
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

Nyomdai munkák megrendelésére 

Kreatív Sprinter Nyomda.hu Kft 

Budapest 
Margit krt. 58. 
1024 
Adószám: 24947945-2-41 
Közösségi adószám: HU24947945 
Telefon: 06704505929 
E-mail: nyomda@sprinternyomda.hu 
Web: sprinternyomda.hu 
HU45 104010245052665580811006  

Szerződéses kapcsolat 

A Kreatív Sprinter Nyomda.hu Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) nyomdai 

értékesítései és szállításai a Szerződő Felek eltérő írásos megállapodásának 
hiányában kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek. 
A Vállalkozó a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel vállalja a Megrendelő 
megrendelése szerinti termék legyártását. A Megrendelő a megrendelésével a 
jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt 
terméket átveszi és a Vállalkozó által kiállított számla szerinti vállalkozói díjat 
határidőben, hiánytalanul megfizeti. A megrendelést követően a Megrendelő 
nem jogosult a szerződéstől történő elállásra. A már létrejött, ÁSZF szerinti 
szerződés módosítására kizárólag írásban, a Szerződő Felek közös 
megegyezése alapján van lehetőség. 

 

Az ÁSZF időbeli hatálya és közzététele 

A Megrendelő és a Vállalkozó. közötti konkrét megrendelés a felek között, az 
egyedi árajánlat visszaigazolásával jön létre és a Megrendelő fizetési 
kötelezettsége teljesítéséig marad fenn. A Megrendelő az első 
megrendeléssel elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul 
megismerte, azokat elolvasta és megértette, magára nézve kötelező jelleggel 
elfogadja. A Vállalkozó a jelen ÁSZF-et megrendelői számára elektronikus 
formában (www.personalprint.hu) folyamatosan elérhetővé teszi. A Vállalkozó 
fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. A Vállalkozó 
az ÁSZF módosítását a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 
nappal köteles közzétenni a honlapján. A megrendelés napján érvényes ÁSZF 
az irányadó. 

 



A szerződés tárgya 

A szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, 
nyomdai úton előállítható termék (továbbiakban: termék) nyomdai gyártása, 
sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A 
Vállalkozó nem vizsgálja a termék tartalmát, azért semminemű felelősséget 
nem vállal. A Megrendelő szavatol azért, hogy a termék harmadik személyek 
jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért 
személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar 
jogszabályoknak, illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű 
jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány 
terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező 
személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el. A Vállalkozó a fentiek 
megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget. 

Megrendelés 

A megrendelést a Megrendelő e-mailben vagy postai úton juttatja el a 
Vállalkozó címére. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi adat, információ 
megadására. A megrendelésnek – a termékre vonatkozóan – tartalmaznia kell 
minden előírást, specifikációt, dokumentumot és adatot, beleértve (de nem 
kizárólagosan) az alapanyag fajtáját (minőség, grammsúly stb.), a termék 
méretét, mintáit, színeit, mennyiségét, csomagolását (kiszerelését), a 
szállítási és számlázási címet, amelyek teljes körűen és minden kétséget 
kizáróan meghatározzák a Megrendelőnek a termékkel szembeni valamennyi 
elvárását és igazolják annak legyárthatóságát. A Vállalkozó késedelmét 
kizárja, ha a szerződésszerű teljesítéshez a Megrendelő részben vagy 
egészben nem szolgáltat megfelelő adatot, információt. A jogviszony az alaki, 
valamint tartalmi szempontból teljes, továbbá a Vállalkozó által 
szerződésszerű teljesítésre alkalmas megrendeléssel jön létre. 

Nyomdakész anyag 

Megrendelő az általa megjelölt határidőben köteles a termék elkészítéséhez 
szükséges nyomdakész pdf-et gyártási minőségben (cmyk képek, 300dpi 
felbontásban, fekete szöveg egy szín fekete, kifutó 3mm a vágott oldalakon) a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a rendelkezésére 
bocsátott, előírt minőségű sokszorosítandó anyag nyomására vállal 
felelősséget. Amennyiben a szerződés a nyomdakész pdf minőségi hibája 
okán ellehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt 
nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegés szabályai 
Vállalkozóval szemben nem alkalmazhatóak. Amennyiben a Megrendelő 
igényli, hogy a Vállalkozó készítse el a nyomdakész pdf-et, ez külön 
megállapodás tárgyát képezi. 



