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I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.

Hatály

1.1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") a
szerződő partnereinkkel fennálló összes üzleti
kapcsolatunkra érvényesek. Ezek minden ajánlatunk
és szerződésünk részét képezik, a jelenlegi és a
jövőbeli üzleti kapcsolatokat is beleértve. Csak akkor
alkalmazandók, ha a szerződő partner vállalkozás (a
magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. § (1) bek.
4.pont), vagy szerződő hatóság (Ptk. 8:1. § (1) bek. 7.
pont).

1.2.

1.3.

1.4.

előírások ilyen egyértelműsítés nélkül is
alkalmazhatók, kivéve, ha azokat a jelen ÁSZF
közvetlenül nem módosítja vagy kifejezetten nem
zárja ki.
1.7.

Eltérő megállapodás hiányában ezek a feltételek a
mindenkor érvényes változatban, ill. a szerződő
partnerrel utoljára szöveges formában közölt
változatban érvényesek a hasonló jövőbeni
szerződések esetében is, anélkül, hogy minden egyes
esetben újra rájuk kellene utalnunk.
Ezek a feltételek kizárólagosan alkalmazottak. A
szerződő partner eltérő, ellentétes értelmű vagy
kiegészítő Általános Szerződési Feltételei csak akkor
és annyiban válnak a szerződés részévé, amilyen
mértékben írásban kifejezetten hozzájárultunk azok
alkalmazhatóságához. A hozzájárulás megadásának
ezen követelménye mindenképpen érvényességi
feltétel, például akkor is, ha a szerződő partner
feltételeinek ismeretében a megrendelést vagy a
szolgáltatást a szerződő partner számára fenntartás
nélkül teljesítjük, vagy a szállítását fenntartás nélkül
elfogadjuk.
A szerződő partnerrel eseti alapon megkötött egyedi
megállapodások
(beleértve
a
kiegészítő
megállapodásokat,
kiegészítéseket
és
módosításokat) mindig elsőbbséget élveznek a jelen
ÁSZF-fel szemben. Ellenkező bizonyíték hiányában az
ilyen megállapodások tartalmára az írásos
szerződés, ill. írásbeli megerősítésünk az irányadó.

1.5.

A szerződő partnernek a szerződéssel kapcsolatos
kötelemkeletkeztető nyilatkozatait és bejelentéseit
(pl. határidők kitűzése, hibák bejelentése, elállás
vagy leszállítás) írásban, azaz írásos vagy szöveges
formában (pl. levél, e-mail, fax) kell benyújtani.
Törvényi alaki követelmények és egyéb igazolások,
különösen a nyilatkozó fél felhatalmazásával
kapcsolatos
kétségek
esetén,
érintetlenek
maradnak.

1.6.

A jogi előírások alkalmazására való hivatkozásokat
csak egyértelműsítés céljából használjuk. Ezért a jogi

A jelen általános rész feltételeit kiegészítve
a.

amennyiben ingó dolgokat ("árukat") adunk
el vagy szállítunk szerződő partnereinknek
("Vevők"), függetlenül attól, hogy az árut
magunk gyártjuk-e, vagy beszállítóktól
vásároljuk (Ptk. 6:215. § (1) bek.), a jelen ÁSZF
II.
pontjában
található
Értékesítési
Feltételeink ("ÁÉF") érvényesek; a III. pont
szerinti Általános Beszerzési Feltételek
(„ÁBF”) e tekintetben nem alkalmazandó.

b.

amennyiben a szerződő partner („Eladó”) a
részünkre ingó dolgokat ("árukat") ad el vagy
szállít, függetlenül attól, hogy az Eladó az árut
maga gyártja-e, vagy beszállítóktól vásárolja
(Ptk. 6:215. § (1) bek., a jelen ÁSZF III.
pontjában található Beszerzési Feltételeink
("ÁBF") érvényesek; a II. pont szerinti
Általános Beszerzési Feltételek („ÁBF”) e
tekintetben nem alkalmazandó.

2.

Jogválasztás és joghatóság

2.1.

A jelen ÁSZF-re, valamint a közöttünk és a szerződő
partner között fennálló szerződéses jogviszonyra
mindig a magyar jog irányadó, a nemzetközi
magánjog, különösen az ENSZ áruk nemzetközi
adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének
kizárásával.

2.2.

A szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy
közvetetten eredő összes jogvita tekintetében
meghatározandó
kizárólagos
joghatóság
tekintetében - nemzetközi szinten is - budapesti
székhelyünk az irányadó. Ugyanakkor minden
esetben jogunk van keresettel élni a teljesítés helyén
vagy a szerződő partner tekintetében alkalmazandó
általános joghatósági szabályok alapján is. A fenti
joghatósági kikötések az irányadó jogszabályi
rendelkezésekben meghatározott, különösen a
kizárólagos
hatáskörökre
vonatkozó
rendelkezéseket, nem érintik.
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II.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI
FELTÉTELEK (ÁÉF)

1.

Felhasználási terület
A jelen II. pont ("ÁSZF") alábbi általános szerződési
feltételei az I. pont szerinti általános részen túlmenően
alkalmazhatóak, amennyiben ingóságokat ("áruk")
adunk el vagy szállítunk szerződő partnereinknek
("Vevők"), függetlenül attól, hogy az árut mi magunk
gyártjuk vagy beszállítóktól vásároljuk (Ptk. 6: 215. § (1)
bek.).

2.

Az ajánlataink szabadon változtathatóak és nem
kötelező érvényűek. Ez akkor is irányadó, ha
katalógusokat, műszaki dokumentumokat vagy egyéb
termékleírásokat adunk át a Vevőnek, kivéve, ha ezek
alkalmazását kifejezetten kötelező érvényűnek
jelöljük.

2.2

A Vevő általi megrendelés kötelező érvényű
szerződéses ajánlatnak minősül. Ha a megrendelésből
más nem következik, jogosultak vagyunk ezt a
szerződéses ajánlatot a kézhezvételtől számított 14
napon belül elfogadni. Az elfogadás történhet írásban
(pl. a megbízás visszaigazolásával) vagy az áru Vevőnek
történő átadásával.

3.1

3.2

A Vevőt beszámítási és visszatartási jogok csak
annyiban illetik meg, amennyiben a viszontkövetelése
jogerősen megállapításra került, nem vitatott, vagy
azt mi elismertük. A Vevő továbbá csak annyiban
jogosult a visszatartási jog gyakorlására, amennyiben
viszontkövetelése
ugyanazon
a
szerződéses
jogviszonyon alapul.

3.6

Ha a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik,
hogy a vételár kifizetésére vonatkozó igényünket a
Vevő hiányos teljesítőképessége veszélyezteti (pl.
nagy összegű adótartozás felhalmozása, nem
megbízható adózói minősítés, végelszámolás vagy
kényszertörlési eljárás megindítása, felszámolási
eljárás elrendelése miatt), jogosultak vagyunk a
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelően
megtagadni a teljesítést, és szükség esetén határidő
kitűzését követően elállni a szerződéstől (Ptk. 6:139. §
(1)-(2) bek., 6:151. §).

Szerződéskötés

2.1

3.

3.5

4.
4.1

Eltérő megállapodás hiányában a szállítás a raktárból
történik, amely egyben a teljesítés helye is. A Vevő
kérésére az árut a Vevő költségére és kockázatára más
rendeltetési helyre adjuk fel. Ebben az esetben
jogosultak vagyunk arra, hogy a szállítás típusát
(különösen a szállítmányozó céget, a szállítási
útvonalat és a csomagolást) mi magunk határozzuk
meg. Ha megállapodtunk a szállításban, a szállítási
határidők és szállítási időpontok a szállítmányozónak,
fuvarozónak vagy a szállítással megbízott harmadik
félnek történő átadás időpontjára vonatkoznak. A
feladás biztosítás nélkül történik. A Vevő költségére
biztosítás köthető.

4.2

Az áru véletlen elvesztésének és véletlen
állapotromlásának kockázata (kárveszély) legkésőbb
az áru átadásakor átszáll a Vevőre. A teljesítési helytől
eltérő helyre történő szállítással történő értékesítés
esetén a véletlen elvesztés és a véletlenszerű
állapotromlás (kárveszély), valamint a késedelem
kockázata már az áru kiszállításakor átszáll a
szállítmányozóra, a fuvarozóra vagy a szállítás
teljesítésére kijelölt személyre.

4.3

Jogunk van részteljesítésre, ha azok a Vevő számára a
szerződés szerinti célra felhasználhatók, feltéve, hogy
a Vevőnek emiatt nem keletkeznek többletköltségei.
Minden esetleges részszállításról időben előre
tájékoztatjuk a Vevőt.

