
 
 

 
 
 

 

1. BEVEZETÉS 

1.1 Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket, mivel ezek vonatkoznak az Ügyfél és a CEVA közti szerződéses 

kapcsolatra kivéve és amennyiben nincs érvényben az Ügyfél és a CEVA közt az adott Szállítmányra vonatkozóan érvényes 

szerződéses megállapodás.  

1.2 A jelen Feltételeket az Ügyfél kifejezetten elfogadja, és azok az Ügyfél és a CEVA közt létrejött szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik, és bármely és valamennyi Szolgáltatásra szigorúan a jelen Feltételek vonatkoznak. A felek kifejezetten kizárnak 

bármilyen Ügyféli feltételeket és kondíciókat, ezek nem érvényesek.  

2. FOGALMAK 

Kapcsolt Vállalkozás:  

(a) bármely társaság, amely szavazó részvényeinek vagy szavazó tőkerészesedésének 50%-a vagy annál nagyobb hányada 

közvetve vagy közvetlenül valamelyik fél tulajdonában van;  

(b) bármely társaság, amelynek közvetett vagy közvetlen tulajdonában van valamelyik fél szavazó részvényeinek vagy szavazó 

tőkerészesedésének 50%-a vagy annál nagyobb hányada;  

(c) bármely társaság, amely egy társaságot közvetlenül vagy közvetve irányít vagy annak közvetlen vagy közvetett irányítása alatt 

áll az (a) illetve (b) pontokban leírtak szerint; és  

(d) kizárólag a CEVA esetében bármely társaság, amely a CEVA Csoport bármely tagjával képviselői vagy ügynöki megállapodást 

(vagy bármely ehhez hasonló megállapodást) kötött.  

Fuvarozó: a Pyramid Lines Ltd. (Pyramid Lines név alatt forgalmazott) társaság, melynek székhelye: Level 54, Hopewell Centre, 183 

Queen's Road East, Hong Kong.  

CEVA: a CEVA Csoporton belül az árajánlatot tevő vagy árajánlat alapján bármely megrendelést teljesítő működő társaság, vagy a CEVA 

Csoport bármely más, az Ügyfél által e-mailben megkeresett működő társasága.  

CEVA Csoport: a CEVA Logistics AG és annak Kapcsolt Vállalkozásai.  

CEVA Feltételek: a CEVA szolgáltatásaira vonatkozó feltételek és kondíciók, melyből az Ügyfél kérésére részére egy példányt átadunk.  

társaság: bármely társaság, vállalat vagy más jogi személy függetlenül bejegyzése és alapítása helyétől és módjától.  

Ügyfél: bármely személy, kinek részére a CEVA Szolgáltatások nyújtását vagy biztosítását vállalja ideértve bármely olyan személyt, aki a 

CEVA-val kötött szállítási szerződés alapján jogokkal rendelkezik vagy akit kötelezettségek terhelnek, és akire a jelen Feltételek 

vonatkoznak (nem kizárólagos jelleggel) ideértve bármely Fuvarokmányban fuvarozóként vagy címzettként megjelölt bármely személyt.  

Kártérítés: megában foglalja a védekezést, kártérítést és kártalanítást.  

Nemzetközi Egyezmények: adott esetben a Hajóraklevelekre vonatkozó egyes szabályok egységesítéséről szóló nemzetközi egyezmény 

(a Hágai Szabályzat); a Hágai Szabályzat 1968. február 23-i módosítására vonatkozó protokoll (a Hágai–Visby Szabályzat); az Amerikai 

Egyesült Államok áruk tengeri fuvarozására vonatkozó törvénye (USA Tengeri Fuvarozási Törvény); a Nemzetközi közúti árufuvarozási 

egyezmény (CMR), a Nemzetközi vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó egységes szabályok (CIM) a Nemzetközi vasúti 

árufuvarozási egyezmény (CIM-COTIF) szerinti módosítással és bármely más a nemzetközi árufuvarozásra vonatkozó, kötelező 

egyezmény.  

Kötelezettségek: bármely és minden követelés, igény, veszteség, kár, kötelezettség, bírság, büntetés, költség és ráfordítás ideértve (nem 

kizárólagos jelleggel) a jogi költségeket és ráfordításokat függetlenül azok jellegétől és felmerülésük módjától.  

Helyi Valuta: jelentése a 9.3. pontban meghatározottak szerinti. 

NRA: a Szövetségi Tengerészeti Bizottság (Federal Maritime Commission) által szabályozott Egyesült Államokbeli Szállítmányokra 

vonatkozó Rögzített Áras Megállapodás (Negotiated Rate Agreement, NRA).  

Szolgáltatások: az Ügyfél és a CEVA megállapodása szerinti szolgáltatások ideértve (nem kizárólagos jelleggel) szállítmányozást, 

árukezelést, egyesítést, fuvarozást, fuvar során történő tárolást, vámkezeltetést, okmányok kiállítását és bármely a felsoroltakhoz 

kapcsolódó szolgáltatást.  



 
 

Szállítmány: a CEVA, annak Alvállalkozója (Alvállalkozói) és/vagy ügynöke(i) által a Szolgáltatások nyújtása céljából fizikailag átvett áruk.  

