést megszüntetni, azaz a megrendelést lemondani a gyártás megkezdését megelőző-
       en, ebben az esetben azonban köteles megtéríteni a CODEX Zrt. mindazon költségeit és kiadásait (ideértve, de nem
       kizárólag fenntartott termelési kapacitás, beszerzett anyagok, alvállalkozói költségek, tárolás stb.), melyek a teljesítés
       előkészítésével felmerültek.
4.2. Abban az esetben, ha a CODEX Zrt. a gyártást megkezdte, úgy a Megrendelő nem jogosult a megrendelést lemondani.

5. Árak
Az elkészült termékről, illetve nyomdai szolgáltatásról a CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában megjelölt ár
alapján számlát állít ki.
Az ár nem tartalmazza a termékdíjat és az általános forgalmi adót.
Az árak a felek eltérő megállapodásának hiányában „Ex Works” kerülnek megállapításra.
Amennyiben a Megrendelő a CODEX Zrt. teljesítéséig a termékdíj nyilatkozatot nem bocsátja rendelkezésre, azaz abban
az esetben, ha a Megrendelő a termékről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
a termékdíjat a Megrendelő felé kiszámlázza. 

6. Árváltoztatás
6.1. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat megváltoztatni, ha a megrendelés és annak visszaigazolása időpontjához
       képest lényeges körülményváltozás áll be, így különösen, de nem kizárólag az alapanyagok, az energia (közüzemi
       szolgáltatások) forintban meghatározott árának, valamint a közterhek (adók és járulékok) jelentős növekedése esetén.
6.2. Ugyancsak jogosult a CODEX Zrt. a megállapított árat növelni, ha a Megrendelő hibás adatokat, esetleg hibás anya-
       got stb. bocsát a CODEX Zrt. rendelkezésére, mely miatt a teljesítés során jelentős többletmunka merül fel.
6.3. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat növelni vagy csökkenteni, ha a Megrendelő a megrendelést utóbb módo-
       sítja és a CODEX Zrt. ezen módosítást elfogadja, mely a teljesítés költségét befolyásolja.

7. Fizetési feltételek
7.1. A CODEX Zrt. a megrendelt termék készre jelentésével egyidejűleg jogosult a számláját a Megrendelő felé kibocsá-
       tani. A számla összegének kiegyenlítése – eltérő megállapodás hiányában – átutalással 8 (Nyolc) banki napon belül
       történik.
7.2. A CODEX Zrt. a számlán számlázási címként a Megrendelő által közölt, illetve visszaigazolásban megjelölt címet tün-
       teti fel. Amennyiben a Megrendelő az esetleges címváltozást a CODEX Zrt. általi teljesítés napjáig a CODEX Zrt.-vel
       nem közli, úgy abban az esetben az ebből eredő többletköltséget a Megrendelő köteles viselni.

7.3. Eltérő megállapodás hiányában fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti, azaz az ún. tör-
       vényes késedelmi kamat mértékével megegyezik. Amennyiben a Megrendelő vállalkozás, úgy fizetési késedelem ese-
       tén köteles a CODEX Zrt.-nek a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt megfizetni. Fogyasztó esetében a behajtási költ-
       ségátalányra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.
7.4. Olyan Megrendelő esetében, akivel a CODEX Zrt. korábban nem állt üzleti kapcsolatban, valamint nagy mennyiségű
       megrendelés esetén a CODEX Zrt. előlegfizetést kérhet, amelynek kiegyenlítése a gyártás megkezdésének feltétele.
7.5. Olyan Megrendelő esetében, akinek a CODEX Zrt. felé lejárt esedékességű, kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a
       CODEX Zrt. választása szerint jogosult az újabb megrendelés elfogadását a tartozás kiegyenlítéséig megtagadni vagy
       előlegfizetést kérni.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. A CODEX Zrt. által előállított/szállított termék a teljes díj és minden járulékos költség kiegyenlítéséig a CODEX Zrt.
       tulajdona marad, azaz a CODEX Zrt. a tulajdonjogát fenntartja, így eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő a
       terméket nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni.
8.2. A CODEX Zrt. által elkészített szedésfilmek, fotófilmek, színbontások, nyomólemezek és egyéb, a gyártási folyamat-
       ban szükséges segédanyagok a CODEX Zrt. tulajdonában maradnak. Ez vonatkozik azokra a megrendelés teljesítésé-
       hez szükséges gyártóeszközökre is, amelyeket a CODEX Zrt. megbízásából más vállalkozó állított elő.

9. A teljesítés; a teljesítés helye
9.1. A CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában a 11.1. pontban foglaltak szerint meghatározott teljesítési határ-
       időn belül a terméket a megrendelésben, illetve a megrendelés visszaigazolásában megállapított paraméterek sze-
       rint legyártja.
9.2. A teljesítés során a CODEX Zrt. az alapanyagok nyomdai feldolgozhatóság szempontjából lényeges tulajdonságai
       alapján dönt a szükséges anyagok kiválasztásánál, így ennek megfelelően ezen anyagok egyéb tulajdonságaiért nem
       szavatol, kivéve ha a Megrendelő az árajánlat kérése, de legkésőbb a megrendelés során az anyagok egyéb tulajdon-
       ságainak relevanciájára a CODEX Zrt. figyelmét felhívta és a CODEX Zrt. ezen megrendelői igényt elfogadta. Ez
       utóbbi esetben a nyomdai termék gyártásához szükséges anyagok kiválasztásáról a felek – a Megrendelő költségvise-
       lése mellett – külön állapodnak meg.
9.3. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően módosítást (pl. terjedelem-, alapanyag-módosí-
       tást) igényel, úgy a CODEX Zrt. – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az eredeti megrendelés kapcsán fel-
       merült költségek Megrendelő általi kiegyenlítése mellett a Megrendelő módosított igényét új megrendelésként kezeli.
9.4. A teljesítés és a fizetés helye – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a CODEX Zrt. székhelye.