Díjak; fizetési feltételek
Áraink (nettó) ex works (gyártelepről) paritással, a
törvényes forgalmi adó és kizárólag a csomagolás
költségei nélkül értendőek, kivéve, ha kifejezetten
másként állapodtunk meg. A csomagolást nem vesszük
vissza, az a Vevő tulajdonába kerül. Ez alól kivételt
képeznek a csomagolási előírások szerinti szállítási
csomagolások. A visszaadott szállítási csomagolásnak
tisztának, idegen anyagoktól mentesnek és a
különböző
csomagolástípusok
szerint
szétválogatottnak kell lennie.
Fenntartjuk a jogot, hogy árainkat megfelelően
módosítsuk, ha a szerződés megkötése után előre nem
látható költségcsökkenés vagy költségnövekedés
következik be, különösen a beszerzés költségei,
anyagköltségek stb. változása miatt. Ez vonatkozik
többek között az állam részére megfizetendő
költségek (pl. illetékek, vámok vagy adók)
bevezetésére és/vagy emelésére, a szállítási és/vagy
biztosítási költségek növekedésére, az ár-apály díjak
emelkedésére és hasonlókra. Ezeket a költségeket
kérésre igazolni fogjuk a Vevőnek.

3.3

A fizetési engedmény levonásához külön írásbeli
megállapodás szükséges.

3.4

A vételár a számla kibocsátását és az áru kiszállítását
követő 14 napon belül fizetendő. Amikor a fenti
fizetési határidő lejárt, a Vevő késedelembe esik. A
késedelmes fizetés következményeire a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni (Ptk.
6:155. § (1) bek.).

Szállítások; kockázat átruházása

5.

Szállítási idők; szállítási késedelem; szállítás
elmaradása

5.1

Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában
megadott szállítási határidők nincsenek kifejezetten
rögzítettként megjelölve, az általunk megadott
valamennyi szállítási határidő csak hozzávetőleges.

5.2

A szállítási határidők meghosszabbodnak, ill. a
szállítási időpontok kitolódnak vis maior vagy más
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előre nem látható, általunk nem befolyásolható
körülmények, mint például munkabeszüntetés,
üzemzavar,
természeti
katasztrófák
és
nyersanyagbeszerzési
nehézségek
miatti
akadályoztatás időtartamával. Ha ilyen esemény
következik
be,
akkor
kötelesek
vagyunk
haladéktalanul írásban tájékoztatni a Vevőt; egyúttal
kötelesek vagyunk tájékoztatni a Vevőt az ilyen
esemény várható időtartamáról. Amennyiben egy
ilyen esemény három hónapnál tovább tart, mindkét
fél jogosult elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a
már
teljesített
ellenszolgáltatást
azonnal
visszatérítjük.
5.3

6.
6.1

Kellékszavatosság
A Vevő köteles a szállítást a hibák vonatkozásában
átvételkor megvizsgálni. Ha a vizsgálat során vagy nem
felismerhető hiba esetén később hiba mutatkozik,
erről haladéktalanul írásban értesíteni kell bennünket.
A beépítésre vagy egyéb további feldolgozásra szánt
áruk esetében az ellenőrzést minden esetben
közvetlenül a feldolgozás előtt kell elvégezni.
A 6.1. pont fenti rendelkezései a többlet- és hiányos
szállításokra, valamint a téves szállításokra is
vonatkoznak.

6.3

Az Európai vegyi anyagokkal kapcsolatos REACHrendelet alapján a szállított áru idevágó, azonosított
felhasználása nem jelent sem az adott áru adott
szerződéses jellemzőjére vonatkozó megállapodást,
sem pedig egy, a szerződésben feltételezett
felhasználást.

6.5

6.6

A jelen ÁÉF 6.5. pontja szerinti fenti elévülési
határidők a Vevőnek az áru hibáján alapuló
szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési
igényeire is vonatkoznak.

6.7

Amennyiben valamelyik saját beszállítónk felelős a
hibáért, a Vevő köteles először ezzel a beszállítóval
szemben minden lehetséges igényt érvényesíteni,
kivéve, ha ez a Vevőtől nem elvárható. Ebből a célból
és a szükséges mértékben a Vevőre engedményezzük
a beszállítóval szemben a hiba miatt fennálló
követeléseinket, és a Vevő elfogadja ezt az
engedményezést. A Vevő köteles a beszállítónkkal
szembeni jogait bírósági úton is érvényesíteni. A Vevő
csak akkor és annyiban érvényesíthet velünk
szemben a jelen ÁSZF szerinti követeléseket, ha és
amennyiben a beszállítóinkkal szemben nem
lehetséges a követelések érvényesítése.

A jelen ÁÉF 7.2. pontjának rendelkezéseire is
figyelemmel, nem vagyunk felelősek a késedelmes
szállításért vagy a szállítás elmaradásáért, ha a
késedelem, ill. a szállítás elmaradása a REACH európai
vegyianyag-rendelet
szerinti
kötelezettségeink
megfelelő teljesítése miatt következett be.