Alvállalkozó: bármely szolgáltató, aki részére a CEVA - minden esetben saját nevében és érdekében - a Szolgáltatások egészét vagy egy 

részét alvállalkozásba adja.  

Feltételek:  

(a) a jelen feltételek és kondíciók; és 

(b) a CEVA Feltételek;  

és a Feltételeket alkotó dokumentumok bármely rendelkezésénél jelentkező bármely félreérthetőség, következetlenség vagy ellentmondás 

esetén a dokumentumok a fenti felsorolás szerinti sorrendben irányadók.  

Kereskedelmi Valuta: jelentése a 9.3. pontban meghatározottak szerinti. 

Fuvarokmány: bármely a CEVA által a Fuvarozó megbízottjaként az Ügyfél részére kibocsátott dokumentum, amely a Szállítmány 

fuvarozására vonatkozó szerződés feltételeit tartalmazza ideértve (nem kizárólagos jelleggel) bármely szállítólevelet vagy tengeri 

fuvarlevelet.  

Egyesült Államokbeli Szállítmány: bármely az Amerikai Egyesült Államok bármely részébe, bármely részéből vagy bármely részén 

keresztül halladó szállítást tartalmazó Szállítmány.  

Hajóüzemeltető Fuvarozó: a CEVA által választott Fuvarozó, vagy a Szolgáltatások egy részét teljesítő Fuvarozó.  

Hulladék: az általános jelentéssel bír, illetve jelentése (adott esetben) a vonatkozó törvények "Hulladék" meghatározása szerinti.  

3. SZERZŐDÉS, FELEK ÉS JOGI MINŐSÉG 

3.1 Ajánlat és annak elfogadása 

(a) A CEVA által kiadott árajánlatok az Ügyfél által átadott információkon alapuló ad-hoc kalkulációk eredményei. Minden az 

árajánlatokban szereplő ár kizárólag az Ügyfél által kért konkrét Szolgáltatásokra vonatkozik, és a 4.9. pontban meghatározott 

időtartamig érvényes.  

(b) A CEVA által kiadott árajánlatban található ár- és szállítmány-információk:  

(i) kizárólag Egyesült Államokbeli Szállítmányok esetén a CEVA által az Ügyfél részére tett kötelező érvényű ajánlatot 

jelentenek NRA megkötésére; illetve 

(ii) bármely más Szállítmány esetén nem jelentenek a CEVA általi kötelező érvényű ajánlatot, 

azzal, hogy a CEVA semmilyen esetben nem tesz bármely Szolgáltatás vagy útvonal elérhetőségére, vagy bármely konkrét 

Alvállalkozó(k), ügynök(ök) vagy más harmadik fél alkalmazására vonatkozó nyilatkozatot. 

(c) Az Ügyfél által átadott információk jogilag nem kötelező érvényűek kivéve, amennyiben és addig, amíg az Ügyfél a Szállítmányra 

vonatkozó árajánlat elfogadását e-mailben meg nem erősíti, amely megerősítés:  

(i) kizárólag Egyesült Államokbeli Szállítmányok esetén a fenti 3.1(b)(i) pont szerinti ajánlat Ügyfél általi elfogadásának 

minősül; és 

(ii) bármely más Szállítmány esetén az Ügyfél által a CEVA-nak tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül  

azzal, hogy az minden esetben megerősíti a jelen Feltételek és az adott Szállítmányra vonatkozó árajánlatban szereplő árazás 

Ügyfél általi elfogadását.  

(d) A CEVA e-mailt küld az Ügyfél részére, amelyben:  

(i) kizárólag Egyesült Államokbeli Szállítmányok esetén megerősíti az Ügyfél és a CEVA közti jogilag kötelező érvényű 

szerződést és NRA-t; és 

(ii) bármely más Szállítmány esetén, elfogadja vagy elutasítja az Ügyfél ajánlatát, és az ajánlat CEVA általi elfogadása az 

Ügyfél és a CEVA közti jogilag kötelező érvényű szerződésnek minősül.  

(e) Írásos e-mail elfogadás hiányában az Ügyfél és a CEVA közt abban az esetben jön létre jogilag kötelező érvényű szerződés, ha 

a CEVA a Szolgáltatások teljesítését megkezdi.  

(f) Az Ügyfél és a CEVA elismerik és elfogadják, hogy az elektronikus kommunikáció a szerződések megkötésének megfelelő 

módja, és vállalják, hogy semely szerződés érvényességét nem támadják meg azon az alapon, hogy:  



 
 

(i) az elektronikus úton jött létre;  

(ii) az eredeti feljegyzések elektronikus formátumúak; vagy 

(iii) az ilyen szerződéseken nem szerepel aláírás.  

3.2 Szerződő felek 

A szerződés az Ügyfél és a CEVA közt jön létre, és a 3.3. pont értelmében a CEVA kizárólagos felelősséggel tartozik az Ügyfél felé a 

Szolgáltatásoknak a jelen Feltételek szerinti nyújtásával kapcsolatban. (A félreértések elkerülése érdekében a felek rögzítik, hogy a CEVA 

Csoport tagjai nem vonathatók egyetemlegesen felelősségre.)  