10. A teljesítés módja
10.1. A CODEX Zrt. árai a leporelló termékek kartondobozba helyezését, illetve egyéb nyomdai termékek egyszerű cso-
         magolását tartalmazzák, így a felek eltérő megállapodásának hiányában a terméket a CODEX Zrt. egyszerű csoma-
         golásban adta át a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő különleges csomagolást igényel, úgy ennek költségét a
         Megrendelő viseli, azaz ezen költséget a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.
10.2. A CODEX Zrt. által végzett szállítások – eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelő költségére és kockázatára
         történnek azzal, hogy amennyiben az áru kiszállítása raklapon történik, úgy a lerakodásról a Megrendelő köteles
         gondoskodni. 
         Az ún. védett termékek kivételével a Megrendelő által megrendelt mennyiségtől a CODEX Zrt. az alábbi mértékben
         (+/–) térhet el, azaz a megengedett eltérés mértéke legfeljebb 4% (alul-, illetve túlszállítás), mely esetén az ár – a
         felek eltérő megállapodásának hiányában – a ténylegesen szállított mennyiségnek megfelelően kerül kiszámlázásra.
10.3. A Megrendelő köteles a CODEX Zrt. által készre jelentett, illetve a CODEX Zrt. általi szállítás esetén a szerződés-
         nek megfelelően általa leszállított árut haladéktalanul átvenni. A megrendelés azon a napon teljesítettnek minősül,
         amely napon a Megrendelő általi átvételnek meg kell vagy meg kellett volna történnie.
10.4. A Megrendelő által át nem vett terméket a CODEX Zrt. a Megrendelő költségére tárolja/őrzi. A tárolás díja – elté-
         rő megállapodás hiányában – értékpapírok esetén a névérték 3 ezreléke + áfa/év, míg egyéb nyomdai termékek
         esetében a CODEX Zrt. a termék jellegétől függően a tárolás díj mértékét az átvétel Megrendelő általi átvételének
         elmulasztását követően az átvételre felszólító levelében a Megrendelővel írásban közli. A tárolási díjat a CODEX
         Zrt. az általa Megrendelővel írásban közölt póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően jogosult
         felszámítani.
10.5. A CODEX Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – a készre jelentett terméket a Megrendelő költségére és veszé-
         lyére tárolja és nem vállal felelősséget olyan kárért, amely az általában elvárható gondosság ellenére a raktározás,
         tárolás idején a termékben keletkezett.
10.6. A CODEX Zrt. a raktározott idegen tulajdonú árukra kockázati biztosítást nem köteles kötni.
10.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a terméket a CODEX Zrt. értesítése ellenére a felek által megállapodott ha-
         táridőben nem veszi át, úgy a CODEX Zrt. jogosult a raktározásért, illetve tárolásért a fentiekben meghatározott
         mértékű díjat felszámítani és azt a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.

11. Teljesítési határidő
11.1. A CODEX Zrt. által írásban visszaigazolt teljesítési határidő csak tájékoztató jellegű, kivéve, ha a felek kifejezetten
         rögzítik, hogy a teljesítésnek legkésőbb mely időpontig kell megtörténnie.
11.2. A teljesítési határidő a megrendelésnek a CODEX Zrt. általi visszaigazolásának napjától kezdődik, amennyiben a
         megrendelés  teljesítéséhez szükséges minden, a Megrendelő által biztosítandó vagy általa biztosítani vállalt anyag és
         információ a CODEX Zrt. rendelkezésére áll, azaz azt a Megrendelő az általa vállaltaknak megfelelően a CODEX
         Zrt. rendelkezésére bocsátja.
11.3. A CODEX Zrt. a gyártás alapjául szolgáló digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, levona-
         tok, próbanyomatok, szemleívek stb.) a Megrendelő részére jóváhagyás végett megküldi, aki a felek eltérő megálla-
         podásának hiányában a megküldéstől számított 2 (Kettő) munkanapon belül jogosult annak kapcsán észrevételeit
         megtenni, illetve esetleges kifogását jelezni, ennek hiányában pedig a jóváhagyás kapcsán nyilatkozni. A Megrendelő
         általi ellenőrzés időtartamára a szállítási határidő félbeszakad azzal, hogy a Megrendelő esetleges késedelme a
         CODEX Zrt. késedelmét  kizárja. Amennyiben a Megrendelő a digitális termékminta megküldését követően a fenti
         határidőn belül a jóváhagyásról, ennek hiányában észrevételeiről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. 3 (Három)
         naptári nap póthatáridő tűzésével erre a Megrendelőt írásban felhívja. A felek eltérő megállapodásának hiányában
         ezen póthatáridő eredménytelen elteltét követően a CODEX Zrt. jogosult a felek közötti jogviszonyt azonnali ha-
         tállyal felmondani és a Megrendelő felé a felmondás megküldésének napjáig felmerült költségeit 8 (Nyolc) napos fi-
         zetési határidővel kiszámlázni.
11.4. Szállítási késedelem esetén – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – a hatályos jogszabályi rendelkezé-
         sek az irányadók.
11.5. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési igény a CODEX Zrt. által kiállított számlában szereplő
         összeget nem haladhatja meg, azaz a CODEX Zrt. ezt meghaladóan a felelősségét korlátozza, illetve kizárja.