6.2

6.4

amelyekért a jelen ÁÉF 7.2. pontja szerint korlátlan
felelősséggel tartozunk.

Amennyiben a hiba fennáll, és erről időben
értesítettek bennünket, jogosultak vagyunk a hiba
kijavítása vagy hibátlan dolog leszállítása formájában
megfelelő határidőn belül, saját belátásunk szerint
utólagos teljesítésre, amely során legalább két
utólagos teljesítési kísérletre vagyunk jogosultak. Ha a
hiba ténylegesen fennáll, az utólagos teljesítéshez
szükséges ráfordításokat mi viseljük. Amennyiben a
megfelelő határidő eredménytelenül telik el, az
utólagos teljesítés meghiúsul, vagy ha az a Vevőtől
nem elvárható, akkor a Vevő a törvényes feltételek
szerint jogosult - választása szerint – az
ellenszolgáltatás leszállítását (mérséklés) követelni
vagy a szerződéstől elállni. A Vevő jogosult a jelen ÁÉF
7. pontja szerinti ráfordítási- és kártérítési igényeket is
érvényesíteni.
A Ptk. 6:163. § (1) bek. alapján a kellékhibák és jogi
hibák általános elévülési ideje az áru átadásától
számított egy év. Az elévülési időtől való fenti
eltérések nem vonatkoznak a Vevő azon kárigényeire,

7.

Felelősségvállalás

7.1

Kártérítési igények velünk szemben csak az Általános
Szerződési Feltételek jelen 7. pontjának alábbi
rendelkezései szerint állnak fenn, egyébként kizártak.

7.2

Az életben, testi épségben és egészségben vétkesen
okozott károkért, valamint szándékosság és súlyos
gondatlanság esetén a jogszabályi előírásoknak
megfelelően
felelünk.
A
jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően továbbá azért is
felelünk, ha rosszhiszeműen elhallgattunk egy hibát,
vagy garanciát vállaltunk az áru minőségére. Ugyanez
vonatkozik a Vevőnek a termékfelelősségi törvény
szerinti követeléseire is.

7.3

Ettől eltekintve a kártérítési felelősségünk kizárt,
kivéve, ha vétkesen megszegtünk egy lényeges
szerződéses kötelezettséget. Ebben az esetben is
azonban felelősségünk az előre látható, tipikusan
bekövetkező károkra korlátozódik. Lényeges
szerződéses
kötelezettségek
azok,
amelyek
teljesítése a szerződés megfelelő végrehajtásának
előfeltétele, és amelyek teljesítésében a szerződő
partner rendszeresen bízik és bízhat is.

7.4

Amennyiben technikai információt nyújtunk vagy
tanácsadói minőségben járunk el, és ez az információ
vagy tanácsadás nem tartozik az általunk nyújtandó
szolgáltatások körébe, ez minden felelősség
kizárásával történik.

7.5

A fenti felelősségkizárások és -korlátozások ugyanilyen
mértékben érvényesek vezető testületeink, törvényes
képviselőink, alkalmazottjaink és egyéb teljesítési
segédünk tekintetében is.

8.

Elállás/ felmondás
Olyan kötelezettségszegés miatt, amely nem hiba, a
Vevő csak akkor állhat el a szerződéstől vagy
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mondhatja fel azt, ha a kötelezettségszegésért mi
vagyunk felelősek.

9.

Tulajdonjog fenntartása

9.1

Az általunk szállított áruk tulajdonjogát a Vevővel
fennálló teljes üzleti kapcsolatból származó
valamennyi fizetés beérkezéséig fenntartjuk.

9.2

Amennyiben a Vevő szerződésszegő magatartást
tanúsít, különösen fizetési késedelem esetén,
jogosultak vagyunk a leszállított árut visszavenni. A
leszállított áru visszakövetelése minden esetben a
szerződéstől való elállásnak minősül. A leszállított áruk
visszavételét követően jogosultak vagyunk azok
értékesítésére; az értékesítésből származó bevételt a
Vevő kötelezettségeivel szemben, az ésszerű
értékesítési költségekkel csökkentve, kell elszámolni.