A nyomtatás jóváhagyása 

Amennyiben a Megrendelő írásban külön nem kér jóváhagyást/imprimálást, 
úgy a nyomdakész pdf-et a Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyottnak 
tekinti. 

A teljesítés ideje és helye 

A teljesítési határidő a megrendelésben megjelölt határidő. A teljesítési 
határidő az adott eseti megrendelés szerint legyártandó termék Megrendelő 
általi, írásbeli – e-mailben történő – jóváhagyását követő napon kezdődik. Ha 
a Vállalkozó a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül írásban 
– e-mailben – a megrendelésben szereplő határidőtől eltérő határidőt közöl a 
Megrendelővel, és a Megrendelő a Vállalkozó által közölt határidőt nem 
fogadja el, úgy azt a Megrendelő köteles a közlés megküldését követő 1 
munkanapon belül e-mailben a Vállalkozóval közölni. Ebben az esetben a 
szerződés nem jön létre. A Vállalkozó nem felel a szerződésszegésért, ha 
annak oka előre nem látott és nem látható kényszerítő körülmény, vagy előre 
nem látott és nem látható ésszerűen el nem hárítható akadály (vis maior). 
Amennyiben a megrendelés leadása és/vagy az előlegfizetés a Megrendelő 
részéről nem a megállapodott határidőben történik, a Megrendelő késedelme 
a Vállalkozó késedelmét kizárja, a Megrendelő oldalán bekövetkező 
késedelmes teljesítés miatt a Vállalkozót felelősség nem terheli. A teljesítés 
helye – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó jelen ÁSZF-ben 
megjelölt székhelye, ahonnan a Megrendelő saját költségén jogosult a 
terméket elszállítani, a Vállalkozó által átadott szállítólevél vagy tételes 
számla ellenében. Amennyiben a Megrendelő igényli a termék kiszállítását, 
úgy azt a megrendelésben szállítási címenként jelzi, és a Szerződő Felek e 
tárgyban egyedi megállapodást kötnek. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó felszólítására sem működik közre a termék átvételében, a 
megrendelt, de át nem vett terméket a Vállalkozó – ellenkező írásos 
megállapodás hiányában – a felszólítást követő 8 (nyolc) napon belül jogosult 
leszámlázni, majd a felszólítást követő 30 (harminc) nap eltelte után jogosult 
megsemmisíteni, és a Vállalkozónak lehetősége van a megsemmisítés 
költségeit leszámlázni a Megrendelő felé. 

 

 

 

 

 



Mennyiségi előírások 

A Vállalkozó a megrendelt és visszaigazolt példányszámtól való legfeljebb 
±3%-ban térhet el. Az ennél nagyobb mértékű eltérésről a Felek külön 
megállapodásban rendelkeznek. A Megrendelő az átvétel során köteles 
ellenőrizni a szerződés tárgyát képező termék mennyiségét. Ha a Megrendelő 
eltérést tapasztal a megrendelt mennyiséghez képest, azt a Felek képviselői 
az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Nyomdai szolgáltatás nyújtása 
esetén, a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb 
példányszám esetén a Megrendelő a le nem gyártott példányok számával 
arányos árleszállítást kap. Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén magasabb 
példányszámnál ha a Megrendelő a többletpéldányokra igényt tart, úgy e 
példányok ellenértékét is megfizetni köteles. 

Minőségi kifogások 

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a termék átvételekor 
legalább szúrópróba szerüen, majd az átvételt követő 3 munkanapon belül 
tételesen köteles ellenőrizni a kiadvány minőségét. Ha a Megrendelő a termék 
minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb a 
termék átvételét követő 10 (tíz) naptári napon belül köteles írásban értesíteni 
a Vállalkozót. A határidő jogvesztő. A Vállalkozó legkésőbb a minőségi 
reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon 
belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a 
Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának 
megállapítását a Felek közösen végzik. A minőségi reklamáció kijavításáról 
vagy a termék esetleges újragyártásáról a Felek közösen állapodnak meg. A 
minőségileg kifogásolt termékek esetében a vállalkozó anyagi felelőssége a 
kifogásolt termék – vállalkozói ajánlatban szereplő – értékéig terjed. 
Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak 
közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, az általuk közösen kiválasztott és 
kölcsönösen elfogadott szakmai minőség-ellenőrző szerv szakvéleményét 
beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit. a Felek 50-50% 
arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a 
minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem 
támasztja alá. 