3.3 Jogi minőség 

(a) A CEVA minden Szolgáltatást megbízottként nyújt kivéve az alábbi körülmények esetén:  

(i) ha a CEVA kifejezetten írásban vállalja, hogy megbízóként jár el;  

(ii) ha a CEVA a Szolgáltatások bármelyikét maga végzi el vagy azt alvállalkozásba adja, és a Szállítmány a CEVA vagy 

az Alvállalkozó(k) tényleges őrzésében van vagy ellenőrzése alatt áll; és  

(iii) ha a CEVA-t bármely illetékes bíróság ítélete szerint megbízóként járt el.  

(b) A 3.3(a) pont általános érvényének korlátozása nélkül az Ügyfél elismeri és elfogadja a következőket:  

(i) a Szolgáltatások egy rögzített árának a CEVA általi módosítása önmagában nem jelenti, illetve nem bizonyítja, hogy a 

CEVA megbízóként vagy megbízottként jár el az adott Szolgáltatások vonatkozásában;  

(ii) a CEVA csak abban az esetben jár el a Fuvarozó megbízottjaként, ha az Ügyfél és a Fuvarozó között Fuvarokmányt 

eszközöl, és minden esetben:  

(A) a Fuvarozó Fuvarokmányon meghatározott feltételei érvényesek (amelyek itt tekinthetők meg); és  

(B) az Ügyfél nem támaszthat követelést a CEVA-val, mint a Fuvarozó megbízottjával szemben a Szolgáltatás 

adott részéből eredően;  

(iii) amennyiben a CEVA megbízottként jár el, akkor rendelkezik az Ügyfél kifejezett felhatalmazásával arra, hogy harmadik 

felekkel az Ügyfél nevében szerződést kössön függetlenül attól, hogy e szerződésekre az adott harmadik felek 

kereskedelmi feltételei vonatkoznak vagy más feltételek, és minden esetben:  

(A) a CEVA csak e szerződések létrehozásában jár el az Ügyfél nevében megbízottként, így a közvetlen 

szerződéses kapcsolat az Ügyfél és a harmadik felek közt fog fennállni; és 

(B) a CEVA nem felelős e harmadik felek cselekedeteiért és mulasztásaiért; és  

(iv) a CEVA az Ügyfél nevében és érdekében jár el, és sohasem megbízóként, amikor az Ügyfél nevében bármely illetékes 

hatósággal lép kapcsolatba ideértve (nem kizárólagos jelleggel) a vámkezeltetéssel, adóügyekkel, engedélyekkel, 

eredet-igazolásokkal, vizsgálati igazolásokkal és dokumentum kezelési ügyekkel kapcsolatos eljárást.  

4. KERESKEDELMI FELTÉTELEK 

4.1 A CEVA által megadott árak csak a következők esetén érvényesek:  

(a) teljes konténer rakományra (full container load, FCL), szabványos konténerekre és száraz rakományra, melynek összértéke nem 

haladja meg Fuvarokmányonként az 1 000 000 USD összeget; és 

(b) nem teljes konténer (less than container load, LCL), rakatolható általános rakományra, melynek összértéke nem haladja meg 

Fuvarokmányonként a 150 000 USD összeget.  

4.2 Az Ügyfél szavatolja és kijelenti, hogy a Szállítmány nem:  

(a) tartalmaz veszélyes árukat, romlandó vagy ellenőrzött hőmérsékleten tárolandó árukat, katonai vagy védelmi termékeket, 

élőállatokat, Hulladékot, gumiabroncsokat, túlméretezett, túl hosszú vagy konténer méretet meghaladó rakományt vagy bármely 

más különleges rakományt ideértve (nem kizárólagos jelleggel) a készpénzt, ékszereket, régiségeket, művészeti vagy 

szépművészeti alkotásokat, festményeket és járműveket;  

(b) igényel különleges biztonsági követelményeket; illetve  

(c) jár az ENSZ, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy az Egyesült Királyság kereskedelem-ellenőrző vagy embargó 

követelményeinek hatálya alá tartozó országba, országból vagy országon keresztül történő szállítással,  

https://pyramidlines.com/Document/Pyramid%20Lines%20Ltd%20terms%20and%20conditions%20incl%20SOLAS%20amends_19Feb2016.pdf


 
 

kivéve, ha az említettek szerepelnek az árajánlatban, és azokat a CEVA írásban kifejezetten elfogadta.  

4.3 A CEVA által LCL Szállítmányokra vonatkozóan megadott árajánlatok alapját a következők képezik:  

(a) az Ügyfél által megadott információk ideértve (nem kizárólagos jelleggel) a tényleges vagy dimenzionális méretre vonatkozó 
bármely becslést azzal, hogy a CEVA jogosult az Ügyfélnek kiszámlázni a CEVA, Alvállalkozója (Alvállalkozói) és/vagy 
megbízottja(i) által átvett Szállítmány tényleges vagy dimenizonális méretét, amennyiben az a becsült méretet meghaladja; és  

(b) kizárólag előszállítás és továbbszállítás, nem vámszabad szállítás esetén.  