9.3

A Vevő jogosult az árut a rendes üzletmenetben
továbbértékesíteni, azonban már most engedményezi
ránk minden olyan követelését a számla
végösszegének (beleértve az általános forgalmi adót
is) erejéig, amely a továbbértékesítésből az átvevővel
vagy harmadik személyekkel szemben keletkezik,
függetlenül attól, hogy az árut feldolgozás nélkül vagy
feldolgozás után értékesítették. A Vevő az
engedményezés után is jogosult marad e követelések
behajtására. Ez nem érinti a követelés saját
behajtására
vonatkozó
jogosultságunkat.
Kötelezettséget vállalunk azonban arra, hogy nem
hajtjuk be a követeléseket mindaddig, amíg a Vevő
teljesíti velünk szembeni fizetési kötelezettségeit,
nincs fizetési késedelemben, és nem nyújtottak be
kérelmet végelszámolási nagy összegű adótartozás
felhalmozása, nem megbízható adózói minősítés,
végelszámolás
vagy
kényszertörlési
eljárás
megindítása, felszámolási eljárás elrendelése miatt.
Amennyiben ez az eset áll fenn, akkor követelhetjük,
hogy a Vevő tájékoztasson minket az engedményezett
követelésekről és azok adósairól, adjon meg minden, a
behajtáshoz szükséges adatot, adja át a vonatkozó
dokumentumokat, és tájékoztassa az adósokat az
engedményezésről.

a Vevő arányosan tulajdonjogot ruház át ránk. A Vevő
az így létrejövő kizárólagos tulajdonjogot vagy
társtulajdont letétként kezeli számunkra.
9.6

A Vevő köteles a tulajdonjog fenntartása alatt álló
árut a szokásos kockázatok ellen mindenkor
teljeskörűen biztosítva tartani, és ezt kérésünkre
igazolni. A Vevő ezúton engedményezi nekünk az
esetleges biztosítási igényeit.

9.7

Ha a nekünk adott biztosítékok értéke több mint 25%kal meghaladja a teljes követelésünket, a Vevő
kérésére
kötelesek
vagyunk
a
megfelelő
biztosítékokat felszabadítani vagy visszautalni; a
biztosítékok kiválasztásának joga minket illet.

9.8

Ha a fenti tulajdonjogi kikötések nem érvényesek az
áru helye szerinti ország joga szerint, akkor legalábbis
úgy kell tekinteni, hogy az áru tulajdonjoga a
megfelelő szállítási számla kiegyenlítéséig nálunk
marad. Amennyiben ez sem megengedett, de az áru
helye szerinti ország joga lehetővé teszi számunkra,
hogy az árukon egyéb biztosítéki jogokat tartsunk
fenn, minden ilyen jellegű jogunkat gyakorolhatjuk. A
Vevő köteles együttműködni a megfelelő
intézkedésekben, amelyeket az árura vonatkozó
tulajdonjogunk vagy az azt helyettesítő jogunk
védelme érdekében teszünk.

9.4 Az áruinknak a Vevő általi feldolgozása vagy
átalakítása mindig számunkra történik. Ha áruinkat
más, nem a mi tulajdonunkban lévő tárgyakkal együtt
dolgozzák fel, az új dologban a mi áruink és a többi
feldolgozott dolog értékének a feldolgozás
időpontjában fennálló arányában szerezzük meg a
tulajdonjogot. Minden más tekintetben a
feldolgozással létrejött dologra ugyanaz vonatkozik,
mint a tulajdonjog fenntartása mellett szállított
árukra.
9.5

Ha áruinkat más, nem a mi tulajdonunkban lévő
tárgyakkal elválaszthatatlanul egyesítik, az új
dologban a mi áruink és a többi feldolgozott dolog
értékének az egyesítés időpontjában fennálló
arányában szerezzük meg a tulajdonjogot. Ha az
egyesítés oly módon történik, hogy a Vevő tárgyát fő
tárgynak kell tekinteni, akkor úgy kell tekinteni, hogy
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III.
1.

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI
FELTÉTELEK („ÁBF”)
Felhasználási terület
A jelen III. pont ("ÁBF") alábbi Általános Beszerzési
Feltételei az I. pont szerinti Általános Részt kiegészítve
érvényesek, amennyiben a szerződő partner („Eladó”)
ingóságokat ("áruk") ad el vagy szállít nekünk,
függetlenül attól, hogy az árut az Eladó gyártja vagy
beszállítóktól vásárolja (Ptk. 6:215. § (1) bek.).

2.

Megrendeléseink
legkorábban
az
írásbeli
benyújtásukkor vagy írásos visszaigazolásukkor
tekinthetők kötelező érvényűnek.

2.2

Az Eladó köteles megrendeléseinket 2 héten belül
elfogadni. A késedelmes elfogadás új ajánlatnak
minősül, és írásbeli elfogadást igényel tőlünk.

3.1

4.

