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1. Érvényességi terület 
Az összes szállítás és az ezzel összefüggő teljesítmények kizárólag jelen Értékesíté-
si feltételek alapján történnek. A Vevő saját üzleti feltételeire való utalásai ezennel 
elutasításra kerülnek. Jelen Értékesítési feltételek lesznek érvényben az összes 
jövőbeli üzletkötésre vonatkozóan. Jelen Értékesítési feltételektől való eltéréshez az 
Eladó részéről kifejezett írásos elfogadásra van szükség. 
 
2.  Ajánlatok és elfogadásuk 
Az Eladó ajánlatai nem kötelező jellegűek, hanem a Vevőnek szánt felkérésként 
értendők, hogy a Vevő az Eladónak tegyen vételi ajánlatot. A szerződés a Vevő 
megrendelése (ajánlat) és ennek Eladó által történő elfogadása által jön létre. 
Amennyiben utóbbi eltér a megrendeléstől, az Eladó új, kötelezettségtől mentes 
ajánlatának tekintendő. 
 
3. Terméktulajdonságok, mintadarabok, anyagminták, garanciák  
3.1 Amennyiben eltérő megegyezés nem született, a szerződés szerint teljesítendő 
áru tulajdonságára vonatkozóan kizárólag az Eladó szállítás időpontjában érvényben 
lévő termékspecifikációi mértékadóak. Az árura vonatkozó, az Európai Vegyi Anyag 
Rendelet (REACH) szerinti azonosított felhasználások nem testesítenek meg sem az 
áru megfelelő szerződéses tulajdonságaira vonatkozó megállapodást, sem a szerző-
dés szerint előírt felhasználást. 
3.2 A mintadarabok és termékminták tulajdonságai csak abban az esetben kötelező 
jellegűek, amennyiben ezek kifejezetten az áru tulajdonságaiként kerültek rögzítésre. 
3.3 A tulajdonságokra, valamint az eltarthatóságra vonatkozó és egyéb adatok csak 
akkor tekintendők garanciáknak, ha a megegyezés ilyen módon rögzítette és jelölte 
ezeket.  
 
4. Támogató szolgáltatások  
Amennyiben az Eladó tanácsadási vagy egyéb támogató szolgáltatást nyújt, ezt a 
legjobb tudása szerint teszi. Az áru megfelelőségére és felhasználására vonatkozó 
adatok és tájékoztatások nem mentesítik a Vevőt saját vizsgálatok és kísérletek 
elvégzése alól, különösen arra vonatkozóan nem, hogy a szállított áru alkalmas-e a 
Vevő szándékai szerinti eljárásokhoz és célokra.  
 
5. Árak 
5.1 Amennyiben az Eladó a szerződéskötés és leszállítás közt eltelt időszak alatt 
megváltoztatná a szállítandó termékre vonatkozó árakat, vagy a fizetési feltételeket 
általánosan, úgy az Eladónak jogában áll, hogy a szállítás napján érvényes árakat 
vagy fizetési feltételeket alkalmazza. Áremelkedés esetén a Vevőnek jogában áll, 
hogy az áremelkedés közlésétől számított 14 napon belül a szerződéstől visszalép-
jen.  
5.2 Magyarországról az EU-n kívüli országokba történő kivitelkor, az olyan nem-
elektronikus kiviteli jelentés esetén, amelyet nem Eladó tesz vagy kezdeményez, a 
Vevő köteles bemutatni az Eladónak az adózás szempontjából szükséges, az áru 
kiviteléről szóló igazolást. Amennyiben az igazolást a Vevő nem tudja bemutatni, úgy 
a Vevő köteles a számlaértékre számított, Magyarországon kiszabandó forgalmi adót 
is megfizetni.  
 
6. Szállítások  
A szállítás az egyedi szerződésben rögzített kereskedelmi feltételek rendelkezései-
nek megfelelően történik, melyek értelmezéséhez az INCOTERMS szerződéskötés-
kor érvényben lévő változata alkalmazandó. Amennyiben nem született kifejezett 
megegyezés a szállítási feltételekről, a szállítások a rendeltetési helyre leszállítva 
értendők (CPT).  
 