12. Ellenőrzés, termékszavatosság
12.1. A CODEX Zrt. lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő a gyártás megkezdésekor az ún. induló ívet ellenőriz-
         ze, melynek elmulasztásából eredő esetleges minőségi kifogás kapcsán – a felek eltérő megállapodásának hiányában –
         a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.
12.2. A CODEX Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott termékek a hatályos Magyar Szabványnak, illetve a megrendelésben
         és a visszaigazolásban feltüntetett mennyiségi és minőségi ismérveknek megfelelnek. Esetleges hibás teljesítés esetén
         a CODEX Zrt. elsődlegesen a hibás termék javítását köteles elvégezni azzal, hogy a termék cseréjére abban az eset-
         ben kerül sor, ha a hiba kijavítása bármely okból nem lehetséges.
12.3. A termékkel kapcsolatos minőségi kifogást – amennyiben annak tárgya nem minősül kifejezetten rejtett hibának – a
         Megrendelő köteles a CODEX Zrt.-vel haladéktalanul írásban közölni. A CODEX Zrt. vállalkozások esetében a ter-
         mék átvételétől számított 8 (Nyolc) naptári napon, fogyasztók esetében 2 (Kettő) hónapon túl minőségi kifogást
         nem fogad el.
12.4. A Megrendelő által közölt minőségi kifogást a CODEX Zrt. a reklamáció beérkezésétől számított 15 (Tizenöt)
         munkanapon belül kivizsgálja és annak eredményéről a belső vizsgálat befejezésétől számított 8 (Nyolc) munkana-
         pon belül a Megrendelőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a belső vizsgálat a termék jellegéből fakadóan hosszabb
         időt vesz igénybe, úgy azt a CODEX Zrt. köteles a Megrendelővel közölni.
12.5. A szállítmány egy részének hiánya, vagy esetleges hibája nem adhat okot a teljes termékmennyiség Megrendelő ál-
         tali átvételének megtagadására. A CODEX Zrt. fenntartja a jogot a javításra vagy pótszállításra.
12.6. A rejtett hibák miatti reklamációt a CODEX Zrt. az áru átvételétől számított 3 (Három) hónapon belül fogad el,
         ezen határidő lejártát követően minőségi kifogás nem érvényesíthető.
12.7. Amennyiben a hibás előállításra a Megrendelő érdekkörében felmerült okból kerül sor, így különösen, de nem ki-
         zárólag abban az esetben, ha a Megrendelő – a CODEX Zrt. által részére megküldött – gyártás alapjául szolgáló
         digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof stb.) hagyott jóvá és a termék gyártása ez okból hibásan
         történik vagy a Megrendelő által leadott anyag nem felel meg a www.codex.hu weboldalon elérhető anyagleadási
         feltételeknek, úgy a hibás gyártás kapcsán a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.

13. A gyártás alapjául szolgáló digitális termékminta
13.1. A CODEX Zrt. a termék gyártását megelőzően digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, le-
         vonatok, próbanyomatok, szemleívek stb.) bocsát a Megrendelő rendelkezésére és a termék előállítását a Megren-
         delő jóváhagyása esetén kezdi meg.
13.2. A CODEX Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő a részére megküldött digitális termékmintát úgy hagy-
         ta jóvá, hogy az esetlegesen eltérést, hibát tartalmaz.

14. Eltérések
14.1. A termék minőségét nem befolyásoló kisebb minőségi eltérések esetén a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a
         CODEX Zrt. teljesítését ne fogadja el.
14.2. Minőségi eltérés esetén a felek kötelesek egymással – szükség esetén szakértő bevonásával – egyeztetni, míg meny-
         nyiségi eltérés esetén a 9.2. pontban foglaltak az irányadók.

15. Huzamosabb ideig fennálló szerződések
15.1. Amennyiben a Megrendelő és a CODEX Zrt. között egyes termékek gyártására vonatkozóan huzamosabb ideig
         fennálló szerződés megkötésére kerül sor, úgy ezen szerződés, valamint a jelen általános szerződési feltételek kö-
         zötti eltérések esetén a huzamosabb időre kötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
15.2. A huzamosabb ideig fennálló szerződésekben a Megrendelő és a CODEX Zrt. közös megegyezéssel a jelen általá-
         nos szerződési feltételektől eltérhet.

16. Szerzői jogok
16.1. Megrendelő garantálja, hogy a megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez minden szükséges joggal rendel-

kezik, a megrendelése alapján a CODEX Zrt. által készített termék harmadik személynek semmilyen jogát (pl. 
szerzői jog, iparjogvédelmi jogok stb.) nem sérti és az megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz e körben a CODEX 
Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Megrendelő jogosultsága vonatkozásában kétségek merül-
nek fel, úgy a CODEX Zrt. jogosult, de nem köteles a teljesítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a jogosultság kérdé-
se minden kétséget kizáróan nem tisztázódik.

16.2. A megrendelés teljesítése során a CODEX Zrt. által egyedileg fejlesztett, illetve készített szellemi alkotások vonatko-
zásában – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelő kizárólag arra szerez jogot, hogy a terméket 
használja, forgalmazza, azaz a Megrendelő ebben az esetben a CODEX Zrt. hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
szellemi alkotás módosítására, továbbfejlesztésére, értékesítésére, megsemmisítésére, a vagyoni jogok teljes vagy 
részleges átruházására.

16.3. Kizárólag a CODEX Zrt. jogosult a megrendelés teljesítése érdekében általa előállított eszközöket (szedés, film) és
         nyomdai terméket (levonatok, próbanyomatok stb.) a sokszorosítandó termék előállítására használni, azaz a felek
         eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. nem köteles az ilyen jellegű sokszorosító eszközöket a Megren-
         delő részére kiadni, ha ezáltal a Megrendelő vagy más személy számára a termék előállítását lehetővé tenné.

17. A Megrendelő által biztosított anyagok
17.1. A Megrendelő által a CODEX Zrt. részére átadott anyagokat a CODEX Zrt. a szállítási okmányokban megjelölt
         mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia vállalása nélkül veszi át a Megrendelőtől. Ezen anyagok
         ellenőrzését a CODEX Zrt. csak a gyártási folyamat közben végzi el, melyre figyelemmel e körben a CODEX Zrt.
         csak olyan károk esetében vállal felelősséget, amelyek a CODEX Zrt. érdekkörében felmerült és neki felróható
         okból keletkeztek.
17.2. A CODEX Zrt. jogosult az átvett anyagok esetleges ellenőrzésével, raktározásával kapcsolatos költségeket a Meg-
         rendelőre áthárítani.
17.3. A CODEX Zrt. a Megrendelő által biztosított anyagból készülő termékek kapcsán eltérő megállapodás hiányában
         garanciát nem vállal.
17.4. A csomagolóanyag, valamint a papírkörülvágásból, stancolásból és továbbnyomásból származó szokásos hulladék
         – eltérő megállapodás hiányában – a feldolgozás során automatikusan a CODEX Zrt. tulajdonába kerül. Adat- és kép-
         hordozókért (kéziratok, tervezetek, diapozitívok stb.) a CODEX Zrt. a megrendelés teljesítése után 4 (Négy) hétig,
         az anyag értékéig vállal felelősséget.
17.5. Személyes adatok kezelése esetén a CODEX Zrt. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartá-
         sával jár el. 