A szállítás a megrendelésben megjelölt helyre "házhoz
szállítással" történik. A rendeltetési hely egyben a
teljesítés helye is (az áru Vevőhöz juttatásának
kötelezettsége).
Az Eladó a saját költségén gondoskodik a megfelelő
csomagolásról. Az Eladónak kérésünkre vissza kell
vennie a csomagolóanyagot.

3.3

Az Eladó a veszélyes árukat a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően csomagolja, jelöli és
szállítja.

3.4

A szállítmányt szállítólevélnek kell kísérnie, amelyen
fel kell tüntetni a kiállítás és a feladás dátumát, a
szállítmány tartalmát (cikkszám és mennyiség),
valamint a megrendelésünk azonosítóját. Ha a
szállítólevél hiányzik vagy hiányos, nem vállalunk
felelősséget a feldolgozás és a fizetés ebből eredő
késedelméért. A küldemény feladásának napján az
Eladónak a szállítólevéltől elkülönítve, azonos
tartalmú szállítási értesítőt kell küldenie nekünk.

Szállítási határidő; szállítási késedelem
Az általunk a megrendelésben megadott szállítási
határidők, ill. szállítási időpontok kötelező érvényűek.
Az Eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni minket a
szállítási határidő, ill. szállítási időpont betartását
fenyegető vagy annak tényleges elmulasztásáról,
annak okairól és a késedelem várható időtartamáról. A
szállítási késedelem bekövetkezését ez nem
befolyásolja.

4.2

Ha az Eladó késedelembe esik, egyéb követeléseink
sérelme nélkül, a késedelmi károkért a nettó ár 0,3%ának megfelelő összegű kötbért követelhetünk
munkanaponként, de összesen legfeljebb a
késedelmesen szállított áru nettó árának 5%-át.
Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyítsuk, hogy magasabb
kár keletkezett. Az Eladó fenntarthatja magának a jogot
annak bizonyítására, hogy egyáltalán nem, vagy csak
lényegesen kisebb kár keletkezett.

5.

Árak; fizetések; beszámítási és
visszatartási jogok

5.1

A megrendelésben megadott ár kötelező érvényű.
Minden ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi
adót, hacsak az nincs külön feltüntetve.

5.2

Kifejezett eltérő megállapodás hiányában az ár
tartalmazza az Eladó valamennyi szolgáltatását és
kiegészítő szolgáltatását, például a szerződésben
megadott feladási címre történő kiszállítást és
szállítást, beleértve a megfelelő csomagolást, valamint
valamennyi járulékos költséget.

5.3

Eltérő megállapodás hiányában a vételárat az áru
leszállításától és a számla kézhezvételétől számított 14
naptári napon belül 3% engedménnyel vagy 30 naptári
napon belül levonás nélkül fizetjük ki.

5.4

Az átutalási megbízásunk bankunknál történő
beérkezése elegendő az általunk fizetendő összegek
időben történő fizetéséhez.

5.5

Az alapértelmezettől eltekintve
esedékességkori
kamattal.

Az áru véletlen elvesztésének és véletlen
állapotromlásának kockázata (kárveszély) az áru
átadásakor száll át ránk. Eddig az időpontig az Eladó
viseli a kockázatot.

3.6 Az Eladó által szállított áruk tulajdonjogának ránk
történő átruházása az áru átadásával feltétel nélkül és
a vételár megfizetésére tekintet nélkül történik. Ha
azonban az Eladónak a vételár megfizetésétől függő
tulajdonjog-átruházási ajánlatát egyedi esetben
elfogadjuk, az Eladó tulajdonjog-fenntartása csak
annyiban érvényes, amennyiben az azon adott
terméket érintően a mi fizetési kötelezettségünkre
vonatkozik, amelyre vonatkozóan az Eladó a
tulajdonjogát fenntartja. Továbbra is jogosultak
vagyunk az árut a szokásos üzletmenet keretében

Az átvételi késedelmünk bekövetkezésére a törvényi
rendelkezések vonatkoznak, azzal a kikötéssel
azonban, hogy az Eladónak akkor is kifejezetten fel kell
ajánlania a teljesítést, ha részünkről olyan cselekvési
vagy együttműködési kötelezettség áll fenn, amelyre
konkrét vagy meghatározható naptári időt állapítottak
meg, de amelyet mi nem teljesítünk határidőben. Ha az
átvétellel késedelembe esünk, az Eladó a törvényi
előírásoknak
megfelelően
követelheti
a
többletköltségeinek megtérítését.

