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A. rész: A különleges feltételek érvényessége

1. A különleges feltételek érvényessége
Ezek a különleges feltételek az ÁSZF-DKV 8. cikke értelmében minden olyan 
szállítmányra és szolgáltatásra vonatkoznak, amelyeket a DKV a DKV-ügy-
felek számára Svájc vagy Liechtenstein területén nyújt. A jelen különleges 
feltételek rendelkezései előnyt élveznek az ÁSZF-DKV rendelkezéseivel 
szemben; ez azonban nem érinti az ÁSZF-DKV más rendelkezéseit.

B. rész: Szállítmányok és szolgáltatások beszerzése

2. Közvetlen képviselet közvetlen szállítás esetén
2.1 Az üzemanyagok, valamint kenő- és üzemeltetési anyagok beszerzésére az 

ÁSZF-DKV 8.c.) cikke helyett kizárólag az alábbi, 2.2. pont rendelkezései  
érvényesek. 

2.2 Az egyedi szerződések tartalma:
A DKV a szolgáltató partnerrel kötött egyedi szerződés megkötése során az 
ügyfelet képviseli (közvetlen képviselet). A DKV és az ügyfél megegyeznek 
abban, hogy a DKV és a szolgáltató partner között kötött egyedi szerződést 
követően haladéktalanul, minden egyes alkalommal létrejön egy szerződés 
a DKV és az ügyfél között, melyen keresztül az ügyfél szert tesz a DKV által 
nyújtott árura, illetve szolgáltatásokra. A termékek kiszállítása és szolgálta-
tások teljesítése a DKV által, saját nevében és saját számlára történik. A DKV 
által a közvetlen szállítások során az ügyfélnek értékesített árukat vagy  
számára nyújtott szolgáltatásokat a DKV a szolgáltató partnertől szerzi be.
A szolgáltató partner nem jogosult a DKV-vel szembeni hatással és annak 
terhére a törvényi szolgáltatáskeret bővítését eszközölni, illetve a jelen 
ÁSZF-DKV rendelkezéseitől eltérni és/vagy a DKV-re hatással bíró garanciá-
kat nyújtani.

3. Árak
3.1 Az üzemanyagok, valamint kenő- és üzemeltetési anyagok beszerzésére az 

ÁSZF-DKV 9.a.) cikke helyett kizárólag az alábbi, 3.2. pont rendelkezései  
érvényesek.

3.2 A termékekért és szolgáltatásokért a DKV alapvetően a helyben látható 
vagy szokásos árakat számítja fel. Az üzemanyagárakat a DKV mindig – adott 
esetben engedménnyel, azonban minden esetben legfeljebb – a szolgáltató 
partner által közölt és kiszámlázott aktuális lista- vagy kútárak alapján 
számlázza ki az alkalmazott legitimációs tárgy beszerzési időpontjában.

4. Szállítólevél, szolgáltatási díjak, egyéb költségek, kiadások és számla
4.1 A szállítmányok vagy szolgáltatások beszerzéséért a szolgáltató partner 

csupán szállítólevelet vagy nyugtát ad a DKV-ügyfél számára a svájci héa 
feltüntetése nélkül.

4.2 Az ÁSZF-DKV 9.c) cikke nem kerül alkalmazásra.
4.3 A szolgáltatási díjak és egyéb kiadások elszámolása során – az ÁSZF-DKV 

9.b.) és d.) cikke – a DKV, amennyiben törvényileg szükséges, fel fogja tüntetni 
a svájci héa-törvény által előírt hozzáadottérték-adót.

4.4 Amennyiben a DKV-ügyfél Svájcban vagy Liechtensteinben fogad szállítmá-
nyokat vagy szolgáltatásokat a DKV-től, akkor rendszeresen héa-konform 
számlát kap adózás előtti nyugtaként. 

5. Alkalmazás
Ezek a különleges feltételek 2020. 01. 01-én lépnek hatályba.

6. Érvényesség és értelmezés külföldi ügyfelek esetén
A külföldi ügyfelekkel kötött üzleti viszonyok tekintetében szintén a jelen 
különleges feltételek német nyelvű változata érvényes. A külföldi ügyfelek 
számára az adott ország nyelvén, illetve angol nyelven készített fordítás a 
jobb megértést szolgálja. Értelmezési vita esetén mindig a német szöveg 
élvez elsőbbséget.

C. rész: Egyéb szállítmányok és szolgáltatások beszerzése

7. Egyéb szállítmányok és szolgáltatások beszerzése

A következők beszerzésére:
• Gépjármű alkatrészek és tartozékok
•  Járműmosások, javítások és járműmentés (beleértve a mentést és 

az elvontatást) 
•  Útdíjak/úthasználati díjak (beleértve az alagutakat, hidakat)/ 

kompszolgáltatás és kombinált fuvarozás (tehergépjármű szállítása 
kompokon és vonatokon) 

• Cserejárművek 
• Parkolói szolgáltatás 
• Vámkezelési szolgáltatás 
•  Veszélyes és értékes szállítmányok biztonsági kísérőszolgálata

a fenti B. részben ismertetett rendelkezések érvényesek.