7. Szállítási sérülések 
A Vevőnek haladéktalanul, az ilyen esetre rögzített különös határidőn belül jeleznie 
kell a szállítmányozó számára szállítási sérülésekkel kapcsolatos kifogásemelését, 
melyről másolatot kell küldenie az Eladónak. 
 
8. Törvényi rendelkezések betartása 
8.1 Amennyiben nem született egyedi más irányú megegyezés, a Vevő felelős az áru 
szállításával, raktározásával és felhasználásával kapcsolatos törvényi és hatósági 
előírások betartásáért. 
8.2 Vevő biztosítja Eladót arról, hogy az Eladóval kötött szerződéses jogviszony 
keretében (különös tekintettel a szerződéses termékek és azok csomagolásának 
felhasználására) mindig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (különös tekintet-
tel az adó- és devizajogi rendelékezések betartására) jár el. 
 
9. Fizetési késedelem 
9.1 A vételár esedékességkor történő ki nem fizetése a szerződéses kötelezettségek 
jelentős megsértését jelenti. 
9.2 A Vevő részéről történő fizetési késedelem esetén Eladónak jogában áll kése-
delmi kamatot követelni, mégpedig EURO-ban történő számlázás esetén a késedel-
mi kamat mértéke 8%-ponttal meghaladja a késedelem létrejöttének 
időpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett alapkamatot. Más 
devizában történő számlázás esetén a késedelmi kamat mértéke 8%-ponttal megha-
ladja a késedelem létrejöttének időpontjában érvényes, a devizát kibocsátó ország 
legmagasabb szintű bankintézményének alapkamatát. 
 
10. A Vevő jogai hibák esetén  
10.1 Az áruk olyan hibáit, melyek szabályszerű vizsgálattal megállapíthatók, az áru  

kézhezvételétől számított 8 napon belül kell jelezni az Eladó felé. Egyéb hibákat a 
felfedezéstől számított 8 napon belül kell jelezni az Eladó számára. A jelzést írás-
ban kell elvégezni a hibák mértékének és jellegének pontos megadásával. 
10.2 Amennyiben az áru hibás, és ezt a Vevő szabályosan jelezte az Eladónak a 
10.1 pont szerint, úgy az alábbi, a törvény által biztosított jogok állnak a Vevő ren-
delkezésére a következő intézkedésekkel: 
a)  Az Eladónak elsőként jogában áll, hogy saját választása szerint vagy megszün-
tesse a hibát, vagy hibátlan árut szállítson a Vevőnek (kijavítás, kicserélés). 
b)  Az Eladó két utóteljesítési kísérletre (kijavítás, kicserélés) tartja fenn magának a 
jogot. Amennyiben az utóteljesítés sikertelen, vagy a Vevő számára nem kielégítő 
volna, úgy a Vevő a vételár csökkentését kérheti, avagy elállhat a szerződéstől. 
c) Kártérítésekre, hiba miatt hiábavalóvá vált felhasználásokra vonatkozó igények 
tekintetében a 11. pont van érvényben. 
10.3 A Vevő minőségi igényei a Ptk. vonatkozó szabályai szerint évülnek el. 

11. Szavatosság 
11.1 Az Eladó alapjában véve a magyar jogi rendelkezések alapján szavatol a 
károkért. 
11.2 Az Eladó a szállítási kötelezettségek teljesítésének lehetetlensége vagy kés-
leltetése esetén nem felelős, ha az ellehetetlenülés vagy késleltetés az Európai 
Vegyi Anyag Rendelettel (REACH) összefüggő közjogi kötelezettségek Vevő általi 
szabályszerű betartása miatt történik. 
 