4.1

Szállítások; kárveszély átszállása; átvételi
késedelem

3.2

3.5

3.7

Szerződéskötés

2.1

3.

továbbértékesíteni, még a vételár teljes kifizetése előtt
is. Az ÁBF jelen 3.6. pontjának 2. mondata esetében az
egyszerű és a viszonteladásra kiterjesztett tulajdonjogfenntartás is alkalmazandó. A tulajdonjog-fenntartás
minden más formája minden esetben kizárt.

nem tartozunk
Késedelmünk
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bekövetkezése esetén a törvényi rendelkezéseket kell
alkalmazni azzal a kikötéssel, hogy a szükséges
felszólításnak minden esetben írásban kell történnie.
5.6

5.7

6.

A
törvényben
meghatározott
terjedelemben
jogosultak vagyunk beszámítási és visszatartási
jogokra, valamint a szerződés nem teljesítése miatti
kifogás emelésére. Különösen jogosultak vagyunk
visszatartani az esedékes kifizetéseket mindaddig,
amíg az Eladóval szemben a hiányos vagy hibás
teljesítésből eredő követeléseink fennállnak.

6.7

A Ptk. 6:163. § (1) bekezdésétől eltérően a hibák
miatti igények általános elévülési ideje a kárveszély
átszállásától számított 3 év.

6.8

A vételből származó jogokra vonatkozó elévülési
határidők, beleértve az ÁBF fenti 6.7. pontja szerinti
meghosszabbítást is, valamennyi szerződéses hibára
vonatkozó követelésre alkalmazandók. Amennyiben
a hiba miatt szerződésen kívüli kártérítési igények is
megilletnek bennünket, akkor a Ptk. 6:22. § (1) bek.
szerinti rendes, jogszabályban előírt elévülési idő
alkalmazandó, kivéve, ha a vételből származó jogok
elévülési határidőinek alkalmazása egyedi esetekben
hosszabb elévülési időt eredményez.

Az Eladó nem jogosult beszámítási vagy visszatartási
jogot érvényesíteni, kivéve, ha viszontkövetelése nem
vitatott, vagy azt a bíróság jogerősen megállapította.

Kellékszavatossági jogok

6.1

Kellékhibák és jogi hibák esetén a törvényi előírások
vonatkoznak a jogainkra, hacsak az alábbiakban
másként nem rendelkezünk.

6.2

A Ptk. 6:157. § (1) bek. 2. mondatától eltérően
korlátlanul jogosultak vagyunk a hibák miatti
követelésekre akkor is, ha a hiba a szerződéskötés
időpontjában súlyos gondatlanság miatt ismeretlen
maradt számunkra.

6.3

Az áru átvételkori megvizsgálási és kifogásolási
kötelezettségeinkre a következő kikötések irányadóak:
megvizsgálási kötelezettségünk azokra a hibákra
korlátozódik, amelyek a beérkező áruk külső
vizsgálatának során, a szállítóleveleket is beleértve,
nyilvánvalóvá válnak (pl. szállítási sérülések, hibás és
nem elegendő mennyiségben történő szállítások),
vagy amelyek a minőségellenőrzésünk során a
szúrópróbaszerű
mintavételi
eljáráskor
megállapíthatók. Ezenkívül attól függ, hogy az egyedi
eset körülményeinek figyelembevételével a vizsgálat a
rendes üzletmenet során milyen mértékben
lehetséges. Ez nem érinti a hibák bejelentésére
vonatkozó kötelezettségünket.

6.4

A benyújtott minták vagy mintadarabok elfogadásával
vagy jóváhagyásával nem mondunk le a szavatossági
igényekről.

6.5

póthatáridőt szabni, ha az Eladó utólagos teljesítése
meghiúsul vagy részünkről nem elvárható (pl.
különleges
sürgősség,
az
üzembiztonság
veszélyeztetése vagy aránytalan kár fenyegető
bekövetkezése miatt); az ilyen körülményekről
haladéktalanul tájékoztatjuk az Eladót.

Az Eladónál az ellenőrzéssel és az utólagos teljesítéssel
kapcsolatban felmerült költségek az Eladót terhelik,
még akkor is, ha kiderül, hogy valójában nem volt hiba.
Az indokolatlan hibaelhárítási kérelmek esetén
fennálló kártérítési felelősségünk változatlanul
fennáll; e tekintetben azonban csak akkor vagyunk
felelősek, ha felismertük vagy súlyos gondatlanság
miatt nem ismertük fel a hiba hiányát.

6.6 Ha az Eladó (választásunk szerint a hiba kijavításával
vagy új termék szállításával) nem tesz eleget az
utólagos teljesítésre vonatkozó kötelezettségének
megfelelő határidőn belül, jogosultak vagyunk a hibát
magunk kijavítani és követelni az Eladónál ezzel
kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.
Fenntartjuk a jogot további követelések, különösen
kártérítési igények érvényesítésére. Nem szükséges

7.