18. Vis maior
18.1. Vis maior, azaz teljesítést gátló oknak minősülnek a megrendelés visszaigazolását és ily módon a Megrendelő és 

a CODEX Zrt. közötti szerződéskötést követően felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elhárít- 
hatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és esemé- 
nyek, amelyek nem tartoznak a vis maiorra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának körébe. Vis maior különösen, 
de nem kizárólag a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, 
háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni 
ellehetetlenülés), továbbá az utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén- 
intézkedés (jogi ellehetetlenülés).

18.2. Nem minősül szerződésszegésnek a késedelmes vagy hibás teljesítés, amelyet a félnek fel nem róható, 18.1. pont-
         ban körülírt elháríthatatlan külső ok idéz elő, azonban a vis maiornak minősülő esemény bekövetkezéséről, annak
         várható időtartamáról és a teljesítésre gyakorolt hatásáról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
18.3. Vis maior esetében a felek arra törekszenek, hogy a teljesítés során felmerülő esetleges akadályokat a lehető legrö-
         videbb időn belül elhárítsák, az esetlegesen szükségessé váló módosításokat közös megegyezéssel haladéktalanul
         elvégezzék. 
18.4. A felek a szerződésből eredő kötelezettségeik nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége
         alól olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maiornak mi-
         nősülő esemény számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

19. Felelősség, kártérítés
19.1. A Megrendelő a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése esetén köteles a CODEX Zrt.-t a megrendeléssel
         és annak teljesítésével összefüggésben ért károk, felmerült költségek és kiadások megtérítésére.
19.2. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési kötelezettség maximumát a CODEX Zrt. általa kiállított
         számlában szereplő összegben jelöli meg. 
19.3. A CODEX Zrt. nem felel a Megrendelő által biztosított anyagokban bekövetkező esetleges károsodásért abban az
         esetben, ha a Megrendelő az általa biztosított anyagok jellegét, jellemzőit, illetve az anyagok kezelésére vonatkozó
         szükséges információkat a CODEX Zrt.-vel előzetesen – igazolható módon – nem közli.

20. Név- vagy márkafelirat, minta
A felek eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. jogosult az általa gyártott nyomdatermékeken a Megrendelő
külön engedélye  nélkül  is saját cégnevét, elérhetőségeit és/vagy márkajelét impresszumként feltüntetni, valamint az általa
előállított termékeket referenciaként megnevezni és mintaként felhasználni.

21. Titoktartás, biztonság
21.1. A felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatban és az annak kapcsán ellátott tevékenységük során a tudomásukra
         jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok minden olyan tény, infor-
         máció, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasz-
         nálása a jogosult pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Az így megszerzett információ
         harmadik személyek részére csak a másik Szerződő Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye
         alapján tehető bármilyen módon hozzáférhetővé.
21.2. A Megrendelő a CODEX Zrt. székhelyén (pl. induló ív jóváhagyása esetén gépinduláskor) köteles betartani a
         CODEX Zrt. működésére irányadó biztonsági szabályokat.

22. Irányadó jog, joghatóság
A jelen szerződésre a magyar jog irányadó és az esetleges jogviták magyar bíróság joghatósága alá tartoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés kizárólag a felek közös írásba foglalt megegyezése alapján érvényes.
Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése kapcsán értelmezési vita merül fel, úgy a
magyar nyelvű szöveg az irányadó.      
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1. Meghatározások
A jelen szállítási feltételek alkalmazásában:
a) Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki nyomdai termék gyártására vagy nyomdai szolgáltatás elvégzésé-
    re megrendelést ad a CODEX Zrt. részére;
b) Védett termék: az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályai-
    ról szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján előállított termékek, valamint a biztonsági okmányok védelmének
    rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági okmányok, valamint mindazon nyomdai termékek,
    amelyek szigorú számadásúak, illetve biztonsági elemet tartalmaznak;
c) Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
d) Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;
e) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2. Általános szabályok
2.1. A jelen szállítási feltételeket kell alkalmazni valamennyi, a Megrendelő és a CODEX Zrt. között létrejött szerződés
       esetén.
2.2. A jelen szállítási feltételek csak abban az esetben nem alkalmazandók, ha a Megrendelő és a CODEX Zrt. írásban
       kifejezetten így állapodott meg. Amennyiben a jelen szállítási feltételek kizárására kifejezetten nem került sor és az 
       egyedi szerződés és a jelen általános szállítási feltételek rendelkezései egymásnak ellentmondóak, úgy – a felek eltérő
       rendelkezésének hiányában – a jelen általános szállítási feltételek irányadók.

3. Ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés és visszaigazolás
3.1. A Megrendelő a szükséges mennyiségi és minőségi paraméterek megadásával szóban vagy írásban egyaránt kérhet
       árajánlatot a CODEX Zrt.-től. Szóban történő ajánlatkérés esetén a CODEX Zrt. kérheti az ajánlatkérés írásban tör-
       ténő megküldését is.
3.2. A CODEX Zrt. az ajánlatkérés alapján írásbeli ajánlatot küld a Megrendelő részére, mely árajánlat – a felek eltérő
       megállapodásának hiányában – 30 (Harminc) napig érvényes.
       Az árajánlat kiküldése nem jelent a CODEX Zrt. számára szerződéskötési kötelezettséget, azaz az árajánlat csak a
       megrendelés és annak CODEX Zrt. általi visszaigazolása esetén jelent teljesítési kötelezettséget. Az árajánlat módo-
       sítható.