12. Kompenzálás (beszámítás) 
A Vevő az Eladó igényeivel szemben csak vitathatatlan, vagy jogerősen megállapí-
tott ellenkövetelés esetében alkalmazhat kompenzálást (beszámítást) 
 
13.Biztosítékok 
A Vevő fizetőképességével kapcsolatos megalapozott kétségek felmerülése ese-
tén, különösképpen, ha fizetési hátralék áll fenn, az Eladónak jogában áll -- a to-
vábbi igények fenntartása mellett --, hogy visszavonja a biztosított fizetési határidő-
ket, valamint további szállításokhoz előre történő fizetést, vagy egyéb biztosítékok 
nyújtását szabja feltételül. 
 
14. Tulajdonjog fenntartása 
14.1. Az áru a vételár teljes mértékben történő megfizetéséig az Eladó tulajdoná-
ban marad. 
14.2 Fizetési késedelem esetén az Eladó anélkül, hogy visszalépne a szerződéstől, 
és anélkül, hogy újabb fizetési haladékot adna, tulajdonjogának fenntartása alapján 
jogosult követelni a Vevő költségére az áru visszaszolgáltatását. 
14.3 Amennyiben a biztosítékok értéke több mint 10%-kal meghaladja az Eladó 
Vevővel szemben fennálló követeléseit, úgy az Eladó a Vevő kérésére biztosítéko-
kat fog felszabadítani ilyen mértékben az Eladó választása szerint. 
 
15. Vis major 
Ha olyan események és körülmények, melyeknek bekövetkezte kívül esik az Eladó 
befolyásán (mint pl. természeti események, háború, munkás megmozdulások, 
nyersanyag- és energiahiány, közlekedési és üzemzavarok, tűz és robbanás okoz-
ta károk, felsőbb szintről származó rendelkezések), csökkentik az áru elérhetősé-
gét abból a létesítményből, ahonnan az Eladó az árut beszerzi, és ennek következ-
tében az Eladó nem tudja teljesíteni szerződéses kötelezettségét (egyéb belső 
vagy külső szállítási kötelezettségek arányos figyelembe vételével), akkor az Eladó 
(i) szerződéses kötelezettségei alól a zavar időtartamára és annak hatásai mérté-
kében mentesül, és (ii) nem köteles az árut harmadik félnél beszerezni. Az első 
mondat akkor is érvényes, amennyiben az események és körülmények tartósan 
gazdaságtalanná teszik az Eladó számára az adott üzlet megvalósítását, vagy az 
Eladó beszállítóinál állnak fenn. Amennyiben ezek az események 3 hónapnál 
tovább tartanak, az Eladónak jogában áll a szerződéstől visszalépni. 
 
16. A fizetés helye 
Az áru vagy a dokumentumok átadási helyétől függetlenül a Vevő fizetési kötele-
zettsége vonatkozásában a teljesítési hely az Eladó székhelye, avagy Eladó szám-
lavezető bankja. 
 
17. Nyilatkozatok beérkezése 
Jelzések és egyéb nyilatkozatok, melyeket valamely fél számára le kell adni, abban 
az esetben lesznek hatályosak, mihelyt azok az adott félhez beérkeznek. 
A határidő betartása akkor kötelező, ha a nyilatkozatok a címzetthez a határidőn 
belül megérkeznek. 
 
18. Teljesítési hely, bírósági székhely, alkalmazandó jog 
A szállítás teljesítési helye az a hely, ahonnan az Eladó az árut mindenkor indítja. 
Jogviták esetében – a pertárgy értékétől függően – a Budakörnyéki Járásbíróság, 
avagy a Tatabányai Törvényszék, vagy – az Eladó választása szerint – a Vevő 
általános bírósága az illetékes. Alkalmazandó anyagi és eljárás jog a magyar. 
 
19. Szerződéses nyelv 
Amennyiben jelen Általános Értékesítési Feltételek magyar nyelven kívül más 
nyelven is átadásra kerül, úgy ez csak a megértés megkönnyítését szolgálja. Ér-
telmezési eltérések esetén a magyar nyelven megfogalmazott szöveg van érvény-
ben. 
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