4.4 A CEVA által megadott árajánlatok nem tartalmazzák a következőket:  

(a) a CEVA, a Fuvarozó, bármely Hajóüzemeltető Fuvarozó vagy más harmadik fél által felszámított különleges díjak ideértve (nem 

kizárólagos jelleggel) a biztosítási díjakat, futár díjakat, származási helyi és célállomási vizsgálati díjakat, a nehézteher díjakat, 

további biztonsági eljárások, állásidő és lefoglalási díjait, mely díjakat a CEVA az ajánlott áron felül számít fel; vagy  

(b) bármely kormányhivatal vagy más illetékes hatóság által bármikor felszámított díjak ideértve (nem kizárólagos jelleggel) az 

adókat, illetékeket, vámkezelési díjakat és államilag kiszabott díjakat, mely díjakat a CEVA teljes mértékben továbbhárít az 

Ügyfélre.  

4.5 A 4.4(b) pontban leírtak fenntartásával az árajánlatban szereplő bármely vámkezelési díj maximum három HR-kódon alapul, és minden 

további HR-kód a CEVA vonatkozó díjszabásának megfelelően kerül felszámításra.  

4.6 Minden egyes árajánlat a rendelkezésre álló eszközök és Hajóüzemeltető Fuvarozói kapacitások függvénye, és minden Szállítmányt jóvá 

kell hagynia az érintett Hajóüzemeltető Fuvarozó(k)nak. A Hajóüzemeltető Fuvarozó(k) kiválasztása teljes mértékben a CEVA vagy a 

Fuvarozó döntésétől függ.  

4.7 Az árajánlatban megadott bármely átviteli és átfutási idő csupán indikatív jellegű, kötelező erővel nem bír és nem garantált. A tényleges 

átviteli és átfutási idők különféle tényezőktől függnek, és az árajánlatban megadottaktól eltérhetnek.  

4.8 A CEVA nem köteles semmilyen csomagolóanyagot vagy Hulladékot visszavenni. Ha a CEVA mégis visszavesz ilyen anyagokat, minden 

vonatkozó helyi szabálynak és előírásnak meg kell felelni, és bármely felmerülő díj és költség külön felszámításra kerül az Ügyfél részére.  

4.9 A CEVA által kiajánlott árak az árajánlat időpontjától számított 30 napig érvényesek, és a 3.1(c)(i) vagy (adott esetben) a 3.1(d)(ii) pontok 

szerinti elfogadás esetén az adott Szállítást a 30-napos időtartam lejárta előtt kell megrendelni. A CEVA-t a jelen Feltételek szerint vagy a 

vonatkozó törvények alapján megillető bármely más jog sérelme nélkül a CEVA fenntartja a jogot arra, hogy a Szállítmányra vonatkozóan 

megadott bármely információ változása esetén megtegye a szükséges korrekciókat.  

5. SZOLGÁLTATÁSOK 

5.1 A CEVA a Szolgáltatásokat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, az Ügyfél ésszerű, a felek megállapodása szerinti utasításainak 

megfelelően hajtja végre. Amennyiben az Ügyfél utasításai, a szükséges dokumentáció vagy információ nem pontos, hiányos, hibás vagy 

nem a szerződés szerinti, a CEVA az Ügyfél kockázatára és költségén az általa ésszerűen megfelelőnek vélt módon jár el, és az Ügyfél 

köteles a CEVA-nak megtéríteni az ebből adódóan felmerülő bármely Kötelezettséget.  

5.2 A CEVA fenntartja a jogot arra, hogy bármely Szállítmányt elutasítson, valamint, hogy a Szolgáltatások bármelyikét bármikor teljes 

mértékben saját belátása szerint nyújtsa, mely esetben semmilyen felelősséget nem fogad el.  

5.3 Ha a CEVA Szolgáltatásnyújtását bármikor akadály, kockázat, veszély, késedelem, nehézség vagy bármilyen jellegű és bármely módon 

felmerülő hátrány érinti vagy érintheti (függetlenül attól, hogy az még a Szolgáltatás megkezdése illetve a jelen szerződés megkötése előtt 

jelentkezik vagy sem), a CEVA nem köteles a szerződést teljesíteni és saját kizárólagos belátása szerint az Ügyfél értesítésének 

kötelezettsége nélkül és felelősségtől mentesen választhatja a következők bármelyikét:  

(a) a Szállítmányt szállíthatja más útvonalon vagy más eszközzel; vagy  

(b) amennyiben ez ésszerűen lehetséges, a Szolgáltatást abbahagyhatja, és a Szállítmányt vagy annak bármely részét az Ügyfél 

rendelkezésére bocsáthatja bármely a CEVA által biztonságosnak és alkalmas vélt helyen, amikor is a Fuvarozónak a 

Szállítmányra vonatkozó felelőssége megszűnik,  

és a CEVA jogosult a Szolgáltatásért a felek megállapodása szerinti teljes díjat, illetve a CEVA-nál a fent hivatkozott körülményekből (vagy 

azok valamelyikéből) adódóan felmerült további költségek vagy kiadások megtérítését követelni vagy megtartani.  