3.3. A Megrendelő az árajánlat ismeretében e-mail, fax útján vagy postai küldeményként részletes írásbeli megrendelést
       küld, amelyben megnevezi a megrendelt terméket, a felhasználandó anyagot, a termékre vonatkozó követelményeket
       vagy ezek hiányában nyilatkozik arra, hogy ezek kapcsán az árajánlatban foglaltak az irányadók, továbbá – mind részle-
       tes, mind az árajánlatra visszautaló egyszerűsített tartalmú megrendelés esetén – nyilatkozik arra, hogy az árajánlatban
       feltüntetett árat és szállítási határidőt elfogadja. A megrendelésnek a gyártáshoz szükséges paraméterek részletes
       és pontos meghatározásán túlmenően tartalmaznia kell a Megrendelő nevét (cégnevét), címét (székhelyét), az
       esetleges ettől eltérő szállítási címet, a Megrendelő bankszámlaszámát és adóigazgatási számát.
       A Megrendelő a jelen szerződéses feltételekkel kapcsolatos véleményeltérését legkésőbb a megrendeléskor jelezheti,
       ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a jelen szerződéses feltételeket elfogadta.
3.4. A megrendelést – a védett termékek kivételével – a CODEX Zrt. lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb a
       megrendelés beérkezését követő munkanapon 17.00 óráig írásban (e-mail vagy fax útján) visszaigazolja. A szerződés a
       Megrendelő és a CODEX Zrt. között a visszaigazolással jön létre. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolása
       technikai, alapanyag vagy más okból eltér a megrendeléstől, úgy annak kapcsán a CODEX Zrt. ennek tényére köte-
       les a Megrendelő figyelmét felhívni. A Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást emelhet, melyet a CODEX Zrt. köteles figyelembe venni. Amennyiben a megrendelés és annak visszaigazolá-
       sa a fentiek szerint eltér egymástól és a Megrendelő a visszaigazolás közlésétől számított 1 (Egy) munkanapon belül
       kifogást nem emel, úgy a megrendelés teljesítésére a visszaigazolásban foglaltak az irányadók.
       A megrendeléshez kapcsolódó bármely szóbeli megállapodáshoz írásos visszaigazolás szükséges.
       Védett termékek megrendelése esetében a megrendelés visszaigazolására az árajánlatban foglaltak szerint kerül sor.
3.5. Az árajánlat Megrendelő általi elfogadása és annak alapján a megrendelés CODEX Zrt. részére történő megküldése
       az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül.
3.6. A felek közötti egyedi szerződés részét képezi a megrendelés, illetve a megrendelés tárgyára vonatkozó műszaki/szak-
       mai specifikáció, valamint – ha erre a megrendelés kifejezetten utal – akkor a CODEX Zrt. Megrendelő által elfoga-
       dott ajánlata, valamint a megrendelés CODEX Zrt. általi visszaigazolása.

4. Lemondás
4.1. A Megrendelő jogosult a szerződést megszüntetni, azaz a megrendelést lemondani a gyártás megkezdését megelőző-
       en, ebben az esetben azonban köteles megtéríteni a CODEX Zrt. mindazon költségeit és kiadásait (ideértve, de nem
       kizárólag fenntartott termelési kapacitás, beszerzett anyagok, alvállalkozói költségek, tárolás stb.), melyek a teljesítés
       előkészítésével felmerültek.
4.2. Abban az esetben, ha a CODEX Zrt. a gyártást megkezdte, úgy a Megrendelő nem jogosult a megrendelést lemondani.

5. Árak
Az elkészült termékről, illetve nyomdai szolgáltatásról a CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában megjelölt ár
alapján számlát állít ki.
Az ár nem tartalmazza a termékdíjat és az általános forgalmi adót.
Az árak a felek eltérő megállapodásának hiányában „Ex Works” kerülnek megállapításra.
Amennyiben a Megrendelő a CODEX Zrt. teljesítéséig a termékdíj nyilatkozatot nem bocsátja rendelkezésre, azaz abban
az esetben, ha a Megrendelő a termékről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
a termékdíjat a Megrendelő felé kiszámlázza. 

6. Árváltoztatás
6.1. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat megváltoztatni, ha a megrendelés és annak visszaigazolása időpontjához
       képest lényeges körülményváltozás áll be, így különösen, de nem kizárólag az alapanyagok, az energia (közüzemi
       szolgáltatások) forintban meghatározott árának, valamint a közterhek (adók és járulékok) jelentős növekedése esetén.
6.2. Ugyancsak jogosult a CODEX Zrt. a megállapított árat növelni, ha a Megrendelő hibás adatokat, esetleg hibás anya-
       got stb. bocsát a CODEX Zrt. rendelkezésére, mely miatt a teljesítés során jelentős többletmunka merül fel.
6.3. A CODEX Zrt. jogosult a megállapított árat növelni vagy csökkenteni, ha a Megrendelő a megrendelést utóbb módo-
       sítja és a CODEX Zrt. ezen módosítást elfogadja, mely a teljesítés költségét befolyásolja.

7. Fizetési feltételek
7.1. A CODEX Zrt. a megrendelt termék készre jelentésével egyidejűleg jogosult a számláját a Megrendelő felé kibocsá-
       tani. A számla összegének kiegyenlítése – eltérő megállapodás hiányában – átutalással 8 (Nyolc) banki napon belül
       történik.
7.2. A CODEX Zrt. a számlán számlázási címként a Megrendelő által közölt, illetve visszaigazolásban megjelölt címet tün-
       teti fel. Amennyiben a Megrendelő az esetleges címváltozást a CODEX Zrt. általi teljesítés napjáig a CODEX Zrt.-vel
       nem közli, úgy abban az esetben az ebből eredő többletköltséget a Megrendelő köteles viselni.

7.3. Eltérő megállapodás hiányában fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. szerinti, azaz az ún. tör-
       vényes késedelmi kamat mértékével megegyezik. Amennyiben a Megrendelő vállalkozás, úgy fizetési késedelem ese-
       tén köteles a CODEX Zrt.-nek a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt megfizetni. Fogyasztó esetében a behajtási költ-
       ségátalányra vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.
7.4. Olyan Megrendelő esetében, akivel a CODEX Zrt. korábban nem állt üzleti kapcsolatban, valamint nagy mennyiségű
       megrendelés esetén a CODEX Zrt. előlegfizetést kérhet, amelynek kiegyenlítése a gyártás megkezdésének feltétele.
7.5. Olyan Megrendelő esetében, akinek a CODEX Zrt. felé lejárt esedékességű, kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, a
       CODEX Zrt. választása szerint jogosult az újabb megrendelés elfogadását a tartozás kiegyenlítéséig megtagadni vagy
       előlegfizetést kérni.