Fordítás

Besondere Bedingungen für den Bezug von Lieferungen 
und Leistungen in der Schweiz und Liechtenstein

A Svájc és Liechtenstein területén beszerzett szállítmányokra 
és szolgáltatásokra vonatkozó különleges feltételek

Teil A Geltung der Besonderen Bedingungen

1. Geltung der Besonderen Bedingungen
Diese Besonderen Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen 
gemäß Ziff. 8. der AGB-DKV, die DKV gegenüber dem DKV-Kunden im 
Staatsgebiet der Schweiz oder Liechtenstein erbringt. Die Bestimmungen 
dieser Besonderen Bedingungen gehen den AGB-DKV vor; im Übrigen  
bleiben die Bestimmungen der AGB-DKV jedoch unberührt.

Teil B Bezug von Lieferungen und Leistungen

2. Direkte Stellvertretung bei Direktlieferung
2.1 Statt Ziff. 8.c.) der AGB-DKV gilt für den Bezug von Kraftstoffen sowie 

Schmier- und Betriebsstoffen ausschließlich die nachstehenden Bestim-
mungen in Ziff. 2.2. 

2.2 Inhalt der Einzelverträge:
DKV wird beim Abschluss des Einzelvertrages mit dem Servicepartner durch 
den Kunden vertreten (direkte Stellvertretung). DKV und Kunde vereinbaren, 
dass unmittelbar nachdem zwischen DKV und dem Servicepartner ein Einzel-
vertrag zustande gekommen ist, sodann jedes Mal zwischen DKV und dem 
Kunden ein Vertrag zustande kommt, durch den der Kunde die Ware vom 
DKV erwirbt bzw. von ihm die Leistungen erwirbt. Lieferungen und Leistun-
gen erfolgen durch DKV im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die 
Waren oder Leistungen, die DKV bei Direktlieferungen dem Kunden verkauft 
oder ihm gegenüber erbringt, bezieht DKV vom Servicepartner.
Der Servicepartner ist nicht berechtigt, mit Wirkung für DKV und zu deren 
Lasten Erweiterungen des gesetzlichen Leistungsumfangs oder Abweichun-
gen von diesen AGB-DKV zu vereinbaren und/oder Garantien mit Wirkung 
für DKV abzugeben.

3. Preise
3.1 Statt Ziff. 9.a.) der AGB-DKV gilt für den Bezug von Kraftstoffen sowie 

Schmier- und Betriebsstoffen ausschließlich die nachstehenden Bestimmun-
gen in Ziff. 3.2.

3.2 Für die Lieferungen und Leistungen berechnet DKV grundsätzlich die vor 
Ort ersichtlichen oder üblichen Preise. Für Kraftstoff berechnet DKV jedoch 
stets – ggf. mit einem Nachlass, jedoch in jedem Fall maximal – die ihm vom 
Servicepartner mitgeteilten und in Rechnung gestellten Säulenpreise zum 
jeweiligen Bezugszeitpunkt des Einsatzes des LEO.

4.  Lieferschein, Serviceentgelte, Sonstige Kosten und Auslagen und 
Rechnung

4.1 Für den Bezug von Lieferungen oder Leistungen händigt der Servicepartner 
dem DKV-Kunden lediglich einen Lieferschein oder Beleg ohne MWST-CH 
Ausweis aus.

4.2 Ziff. 9.c) der AGB-DKV findet keine Anwendung.
4.3 Bei der Abrechnung von Serviceentgelten und sonstigen Auslagen – Ziff. 9.b.) 

und d.) der AGB-DKV – wird DKV, soweit gesetzlich erforderlich, die nach dem 
MWSTG (CH) anfallende Mehrwertsteuer ausweisen.

4.4 Der DKV-Kunde erhält von DKV, soweit er Lieferungen oder Leistungen in 
der Schweiz oder Liechtenstein bezieht, regelmäßig eine mehrwertsteuer-
konforme Rechnung als Vorsteuerbeleg. 

5. Anwendung
 Diese Besonderen Bedingungen gelten ab dem 01.01.2020.

6. Geltung und Auslegung bei ausländischen Kunden
Für Geschäftsbeziehungen mit ausländischen Kunden gelten gleichfalls 
diese in der deutschen Sprache abgefassten Besonderen Bedingungen. 
Die den ausländischen Kunden jeweils zugänglich gemachte Übersetzung 
hier-von in der Kundenlandsprache oder in der englischen Sprache soll dem 
besseren Verständnis dienen. Im Falle eines Auslegungsstreites hat stets  
der deutsche Text Vorrang.

Teil C Bezug von sonstigen Lieferungen und Leistungen

7. Bezug von sonstigen Lieferungen und Leistungen

Für den Bezug von
• Kfz-Teile und -zubehör
•  Fahrzeugwäschen Reparaturen und Pannenhilfe (inkl. Bergen und 

Abschleppen) 
•  Maut/Streckenbenutzungsgebühren (inkl. für Tunnel, Brücken)/

Fähr- und Kombiverkehr (Transport von Lkw auf Fähren und Zügen) 
• Ersatzfahrzeuge 
• Parkplatzservice 
• Grenzabfertigungsservice 
• Sicherheits-Begleitservice für Gefahrgut- und Werttransporte

gelten die vorstehenden Bestimmungen unter Teil B entsprechend.
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