6. AZ ÜGYFÉL VÁLLALÁSAI 

6.1 A szerződés feltétele, és az Ügyfél kijelenti, szavatolja és vállalja a következőket:  

(a) az Ügyfél vagy maga a Szállítmány tulajdonosa, vagy a tulajdonostól felhatalmazást kapott a jelen Feltételeknek a tulajdonos 

nevében történő elfogadására;  



 
 

(b) a Szállítmány biztonságosan és megfelelően csomagolva, előkészítve, jelölve, számozva és címezve kerül átadásra a CEVA, a 

CEVA Alvállalkozója (Alvállalkozói) vagy megbízottja(i) részére, és árukezelésre, továbbításra, tárolásra illetve szállításra 

alkalmas marad, és nem okozhat személyeknek, telephelyeknek, berendezéseknek vagy bármely más tárgynak sérülést, kárt, 

szennyezést vagy romlást;  

(c) az Ügyfél betartja a vámhivatalok, kikötői- import-, export és más hatóságok vonatkozó törvényekeit, jogszabályait, előírásait, 

követelményeit, utasításait, ajánlásait és irányelveit;  

(d) mielőtt a CEVA a Szállítmányra vonatkozóan vagy arra való hivatkozással bármilyen felelősséget vállal, az Ügyfél írásban 

tájékoztatja a CEVA-t a releváns kérdésekről ideértve a Szállítmány jellegéből, súlyából vagy állapotából adódóan szükséges 

különleges óvintézkedéseket, valamint a Szállítmányra vonatkozó egyéb törvény szerinti vagy más kötelezettségeket, 

amelyeknek a CEVA vagy más személyek kötelesek megfelelni;  

(e) a Szállítmány: 

(i) a csomagolásból való kiszabadulása esetén nem okozhat környezetszennyezést vagy emberi egészségkárosodást;  

(ii) nem minősülhet semmilyen vonatkozó törvény vagy jogszabály szerint illegálisnak, illetve nem teheti ki a CEVA-t 

bármely ország, nemzetközi szervezet vagy más illetékes hatóság által kirótt szankciók kockázatának; illetve  

(iii) kivéve amennyiben előzetesen írásban bejelentették és azt a CEVA írásban elfogadta, a Szállítmány kezelése, 

birtoklása és szállítása nem igényelhet semmilyen hivatalos jóváhagyást vagy engedélyt;  

(f) az Ügyfél betartja a CEVA minden ésszerű előírását a Szállítmány kezelésére, továbbítására, tárolására vagy szállítására (és a 

felsoroltakhoz kapcsolódó kérdésekre) vonatkozóan, melyekről a CEVA az Ügyfelet időről időre írásban tájékoztatja;  

(g) az Ügyfél által vagy az Ügyfél nevében megadott információk pontosak, helyesek és teljeskörűek; és 

(h) az Ügyfél a szerződést nem bármely, a jelen Feltételekben nem teljes mértékben türközött kijelentésre, szavatosságra vagy 

egyéb vállalásra hagyatkozva köti meg, és bármely szabály vagy vonatkozó törvény utalása szerinti valamennyi feltétel, 

szavatosság vagy egyéb rendelkezés ezennel a vonatkozó törvények szerint megengedett maximális mértékben kizárásra kerül.  

6.2 Az Ügyfél köteles a CEVA-nak megtéríteni minden a CEVA által az Ügyfél 6. pont szerinti kötelezettségvállalásai megszegéséből adódóan 

elszenvedett Kötelezettséget. Amennyiben a CEVA a 6.1. pont rendelkezéseinek Ügyfél általi megsértését gyanítja, a CEVA az őt a jelen 

Feltételek és a vonatkozó törvények szerint megillető egyéb jogok korlátozása nélkül gyakorolhatja az 5.2. és az 5.3. pontok biztosította 

bármely jogát.  

7. MEGBÍZÓI FELELŐSSÉG 

7.1 A Szállítmány elveszése vagy károsodása, vagy a Szolgáltatások teljesítésének késedelme esetén, amennyiben a CEVA a 3.3. pont szerint 

megbízóként jár el, a CEVA felelőssége a jelen 7. pont további rendelkezései szerint kerül meghatározásra és korlátozásra kivéve, ha 

Nemzetközi Egyezmény vagy nemzeti jog kötelező jelleggel vonatkozik a Szolgáltatások egy részére, és nem módosítható, illetve arról 

lemondani nem lehet ("Kötelező Jogszabály"), amely esetben a CEVA felelőssége a Szolgáltatások adott részével kapcsolatosan a 

Kötelező Jogszabály szerint kerül megállapításra és korlátozásra.  

7.2  

(a) A Szállítmány vagy az Ügyfél más vagyontárgya elveszéséhez vagy károsodásához kapcsolódó követelések kapcsán a CEVA 

bármilyen módon felmerülő felelőssége nem haladhatja meg a következők közül az alacsonyabb mértékűt: 

(i) az adott Szállítmány értéke;  

(ii) károsodás esetén a javítás ésszerű költsége; és  

(iii) 2 SDR az adott Szállítmány minden kg-ja után; illetve  

(b) a Szállítmány késedelméhez vagy rossz célállomásra történő szállításához kapcsolódó követelések kapcsán (a 4.7. pont 
rendelkezéseinek fenntartásával) a CEVA felelőssége nem haladja meg a CEVA által az adott Szállítmányra vonatkozóan 
felszámított díjak teljes összegét; illetve  

(c) a Szállítmányból vagy a Szolgáltatásokból adódóan vagy azokhoz kapcsolódóan felmerülő bármely más követelés kapcsán a 