8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. A CODEX Zrt. által előállított/szállított termék a teljes díj és minden járulékos költség kiegyenlítéséig a CODEX Zrt.
       tulajdona marad, azaz a CODEX Zrt. a tulajdonjogát fenntartja, így eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő a
       terméket nem jogosult elidegeníteni vagy megterhelni.
8.2. A CODEX Zrt. által elkészített szedésfilmek, fotófilmek, színbontások, nyomólemezek és egyéb, a gyártási folyamat-
       ban szükséges segédanyagok a CODEX Zrt. tulajdonában maradnak. Ez vonatkozik azokra a megrendelés teljesítésé-
       hez szükséges gyártóeszközökre is, amelyeket a CODEX Zrt. megbízásából más vállalkozó állított elő.

9. A teljesítés; a teljesítés helye
9.1. A CODEX Zrt. a megrendelés visszaigazolásában a 11.1. pontban foglaltak szerint meghatározott teljesítési határ-
       időn belül a terméket a megrendelésben, illetve a megrendelés visszaigazolásában megállapított paraméterek sze-
       rint legyártja.
9.2. A teljesítés során a CODEX Zrt. az alapanyagok nyomdai feldolgozhatóság szempontjából lényeges tulajdonságai
       alapján dönt a szükséges anyagok kiválasztásánál, így ennek megfelelően ezen anyagok egyéb tulajdonságaiért nem
       szavatol, kivéve ha a Megrendelő az árajánlat kérése, de legkésőbb a megrendelés során az anyagok egyéb tulajdon-
       ságainak relevanciájára a CODEX Zrt. figyelmét felhívta és a CODEX Zrt. ezen megrendelői igényt elfogadta. Ez
       utóbbi esetben a nyomdai termék gyártásához szükséges anyagok kiválasztásáról a felek – a Megrendelő költségvise-
       lése mellett – külön állapodnak meg.
9.3. Amennyiben a Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően módosítást (pl. terjedelem-, alapanyag-módosí-
       tást) igényel, úgy a CODEX Zrt. – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az eredeti megrendelés kapcsán fel-
       merült költségek Megrendelő általi kiegyenlítése mellett a Megrendelő módosított igényét új megrendelésként kezeli.
9.4. A teljesítés és a fizetés helye – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a CODEX Zrt. székhelye.

10. A teljesítés módja
10.1. A CODEX Zrt. árai a leporelló termékek kartondobozba helyezését, illetve egyéb nyomdai termékek egyszerű cso-
         magolását tartalmazzák, így a felek eltérő megállapodásának hiányában a terméket a CODEX Zrt. egyszerű csoma-
         golásban adta át a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő különleges csomagolást igényel, úgy ennek költségét a
         Megrendelő viseli, azaz ezen költséget a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.
10.2. A CODEX Zrt. által végzett szállítások – eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelő költségére és kockázatára
         történnek azzal, hogy amennyiben az áru kiszállítása raklapon történik, úgy a lerakodásról a Megrendelő köteles
         gondoskodni. 
         Az ún. védett termékek kivételével a Megrendelő által megrendelt mennyiségtől a CODEX Zrt. az alábbi mértékben
         (+/–) térhet el, azaz a megengedett eltérés mértéke legfeljebb 4% (alul-, illetve túlszállítás), mely esetén az ár – a
         felek eltérő megállapodásának hiányában – a ténylegesen szállított mennyiségnek megfelelően kerül kiszámlázásra.
10.3. A Megrendelő köteles a CODEX Zrt. által készre jelentett, illetve a CODEX Zrt. általi szállítás esetén a szerződés-
         nek megfelelően általa leszállított árut haladéktalanul átvenni. A megrendelés azon a napon teljesítettnek minősül,
         amely napon a Megrendelő általi átvételnek meg kell vagy meg kellett volna történnie.
10.4. A Megrendelő által át nem vett terméket a CODEX Zrt. a Megrendelő költségére tárolja/őrzi. A tárolás díja – elté-
         rő megállapodás hiányában – értékpapírok esetén a névérték 3 ezreléke + áfa/év, míg egyéb nyomdai termékek
         esetében a CODEX Zrt. a termék jellegétől függően a tárolás díj mértékét az átvétel Megrendelő általi átvételének
         elmulasztását követően az átvételre felszólító levelében a Megrendelővel írásban közli. A tárolási díjat a CODEX
         Zrt. az általa Megrendelővel írásban közölt póthatáridő eredménytelen elteltét követő naptól kezdődően jogosult
         felszámítani.
10.5. A CODEX Zrt. – eltérő megállapodás hiányában – a készre jelentett terméket a Megrendelő költségére és veszé-
         lyére tárolja és nem vállal felelősséget olyan kárért, amely az általában elvárható gondosság ellenére a raktározás,
         tárolás idején a termékben keletkezett.
10.6. A CODEX Zrt. a raktározott idegen tulajdonú árukra kockázati biztosítást nem köteles kötni.
10.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a terméket a CODEX Zrt. értesítése ellenére a felek által megállapodott ha-
         táridőben nem veszi át, úgy a CODEX Zrt. jogosult a raktározásért, illetve tárolásért a fentiekben meghatározott
         mértékű díjat felszámítani és azt a Megrendelő köteles a CODEX Zrt. részére megfizetni.

11. Teljesítési határidő
11.1. A CODEX Zrt. által írásban visszaigazolt teljesítési határidő csak tájékoztató jellegű, kivéve, ha a felek kifejezetten
         rögzítik, hogy a teljesítésnek legkésőbb mely időpontig kell megtörténnie.
11.2. A teljesítési határidő a megrendelésnek a CODEX Zrt. általi visszaigazolásának napjától kezdődik, amennyiben a
         megrendelés  teljesítéséhez szükséges minden, a Megrendelő által biztosítandó vagy általa biztosítani vállalt anyag és
         információ a CODEX Zrt. rendelkezésére áll, azaz azt a Megrendelő az általa vállaltaknak megfelelően a CODEX
         Zrt. rendelkezésére bocsátja.
11.3. A CODEX Zrt. a gyártás alapjául szolgáló digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, levona-
         tok, próbanyomatok, szemleívek stb.) a Megrendelő részére jóváhagyás végett megküldi, aki a felek eltérő megálla-
         podásának hiányában a megküldéstől számított 2 (Kettő) munkanapon belül jogosult annak kapcsán észrevételeit
         megtenni, illetve esetleges kifogását jelezni, ennek hiányában pedig a jóváhagyás kapcsán nyilatkozni. A Megrendelő
         általi ellenőrzés időtartamára a szállítási határidő félbeszakad azzal, hogy a Megrendelő esetleges késedelme a
         CODEX Zrt. késedelmét  kizárja. Amennyiben a Megrendelő a digitális termékminta megküldését követően a fenti
         határidőn belül a jóváhagyásról, ennek hiányában észrevételeiről nem nyilatkozik, úgy a CODEX Zrt. 3 (Három)
         naptári nap póthatáridő tűzésével erre a Megrendelőt írásban felhívja. A felek eltérő megállapodásának hiányában
         ezen póthatáridő eredménytelen elteltét követően a CODEX Zrt. jogosult a felek közötti jogviszonyt azonnali ha-
         tállyal felmondani és a Megrendelő felé a felmondás megküldésének napjáig felmerült költségeit 8 (Nyolc) napos fi-
         zetési határidővel kiszámlázni.
11.4. Szállítási késedelem esetén – a felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – a hatályos jogszabályi rendelkezé-
         sek az irányadók.
11.5. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési igény a CODEX Zrt. által kiállított számlában szereplő
         összeget nem haladhatja meg, azaz a CODEX Zrt. ezt meghaladóan a felelősségét korlátozza, illetve kizárja.