Felelősség

7.1

Amennyiben a jelen ÁBF-ből nem következik ennek
ellenkezője, az Eladó a törvényi rendelkezéseknek
megfelelően felel.

7.2

Korlátozás nélkül csak szándékosság vagy súlyos
gondatlanság esetén vagyunk felelősek, enyhébb
fokú gondatlanság esetén pedig akkor, ha ez az élet,
az egészség és/vagy a testi épség sérelméhez vezet.
Ettől eltekintve az enyhébb fokú gondatlanság miatti
felelősségünk kizárt, kivéve, ha egy lényeges
szerződéses kötelezettséget szegtünk meg. Lényeges
szerződéses kötelezettségnek azok a kötelezettségek
számítanak, amelyek teljesítése a szerződés
megfelelő végrehajtásának előfeltétele, és amelyek
teljesítésében a szerződő partner joggal bízik és
bízhat is. Egy lényeges szerződéses kötelezettség
gondatlan megszegése esetén azonban felelősségünk
a szerződésre jellemző, előre látható kárra
korlátozódik.

7.3

Az ÁBF fenti 7.2. pontja szerinti felelősségi
korlátozások és kizárások a szerződésen kívüli
felelősségünkre is vonatkoznak.

8.
8.1

Szállító visszkereseti igénye
A hibák miatti követeléseken túlmenően korlátlanul
megilletnek bennünket a szállítói láncon belüli
jogszabályban előírt visszkereseti jogaink. Különösen
jogosultak vagyunk arra, hogy pontosan olyan típusú
utólagos teljesítést követeljünk az Eladótól,
amilyennel az adott esetben a Vevőnknek tartozunk.

8.2 A szállítói visszkereseti igényből eredő követeléseink
akkor is érvényesek, ha az árut az értékesítés előtt
mi vagy egy másik átvevő, például egy másik
termékbe beépítve, tovább feldolgozta.
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9.

Gyártói felelősség

9.1

Ha az Eladó felelős a termékkárokért, köteles minket
mentesíteni harmadik személyek követelései alól,
amennyiben az ok az ő ellenőrzési és működési körébe
tartozik, és ő maga felelős a külső jogviszonyban.

9.2

Az Eladó mentesítési kötelezettsége keretében meg
kell térítenie a harmadik felek igénybevételéből eredő
vagy azzal összefüggésben felmerülő költségeket,
beleértve az általunk végrehajtott visszahívási
intézkedéseket is. Amennyire lehetséges és elvárható,
tájékoztatjuk az Eladót a visszahívási intézkedések
tartalmáról és hatályáról, és lehetőséget biztosítunk
számára, hogy észrevételeket tegyen. Ez további
jogszabályban előírt igényeket nem érint.

9.3

Az Eladónak termékfelelősség-biztosítást kell kötnie és
fenntartania,
amelynek
fedezete
személyi
sérülésenként és anyagi káronként 10 millió EUR
átalányösszegű.

10.

Harmadik felek szellemi alkotásokhoz fűződő
jogai

10.1 Az ÁBF alábbi 10.2. és 10.3. pontjainak megfelelően az
Eladó szavatolja, hogy az általa szállított termékek nem
sértik harmadik felek szellemi alkotásokhoz fűződő
jogait az Európai Unió azon országaiban vagy más olyan
országokban, ahol a termékeket gyártja vagy gyártatja.
10.2 Az ÁBF fent említett 10.1. pontja szerinti jogsértés
esetén az Eladó köteles választásunk szerint a javunkra
és saját költségén, vagy a megállapodás szerinti vagy
vélelmezett felhasználáshoz elegendő használati jogot
szerezni és nekünk biztosítani, vagy a szállítási tárgyat
úgy módosítani, hogy az szellemi alkotáshoz fűződő jog
ne sérüljön, vagy a szállítási tárgyat kicserélni,
amennyiben ez nem sérti a megállapodás szerinti vagy
vélelmezett felhasználást.
10.3 Az Eladó köteles továbbá mentesíteni bennünket
minden olyan követelés alól, amelyet harmadik
személyek az ÁBF 10.1. pontjában említett
iparjogvédelmijogok megsértése miatt velünk
szemben támasztanak, és köteles megtéríteni az ilyen
igénybevétellel kapcsolatban felmerült összes
szükséges költséget. Ez nem alkalmazható,
amennyiben az Eladó bizonyítja, hogy sem nem felelős
az szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértéséért, sem
nem is kellett volna - kellő kereskedői gondosság
mellett - tudnia róla a szállítás időpontjában.
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