CEVA bármilyen módon felmerülő felelősségének mértéke nem haladhatja meg a CEVA által az adott Szállítmányra vonatkozóan 

felszámított díjak teljes összegét,  

és a jelen 7.2. pont szempontjából a Szállítmány értékének számítása a Szállítmányra vonatkozó ex-works számlaérték plusz fuvardíj és 

(esetlegesen fizetett) biztosítás összege alapján történik azzal, hogy ha nem áll rendelkezésre a Szállítmányra vonatkozó számlaérték, az 

érték számítása a Szállítmány CEVA, Alvállalkozója vagy megbízottja általi átvételének helyén és időpontjában vagy a Szállítmány 

leszállításának helyén, vagy azon a helyen, amelyre azt le kellett volna szállítani, érvényes ugyanolyan vagy hasonló jellegű és minőségű 

áruk értékére való hivatkozással történik a felsoroltak közül a legalacsonyabb értéket figyelembe véve, és az Ügyfél egyéb 



 
 

vagyontárgyainak értéket, amennyiben azok béreltek, a bérleti érték alapján, valamint, ha az Ügyfél tulajdonát képezik, akkor a veszteség 

vagy kár bekövetkezésének helyén és időpontjában érvényes piaci értékük alapján határozzák meg.  

7.3 A CEVA nem felelős a következőkért: 

(a) bármilyen a alábbiakból eredően bekövetkező veszteségért vagy kárért: 

(i) az Ügyfél vagy a Szállítmány tulajdonosa, vagy a megbízásukból eljáró bármely személy cselekedete vagy mulasztása;  

(ii) a CEVA-nak adott bármely utasítás betartása;  

(iii) bármely a 4.2. vagy 6.1(e) pont vagy a jelen Feltételek más rendelkezése alapján a Szolgáltatok nyújtásából kizárt 

Szállítmány;  

(iv) a Szállítmány csomagolásának, címkézésének vagy jelölésének elégtelensége (kivéve, ha ezt a szolgáltatást a CEVA 

nyújtja);  

(v) a Szállítmány Ügyfél vagy a Szállítmány tulajdonosa vagy a megbízásukból eljáró bármely személy általi kezelése, 

felrakodása, tárolása vagy lerakodása;  

(vi) ömlesztett áru vagy súly vesztesége, vagy bármely más, a Szállítmány magában rejlő hibájából, minőségéből vagy 

hiányosságából eredő veszteség vagy kár;  

(vii) kellő körültekintéssel nem észlelhető rejtett hibák;  

(viii) karantén korlátozások;  

(ix) használt, nem csomagolt és védelem nélküli tételek bármely rozsdásodása, oxidálódása, karcolódása, horpadása vagy 

elszíneződése;  

(x) információ-technológiai rendszerek, operációs technológiai rendszerek, hálózatok, internet alapú applikációk vagy 

eszközök és az ilyen rendszerekben tárolt adatok elveszése vagy illetéktelen megsemmisítése, módosítás, átadása, 

azokhoz való hozzáférés vagy azok ellenőrzése;  

(xi) lázadások, zavargások, sztrájkok, kizárások, munkabeszüntetések vagy munkakorlátozások bármely okból;  

(xii) háborús vagy terrorista cselekmények;  

(xiii) tűz, áradás vagy vihar; vagy  

(xiv) bármely egyéb a CEVA által el nem kerülhető ok és azok következményei, amelyek ésszerű gondossággal nem voltak 

megelőzhetők; illetve  

(b) bármely (akár közvetlen, akár közvetett) nyereségkiesésért, eladás-kieséért, üzletvesztésért, szerződés-vesztésért, várt 

megtakarítás elvesztéséért, hírnévvesztésért vagy bármely közvetett vagy következményes veszteségért.  

7.4 A CEVA mentesül minden felelősség alól kivéve, ha:  

(a) a CEVA részére bármely követelésre vonatkozó értesítés a következőktől számított tizennégy (14) napon belül átadásra kerül:  

(i) a Szállítmány elveszése vagy károsodása esetén a Szállítmány leszállítási napja;  

(ii) a Szállítmány késedelme vagy rossz címre történő leszállítása esetén a leszállítás tervezett napja (amennyiben a 

CEVA az Ügyfélnek megadott ilyen dátumot),  

(iii) bármely más esetben a követelés alapjául szolgáló esemény bekövetkezésének napja,  

kivéve, ha az Ügyfél be tudja mutatni, hogy követelését a fenti határidőn belül nem tudta benyújtani, és a követelést azonnal 

megtette, amint arra ésszerűen lehetősége volt; és  

(b) valamely követelés megfelelő bíróságon a 16. pont szerint beterjesztésre kerül, és erről a CEVA írásbeli értesítést kap a fenti (a) 

pontban meghatározott időponttól számított kilenc hónapon belül,  

és minden a jelen 7.4. pont rendelkezéseinek meg nem felelő követelés úgy tekintendő, hogy arról az Ügyfél lemondott, és az teljes 

mértékben kizárásra kerül.  

7.5 A felelősség jelen Feltételek szerinti védelme, kizárása és korlátozása minden keresetre vonatkozik függetlenül attól, hogy annak alapját 

szerződés, szerződésen kívüli károkozás, biztosíték, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság megsértése, gondatlanság, szándékos 

kötelességszegés vagy más képezi.  