12. Ellenőrzés, termékszavatosság
12.1. A CODEX Zrt. lehetőséget biztosít arra, hogy a Megrendelő a gyártás megkezdésekor az ún. induló ívet ellenőriz-
         ze, melynek elmulasztásából eredő esetleges minőségi kifogás kapcsán – a felek eltérő megállapodásának hiányában –
         a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.
12.2. A CODEX Zrt. kijelenti, hogy az általa gyártott termékek a hatályos Magyar Szabványnak, illetve a megrendelésben
         és a visszaigazolásban feltüntetett mennyiségi és minőségi ismérveknek megfelelnek. Esetleges hibás teljesítés esetén
         a CODEX Zrt. elsődlegesen a hibás termék javítását köteles elvégezni azzal, hogy a termék cseréjére abban az eset-
         ben kerül sor, ha a hiba kijavítása bármely okból nem lehetséges.
12.3. A termékkel kapcsolatos minőségi kifogást – amennyiben annak tárgya nem minősül kifejezetten rejtett hibának – a
         Megrendelő köteles a CODEX Zrt.-vel haladéktalanul írásban közölni. A CODEX Zrt. vállalkozások esetében a ter-
         mék átvételétől számított 8 (Nyolc) naptári napon, fogyasztók esetében 2 (Kettő) hónapon túl minőségi kifogást
         nem fogad el.
12.4. A Megrendelő által közölt minőségi kifogást a CODEX Zrt. a reklamáció beérkezésétől számított 15 (Tizenöt)
         munkanapon belül kivizsgálja és annak eredményéről a belső vizsgálat befejezésétől számított 8 (Nyolc) munkana-
         pon belül a Megrendelőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a belső vizsgálat a termék jellegéből fakadóan hosszabb
         időt vesz igénybe, úgy azt a CODEX Zrt. köteles a Megrendelővel közölni.
12.5. A szállítmány egy részének hiánya, vagy esetleges hibája nem adhat okot a teljes termékmennyiség Megrendelő ál-
         tali átvételének megtagadására. A CODEX Zrt. fenntartja a jogot a javításra vagy pótszállításra.
12.6. A rejtett hibák miatti reklamációt a CODEX Zrt. az áru átvételétől számított 3 (Három) hónapon belül fogad el,
         ezen határidő lejártát követően minőségi kifogás nem érvényesíthető.
12.7. Amennyiben a hibás előállításra a Megrendelő érdekkörében felmerült okból kerül sor, így különösen, de nem ki-
         zárólag abban az esetben, ha a Megrendelő – a CODEX Zrt. által részére megküldött – gyártás alapjául szolgáló
         digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof stb.) hagyott jóvá és a termék gyártása ez okból hibásan
         történik vagy a Megrendelő által leadott anyag nem felel meg a www.codex.hu weboldalon elérhető anyagleadási
         feltételeknek, úgy a hibás gyártás kapcsán a CODEX Zrt. a felelősségét kizárja.

13. A gyártás alapjául szolgáló digitális termékminta
13.1. A CODEX Zrt. a termék gyártását megelőzően digitális termékmintát (részvényterv, látványterv, proof, tervek, le-
         vonatok, próbanyomatok, szemleívek stb.) bocsát a Megrendelő rendelkezésére és a termék előállítását a Megren-
         delő jóváhagyása esetén kezdi meg.
13.2. A CODEX Zrt. nem vállal felelősséget azért, ha a Megrendelő a részére megküldött digitális termékmintát úgy hagy-
         ta jóvá, hogy az esetlegesen eltérést, hibát tartalmaz.

14. Eltérések
14.1. A termék minőségét nem befolyásoló kisebb minőségi eltérések esetén a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a
         CODEX Zrt. teljesítését ne fogadja el.
14.2. Minőségi eltérés esetén a felek kötelesek egymással – szükség esetén szakértő bevonásával – egyeztetni, míg meny-
         nyiségi eltérés esetén a 9.2. pontban foglaltak az irányadók.

15. Huzamosabb ideig fennálló szerződések
15.1. Amennyiben a Megrendelő és a CODEX Zrt. között egyes termékek gyártására vonatkozóan huzamosabb ideig
         fennálló szerződés megkötésére kerül sor, úgy ezen szerződés, valamint a jelen általános szerződési feltételek kö-
         zötti eltérések esetén a huzamosabb időre kötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
15.2. A huzamosabb ideig fennálló szerződésekben a Megrendelő és a CODEX Zrt. közös megegyezéssel a jelen általá-
         nos szerződési feltételektől eltérhet.

16. Szerzői jogok
16.1. Megrendelő garantálja, hogy a megrendelés tárgya tekintetében a megrendeléshez minden szükséges joggal rendel-

kezik, a megrendelése alapján a CODEX Zrt. által készített termék harmadik személynek semmilyen jogát (pl. 
szerzői jog, iparjogvédelmi jogok stb.) nem sérti és az megfelel a jogszabályi előírásoknak, azaz e körben a CODEX 
Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Megrendelő jogosultsága vonatkozásában kétségek merül-
nek fel, úgy a CODEX Zrt. jogosult, de nem köteles a teljesítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a jogosultság kérdé-
se minden kétséget kizáróan nem tisztázódik.