 

 

 

 



Díjfizetés 

A Vállalkozót a megrendelésekben szereplő feladatok teljesítéséért díj illeti 
meg. A díj tartalmazza a Vállalkozónak a szerződés teljesítése kapcsán 
felmerült valamennyi költségét és díját – ide nem értve a termék 
kiszállításának díját. Környezetvédelmi termékdíj: 
A Vállalkozó a 2011. évi LXXXV. törvény alapján a környezetvédelmi 
termékdíjat bevallja a központi költségvetés felé. A Vállalkozó a 
Megrendelőnek a terméket a környezetvédelmi termékdíjjal növelten 
számlázza. A számlán külön tételként feltüntetésre kerül a környezetvédelmi 
termékdíj. A Megrendelő a törvény hatálya alá tartozó, de a törvényi 
kivételeknek megfelelő, s így a környezetvédelmi termékdíj alól mentes 
megrendelések esetén köteles erről a Vállalkozó részére írásbeli nyilatkozatot 
tenni. A nyilatkozat hitelességét a Vállalkozó nem ellenőrzi, ennek felelőssége 
a nyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk 
következményeit. A kitöltött és cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott 
nyilatkozatot a Megrendelő köteles a munka elkészülte előtt a Vállalkozó 
részére megküldeni. Nyilatkozat hiányában a környezetvédelmi termékdíj 
összege a Vállalkozó által kiszámlázásra kerül. Szerződésszerű teljesítés 
esetén a Vállalkozó a szállítólevél vagy a Megrendelő által aláírt 
teljesítésigazolás birtokában jogosult a számla kiállítására. A Megrendelő 
eltérő megállapodás hiányában a számla ellenértékét a kiállítás dátumától 
számított 8 napon belül fizeti meg a Vállalkozónak átutalással a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. A Vállalkozónak jogában áll 
előlegfizetést kérnie, amelynek teljesítése előtt nem köteles a gyártást 
megkezdeni, illetve a készterméket átadni. A számlát a Vállalkozó ajánlott 
postai küldeményben küldi meg a Megrendelő székhelycímére. A Megrendelő 
a Vállalkozó által kibocsátott számlán szereplő fizetési határidő elmulasztása 
esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat és behajtási költség megfizetésére 
köteles. A Vállalkozó által kibocsátott számla ellenértékének meg nem 
fizetése esetén, a Vállalkozó a követelést átadhatja egy követeléskezelő 
társaság részére, melynek költsége a Megrendelőt terheli. 

Tulajdonjog-fenntartás, kárveszélyviselés 

A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező terméket illetően tulajdonjogát a 
vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vállalkozói díj 
kiegyenlítésének a napja az a nap, amelyen azt a Vállalkozó bankszámláján a 
számlavezető pénzintézet jóváírja. A Megrendelőt a tulajdonjogból fakadó 
jogosultságok – a birtoklás kivételével – csak a vállalkozói díj teljes 
kiegyenlítését követően illetik meg, miután a kárveszély a termék átadás-
átvételét követően átszáll a megrendelőre. 

 



Adatkezelés 

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Megrendelő adatait a 
jogszabályi előírásokkal összhangban felhasználja és kezelje. 

Záró rendelkezések 

A Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés teljesítése során a másik fél 
szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomásukra jutott információkat 
üzleti titokként kezelik. E kötelezettség megsértése esetén a sérelmet 
szenvedett fél kárigénnyel élhet a szerződésszegő fél felé. A titoktartási 
kötelezettség a Feleket a szerződéses kapcsolat megszűnte után korlátlan 
ideig terheli. A Felek a törzsadataikban (székhely, telephely, 
bankszámlaszám, telefon- és faxszám, e-mail cím, kontaktszemély stb.) 
bekövetkezett bármilyen változásról írásban kötelesek egymást értesíteni. A 
jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról 
szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a távollevők között kötött 
szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályai és 
rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
irányadók. A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog 
irányadó. 

 