 
 

7.6 A jelen Feltételek semely rendelkezése nem zárja ki vagy korlátozza a CEVA-t annak gondatlansága, csalárd hamis állítása vagy bármely 

más cselekedete vagy mulasztása következtében bekövetkező halálesetért vagy személyes sérülésért terhelő, jogszerűen ki nem zárható, 

illetve nem korlátozható felelősségét.  

7.7 A jelen Feltételekben meghatározott esetek kivételével a CEVA nem tartozik felelősséggel bármely Szállítmány bármely módon 

bekövetkező elveszéséért, károsodásáért vagy késedelméért (adódjon az akár gondatlanságból, szándékos kötelességszegésből vagy 

más okból).  

7.8 Amennyiben a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a CEVA nem tartozik felelősséggel harmadik felek cselekedeteiért vagy 

mulasztásaiért ideértve (nem kizárólagos jelleggel) a Fuvarozót vagy bármely Hajóüzemeltető Fuvarozót kivéve, ha a CEVA ezen harmadik 

felek kiválasztása során nem a kellő körültekintéssel járt el.  

8. BIZTOSÍTÁS 

Ha az ügyfél nem ad írásban más utasítást, és nem téríti azt meg, a CEVA nem biztosítja a Szállítmányt, és az Ügyfél köteles maga 

biztosítani azt, vagy megtenni az intézkedéseket a Szállítmány minden biztosítható kockázattal szembeni védelme érdekében annak teljes 

biztosítható értékére (illetékekkel és adókkal együtt) azzal, hogy a biztosítónak nincs joga CEVA-tól bármilyen átruházott követelést 

támasztani.  

9. FIZETÉS ÉS ZÁLOGJOG 

9.1 Az Ügyfél vállalja a vonatkozó díjak megfizetését, amely magában foglalja az Ügyfél által választott árajánlat szerinti árat plusz minden 

további költséget vagy díjat, amely a CEVA-nál felmerülhet vagy felmerült nem kizárólagos jelleggel ideértve a vámokat és adókat.  

9.2 A CEVA díjait (a megfelelő mértékű) áfa terheli.  

9.3 A CEVA által ajánlott árak a helyi valutában (Helyi Valuta) kerülnek felszámításra kivéve, ha a helyi gyakorlat szerint az árajánlatot USD-

ben, EUR-ban vagy a Helyi Valutától eltérő más valutában teszik meg (Kereskedelmi Valuta). Bármely Kereskedelmi Valuta átváltható 

Helyi Valutára a CEVA általi számlázás napján és bármely Helyi Valuta Kereskedelmi Valuta megfelelőjének meghatározása szempontjából 

az árfolyam az OANDA.com oldalon az adott napon (londoni idő szerint) kb. 11:00 órakor az adott Kereskedelmi Valutára vonatkozóan 

annak Helyi Valutára való átváltására megadott árfolyam vonatkozik.  

9.4 Ha a vonatkozó törvények és jogszabályok másként nem rendelkeznek, a díjak bármiféle levonás, beszámítás vagy ellenkövetelés nélkül 

fizetendők a Szolgáltatások nyújtását megelőzően. Abban az esetben, ha a CEVA a Szolgáltatások bármelyikének nyújtását bármiféle 

előrefizetés nélkül kezdi meg, a CEVA fenntartja a jogot, hogy a Szállítmány kiadását visszatartása a fizetésig.  

9.5 A kormányzati díjakra, például adó- és illetékek költségekre vonatkozó számlák a megfelelő dokumentáció CEVA általi bemutatásakor 

azonnal esedékesek és azokra a kiadásokra vonatkozó díjak érvényesek. Ha a felek másként nem állapodnak meg, az előlegszámlában 

nem szereplő kifizetés(ek) a számla keltétől számított hét (7) napon belül esedékes(ek).  

9.6 Kamat fizetendő a CEVA-t megillető lejárt esedékességű összegek után a CEVA székhelye országának központi bankja irányadó 

kamatának mértéke alapján. 

9.7 A CEVA a vonatkozó törvények által megengedett mértékben általános zálogjoggal rendelkezik a Szállítmányok valamint bármely azokhoz 

kapcsolódó dokumentum felett bármely az Ügyfél által a CEVA részére bármikor fizetendő összeg erejéig nem kizárólagos jelleggel ideértve 

a tárolási díjakat és azok behajtásának költségét, és a CEVA e zálogjogával bármely ésszerű módon élhet ideértve a Szállítmány 

értékesítését is a kötelező helyi törvényeknek megfelelően. 

10. MÓDOSÍTÁSOK 

A CEVA fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket vagy bármely más feltételeit, politikáit vagy kondícióit előzetes értesítés nélkül 

módosítsa. Az Ügyfél és a CEVA közti konkrét szerződésre minden esetben az említett feltételeknek, politikáknak és kondícióknak az 

Ügyfél ajánlattétele időpontjában érvényes változata vonatkozik kivéve, ha azokat törvény vagy kormányzati szerv által előírt kötelező 

követelmény alapján módosítják (mely esetben a módosítás a törvényben vagy a kormányzati szerv által előírt időponttól érvényes).  

11. INCOTERMS® 

Az Incoterms® klauzulákat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) alakította ki Párizsban, és azok az ICC bejegyzett védjegyét képezik. 