16.2. A megrendelés teljesítése során a CODEX Zrt. által egyedileg fejlesztett, illetve készített szellemi alkotások vonatko-
zásában – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a Megrendelő kizárólag arra szerez jogot, hogy a terméket 
használja, forgalmazza, azaz a Megrendelő ebben az esetben a CODEX Zrt. hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
szellemi alkotás módosítására, továbbfejlesztésére, értékesítésére, megsemmisítésére, a vagyoni jogok teljes vagy 
részleges átruházására.

16.3. Kizárólag a CODEX Zrt. jogosult a megrendelés teljesítése érdekében általa előállított eszközöket (szedés, film) és
         nyomdai terméket (levonatok, próbanyomatok stb.) a sokszorosítandó termék előállítására használni, azaz a felek
         eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. nem köteles az ilyen jellegű sokszorosító eszközöket a Megren-
         delő részére kiadni, ha ezáltal a Megrendelő vagy más személy számára a termék előállítását lehetővé tenné.

17. A Megrendelő által biztosított anyagok
17.1. A Megrendelő által a CODEX Zrt. részére átadott anyagokat a CODEX Zrt. a szállítási okmányokban megjelölt
         mennyiségi és minőségi ismérveket nem ellenőrizve, garancia vállalása nélkül veszi át a Megrendelőtől. Ezen anyagok
         ellenőrzését a CODEX Zrt. csak a gyártási folyamat közben végzi el, melyre figyelemmel e körben a CODEX Zrt.
         csak olyan károk esetében vállal felelősséget, amelyek a CODEX Zrt. érdekkörében felmerült és neki felróható
         okból keletkeztek.
17.2. A CODEX Zrt. jogosult az átvett anyagok esetleges ellenőrzésével, raktározásával kapcsolatos költségeket a Meg-
         rendelőre áthárítani.
17.3. A CODEX Zrt. a Megrendelő által biztosított anyagból készülő termékek kapcsán eltérő megállapodás hiányában
         garanciát nem vállal.
17.4. A csomagolóanyag, valamint a papírkörülvágásból, stancolásból és továbbnyomásból származó szokásos hulladék
         – eltérő megállapodás hiányában – a feldolgozás során automatikusan a CODEX Zrt. tulajdonába kerül. Adat- és kép-
         hordozókért (kéziratok, tervezetek, diapozitívok stb.) a CODEX Zrt. a megrendelés teljesítése után 4 (Négy) hétig,
         az anyag értékéig vállal felelősséget.
17.5. Személyes adatok kezelése esetén a CODEX Zrt. a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartá-
         sával jár el. 

18. Vis maior
18.1. Vis maior, azaz teljesítést gátló oknak minősülnek a megrendelés visszaigazolását és ily módon a Megrendelő és 

a CODEX Zrt. közötti szerződéskötést követően felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elhárít- 
hatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és esemé- 
nyek, amelyek nem tartoznak a vis maiorra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának körébe. Vis maior különösen, 
de nem kizárólag a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, 
háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni 
ellehetetlenülés), továbbá az utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, karantén- 
intézkedés (jogi ellehetetlenülés).

18.2. Nem minősül szerződésszegésnek a késedelmes vagy hibás teljesítés, amelyet a félnek fel nem róható, 18.1. pont-
         ban körülírt elháríthatatlan külső ok idéz elő, azonban a vis maiornak minősülő esemény bekövetkezéséről, annak
         várható időtartamáról és a teljesítésre gyakorolt hatásáról a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.
18.3. Vis maior esetében a felek arra törekszenek, hogy a teljesítés során felmerülő esetleges akadályokat a lehető legrö-
         videbb időn belül elhárítsák, az esetlegesen szükségessé váló módosításokat közös megegyezéssel haladéktalanul
         elvégezzék. 
18.4. A felek a szerződésből eredő kötelezettségeik nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége
         alól olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesülnek, amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maiornak mi-
         nősülő esemény számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

19. Felelősség, kártérítés
19.1. A Megrendelő a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítése esetén köteles a CODEX Zrt.-t a megrendeléssel
         és annak teljesítésével összefüggésben ért károk, felmerült költségek és kiadások megtérítésére.
19.2. A szándékos károkozás kivételével az esetleges kártérítési kötelezettség maximumát a CODEX Zrt. általa kiállított
         számlában szereplő összegben jelöli meg. 
19.3. A CODEX Zrt. nem felel a Megrendelő által biztosított anyagokban bekövetkező esetleges károsodásért abban az
         esetben, ha a Megrendelő az általa biztosított anyagok jellegét, jellemzőit, illetve az anyagok kezelésére vonatkozó
         szükséges információkat a CODEX Zrt.-vel előzetesen – igazolható módon – nem közli.

20. Név- vagy márkafelirat, minta
A felek eltérő megállapodásának hiányában a CODEX Zrt. jogosult az általa gyártott nyomdatermékeken a Megrendelő
külön engedélye  nélkül  is saját cégnevét, elérhetőségeit és/vagy márkajelét impresszumként feltüntetni, valamint az általa
előállított termékeket referenciaként megnevezni és mintaként felhasználni.

21. Titoktartás, biztonság
21.1. A felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatban és az annak kapcsán ellátott tevékenységük során a tudomásukra
         jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Üzleti titok minden olyan tény, infor-
         máció, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasz-
         nálása a jogosult pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Az így megszerzett információ
         harmadik személyek részére csak a másik Szerződő Fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye
         alapján tehető bármilyen módon hozzáférhetővé.
21.2. A Megrendelő a CODEX Zrt. székhelyén (pl. induló ív jóváhagyása esetén gépinduláskor) köteles betartani a
         CODEX Zrt. működésére irányadó biztonsági szabályokat.

22. Irányadó jog, joghatóság
A jelen szerződésre a magyar jog irányadó és az esetleges jogviták magyar bíróság joghatósága alá tartoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés kizárólag a felek közös írásba foglalt megegyezése alapján érvényes.
Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése kapcsán értelmezési vita merül fel, úgy a
magyar nyelvű szöveg az irányadó.      
 


