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A PÉNZJEGYNYOMDA ZRT ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI
A rendelés-visszaigazolás, amennyiben azt a megrendelő elfogadta és cégszerűen aláírta, szerződésnek
minősül, melyre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és a következőkben leírt szállítási feltételek az
irányadóak.
1. A korrektúrafordulóra vonatkozó feltételek
Társaságunk kéziratleadás esetén mindig, nyomott minta esetén pedig a rendelő kérésére a
megrendelőnek a szövegszedésről, ill. a nyomtatványról imprimatúrát küld.
Az imprimatúraforduló a megrendelővel egyeztetett, a termék terjedelmétől és a megvalósíthatóságától
függő időtartam; külön egyeztetés híján általában a megrendelés és a kézirat átvételétől számított 5-7
munkanap. Amennyiben az imprimatúrán a megrendelő által bejelölt változtatás olyan mértékű, hogy
az újabb korrektúrafordulót tesz szükségessé, vagy a megrendelő a korrigálást 5 munkanapon túl teszi
meg, a szállítási határidő meghosszabbodik.
2. A minőségre vonatkozó feltételek
A termék (a szerződésben foglalt műszaki, minőségi feltételekkel egyezően) a megrendelő által
elfogadott imprimatúrának vagy küldött mintának megfelelő minőségben készül.
3. A gyártási eszközök, dokumentumok megőrzésére vonatkozó feltételek
A nyomda a hamisítás ellen védett, szigorú számadású nyomtatványok filmjeit, montírungjait,
dokumentumait biztonságos ellenőrzött körülmények között megőrzi, kezeli, azokat a nyomda
biztonsági okokból nem adja ki.
A nyomda köteles megőrizni az általa gyártott értékpapírok nyomóformáit, montírungjait, valamint a
kapcsolódó dokumentumokat a 98/1995. (VIII.24.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. Az
őrzési kötelezettség időtartama az értékpapír lejáratától számított 10 év. A lejárat nélküli értékpapírok
vonatkozásában az őrzési kötelezettség időtartama az előállítástól számított 25 év. Az említett
nyomóformákat, dokumentumokat csak a vonatkozó jogszabályokban foglalt esetekben adja ki
társaságunk.
Egyéb – hamisítás ellen nem védett – termékek esetében, külön kérésre a gyártás befejezése után a
termék montírungjait és nyomóformáit a megrendelő rendelkezésére bocsátja társaságunk. A
megrendelő – díj felszámítása ellenében – a nyomóformák megőrzését is kérheti. Amennyiben a
megrendelő nem fordul ilyen kéréssel hozzánk, azokat felhasználás után megsemmisítjük.
Nyomtatás után a megszemélyesítésre váró kártyákat nyomdánkban – a megrendelő ez irányú
kérésének megfelelően, de maximum – egy évig ingyen tároljuk. Az egy év letelte után értesítjük
megrendelőnket, hogy szállítsa el a kártyákat, vagy engedélyezze azok megsemmisítését.
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4. A titoktartásra vonatkozó feltételek
Társaságunk a hamisítás ellen védett, szigorú számadású termékek gyártásával és szállításával
kapcsolatosan titoktartási kötelezettséget vállal.
5. A szállítási határidőre vonatkozó feltételek
A megrendelés-visszaigazolásban leírt szállítási határidő abban az esetben érvényes, ha a megrendelő a
megrendelés-visszaigazolást postafordultával, cégszerűen aláírva visszaküldi. Továbbá, amennyiben a
korrektúrafordulóra, valamint a felhasználható eredetikre vonatkozó feltételek teljesülnek.
A megrendelő előzetes értesítése mellett a visszaigazolt határidő előtt is történhet teljesítés, vagy
részszállítás.
6. A szállított mennyiségre vonatkozó feltételek
A hamisítás ellen védett, szigorú számadású termékek esetén a szállított mennyiség pontosan
megegyezik a megrendelt, és a visszaigazolt mennyiséggel. A technológiai okok miatt keletkezett
esetleges többletet a gyártás után ellenőrzött körülmények között, bizottság jelenlétében
megsemmisítjük. A megsemmisítésről jegyzőkönyv készül, amit 10 évig megőrzünk.
Egyéb termékek esetén a szállított mennyiség -5 %-tól + 5 %-ig terjedő mértékben eltérhet a
megrendelt mennyiségtől.
7. A szállítás módjára vonatkozó feltételek
Amennyiben a megrendelő vállalja a készre jelentést követően a termék elszállítását és azt nem teszi
meg a kitűzött határidőre, a késedelmi kamat mértékével azonos tárolási díjat számítunk fel.
8. A késedelmes fizetésre vonatkozó feltételek
A megrendelő késedelmes fizetése esetén Társaságunk a Polgári Törvénykönyvben előírt mértékű
késedelmi kamatot számít fel.
9. A megrendelések, szerződések módosításának feltételei
Minden felmerülő kiegészítés, vagy módosítás csak írásban, mindkét fél jóváhagyásával és aláírásával
történhet.
10. A visszatartott példányokra vonatkozó feltételek
Társaságunk a köteles példányokra vonatkozó szolgáltatási kötelezettségeinek megfelelő mennyiségű
érvénytelenített példányt visszatart, valamint referenciacélokra érvénytelenített példányokat
visszatarthat.
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