Az Incoterms® klauzulák alkalmazásáról az áruk eladója és vevője az áru adásvételi szerződés keretén belül állapodnak meg ezáltal 

meghatározva a Szállítmány és a leszállítás feltételeit, valamint a kockázatnak a két fél közti megosztását. Az Incoterms® azonban nem 

válik az Ügyfél és a CEVA közt bármely Szolgáltatás nyújtására vonatkozón létrejött szerződés részévé, mivel ez a szerződés fuvarozásra 

és/vagy szállítmányozásra vonatkozik, nem áruk adásvételére. Az Ügyfél a CEVA-t az alkalmazott Incoterms® klauzuláról való 

tájékoztatásával csupán az adott eladó és vevő közti (esetleges) költségmegosztásra vonatkozóan ad utasítást. Az alkalmazott Incoterms® 

klauzulától függetlenül minden díjért az Ügyfél felelős és marad is felelős a CEVA-val szemben, és felelősségre vonható, ha bármely díj 

nem szedhető be harmadik felektől a tájékoztatás szerinti Incoterms® klauzulának megfelelően.  



 
 

12. TITOKTARTÁS 

A vonatkozó szerződés tartalma és minden a CEVA üzleti tevékenységére vonatkozó információ érzékeny és bizalmas, és azokat az Ügyfél 

semmilyen harmadik fél részére nem adhatja át a CEVA kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül kivéve, ha az adott információ egyértelműen 

köztudomású az átadás időpontjában, vagy ha annak átadása érvényes jogi eljárás keretében, vagy más törvényi előírás vagy bármely 

nyilvántartó hatóság vagy tőzsde szabályai szerint szükséges. Ebben az esetben az Ügyfél az információ átadásáról a CEVA-t azonnal 

írásban tájékoztatja. Az Ügyfél gondoskodik arról, és felelősséggel tartozik azért, hogy igazgatói, munkavállalói, megbízottjai, tanácsadói 

és Alvállalkozói ilyen bizalmas információt ne adjanak át. A jelen pont szerinti kötelezettség a vonatkozó szerződés lejártán túl további 

három (3) évig érvényben marad.  

13. JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS 

A vonatkozó törvények biztosította vagy a jelen Feltételek szerinti bármely jog, jogkör vagy jogorvoslat gyakorlásának vagy 

érvényesítésének az elmulasztása vagy azok késedelmes gyakorlása vagy érvényesítése nem minősül az adott jogról, jogkörről vagy 

jogorvoslatról való lemondásnak, illetve nem zárja ki vagy korlátozza az adott jog, jogkör vagy jogorvoslat vagy bármely más jog, jogkör 

vagy jogorvoslat további gyakorlását vagy érvényesítését.   

14. ELVÁLASZTHATÓSÁG 

Abban az esetben, ha a jelen Feltételek vagy a CEVA bármely más feltételei, politikái és kondíciói bármely okból érvénytelennek, 

semmisnek vagy érvényesíthetetlennek minősülnének, azok érintett része elválasztható, és a fennmaradó részek érvényességét és 

érvényesíthetőségét nem befolyásolja.  

15. KÖTELEZŐ JOG 

15.1 A jelen Feltételek csak annyiban lépnek érvényben, amennyiben nem mondanak ellent az egyes esetekben a Szállítmányra vagy a 

Szolgáltatásokra vonatkozó Kötelező Jogszabályok kötelező rendelkezéseinek, és abban az esetben, ha bármilyen Kötelező Jogszabály 

vonatkozik a Szolgáltatások bármely részére, a jelen Feltételek a Szolgáltatásnak az érintett része vonatkozásában a Kötelező Jogszabály 

hatálya alá tartozóként értendők.  

15.2 A jelen Feltételek semely rendelkezése nem értelmezhető semmilyen Kötelező Jogszabály szerint a CEVA bármely jogának vagy 

mentességének a feladásaként, illetve a CEVA bármely kötelezettsége vagy felelőssége kiterjesztéseként, és amennyiben a jelen 

Feltételek bármely része az ilyen Kötelező Jogszabályoknak nem felel meg, a Kötelező Jogszabályok az érintett részt kizárólag a meg nem 

felelés mértékéig, és nem tovább írják felül.  

16. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG 

Az angol jog vonatkozik a jelen Feltételekre és az abból eredő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitára vagy követelésre (ideértve a nem 

szerződéses jogvitákat és követeléseket), illetve az abból eredő valamennyi szerződésre, azok tárgyára (ideértve (nem kizárólagos 

jelleggel) bármely Szállítmányt vagy Szolgáltatást) vagy megkötésére, valamint a felsoroltak értelmezésére, és az Angol Felső Bíróságok 

rendelkeznek kizárólagos illetékességgel az ilyen jogviták és követelések elbírálására azzal, hogy a CEVA saját kizárólagos választása 

szerint bármely joghatóságnál indíthat eljárást ideértve (nem kizárólagos jelleggel) a Fuvarozó vagy Hajóüzemeltető Fuvarozó 

Fuvarokmányán meghatározott helyet is (és az ilyen eljárásokra illetve azok értelmezésére az azokban meghatározott jog, illetve ilyen 

meghatározott jog hiányában az angol jog vonatkozik).  


