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Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 

a Froweld Kft.-től vásárolt egyes termékek, illetőleg szolgáltatások vonatkozásában 

 

I. Eladó/Megbízott: Froweld Kft. 
Székhely: 2360, Gyál, Kőrösi út 49. 
Cégjegyzékszám: 13-09-181328 
Adószám: 12550681-2-13 
Képviseli: Somoskői Gábor István 
 

II. Az ÁSZF hatálya 
 

II.1. Időbeli hatály: Az ÁSZF rendelkezései 2019. június 21. napjától visszavonásig illetőleg 
az egyes rendelkezések tekintetében azok módosításáig vannak hatályba. Az Eladó 
illetőleg Megbízott általi visszavonás a már megkötött szerződéseket nem érinti, 
ahogyan az egyes rendelkezések módosítása sem. 

II.2.  Tárgyi hatály: Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Froweld Kft. által forgalmazott minden 
termékre és végzett szolgáltatásra, kivéve a megrendelői egyedi igényeknek 
megfelelően harmadik személy által gyártott, és Eladó által forgalmazott gépekre, 
berendezésekre, valamint ezen gépekkel, berendezésekkel kapcsolatosan Eladó 
illetőleg Megbízott által végzett bármilyen szolgáltatásra. 

II.3.  Területi hatály: Az ÁSZF területi hatálya kiterjed minden, az ÁSZF tárgyi hatálya alá 
tartozó termékeladás, és szolgáltatás nyújtásra vonatkozóan kötött szerződésre, 
függetlenül attól, ha Vevő illetőleg a Megbízó székhelye, telephelye, vagy fióktelepe, 
vagy a teljesítés helye Magyarország területén kívül esik.  

 

III. Eladó/Megbízó internetes honlapjának címe: https://froweld.hu/  
Az ÁSZF elérhetősége: https://froweld.hu/aszf/ 
 

IV. Megrendelés illetőleg Megbízás és annak visszaigazolás révén adásvételi illetőleg 
megbízási szerződés létrejötte 

 

IV.1.   Adásvételi szerződés létrejötte a II.2. pont szerinti termékek vonatkozásában 

IV.1.1. Vevő – amennyiben az Eladó bármely termékét meg kívánja vásárolni – Eladó számára 
írásban küld egy megrendelésre irányuló megkeresést, melyben lehetőleg szerepelnie kell az 
alábbiaknak: 

- termék mennyisége 
- termék típusa 
- egyéb műszaki azonosító adatok (ha van ilyen) 
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- Vevő által jelzett egyéb kívánalmak  

 

IV.1.2. Az Eladó a Vevő termék megrendelése vonatkozásában történő megkeresésére válaszul 
ajánlattételi felhívásban közli a Vevő által megvásárolni szándékozott termék 

- mennyiségét 
- típusát 
- egyéb műszaki azonosító adatokat 
- vételárat  
- jótállásra vonatkozó feltételeket 
- egyéb feltételeket. 

 

IV.1.3. Vevő az Eladó ajánlattételi felhívásában foglaltakat elfogadva küldhet Eladónak vételi 
ajánlatot. Amennyiben Eladó a Vevő vételi ajánlatára, az ajánlatot egyértelműen és minden 
tekintetben elfogadó írásos visszaigazolást küld 7 munkanapon belül, úgy a Felek között az 
adásvételi szerződés létrejön a Felek által egymásnak küldött ajánlattételi felhívásban, az 
ajánlatban és annak elfogadását tartalmazó írásbeli üzenetek tartalmának megfelelően. 

IV.1.4. Amennyiben Eladó az ajánlattételi felhívásában foglaltakat elfogadó vevői ajánlatra nem 
küld az ajánlatot egyértelműen és minden tekintetben elfogadó írásos visszaigazolást 7 
munkanapon belül, úgy a Felek között az adásvételi szerződés nem jön létre, melynek megfelelően 
Eladót sem termékátadási, sem egyéb kötelezettség illetőleg felelősség nem terheli. 

IV.1.5. Abban az esetben, ha Vevő az Eladó ajánlattételi felhívásában szereplő feltételeket 
módosítva küld ajánlatot Eladónak, úgy az ajánlatnak megfelelő tartalommal kizárólag abban az 
esetben jön létre adásvételi szerződés a Felek között, ha a Vevő ajánlatában foglaltakat az Eladó 
egyértelműen és minden tekintetben elfogadja, és 7 munkanapon belül az ajánlat elfogadásáról 
írásos visszaigazolást küld a Vevő számára.  

IV.1.6. A Felek között adásvételi szerződés kizárólag abban az esetben jöhet létre, ha a vevői 
ajánlatot Eladó 7 munkanapon belül egyértelműen és minden tekintetben elfogadja, és azt írásban 
Vevőnek visszaigazolja. 

 

IV.2.   Megbízási szerződés létrejötte az ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatások 
vonatkozásában 

 

IV.2.1. Megbízó– amennyiben a Megbízottat jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely szolgáltatás 
elvégzésével meg kívánja bízni – Megbízott számára írásban küld egy erre irányuló megkeresést, 
melyben lehetőleg szerepelnie kell az alábbiaknak: 

- a kért szolgáltatás leírása műszaki adatokkal 
- a kért szolgáltatás elvégzésének megkezdésére vonatkozó igény 
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- Megbízó által jelzett egyéb kívánalmak  

IV.2.2. A Megbízott erre válaszul az ajánlattételi felhívásban közli a Megbízóval az általa igénybe 
venni kívánt szolgáltatás, azaz a megbízás teljesítésének alábbi feltételeit: 

- a megbízás tárgya 
- a megbízással elvégezni kívánt szolgáltatás megkezdésére vonatkozó feltételek 
- a megbízási díj és a fizetési feltételek 
- egyéb feltételek. 

IV.2.3. Megbízó a Megbízott ajánlattételi felhívásában foglaltakat elfogadva küldhet Megbízottnak 
ajánlatot. Amennyiben Megbízott a Megbízó vételi ajánlatára, az ajánlatot egyértelműen és 
minden tekintetben elfogadó írásos visszaigazolást küld 7 munkanapon belül a Megbízó számára, 
úgy a Felek között az igényelt szolgáltatás elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés létrejön, a 
Felek által egymásnak küldött ajánlattételi felhívásban, az ajánlatban és annak elfogadását 
tartalmazó írásbeli üzenetek tartalmának megfelelően. 

IV.2.4. Amennyiben Megbízott az ajánlattételi felhívásában foglaltakat elfogadó megbízói ajánlatra 
nem küld az ajánlatot egyértelműen és minden tekintetben elfogadó írásos visszaigazolást 7 
munkanapon belül, úgy a Felek között a megbízási szerződés nem jön létre, melynek megfelelően 
Megbízottat sem szolgáltatási, sem egyéb kötelezettség illetőleg felelősség nem terheli. 

IV.2.5. Abban az esetben, ha Megbízó a Megbízott ajánlattételi felhívásában szereplő feltételeket 
módosítva küld ajánlatot a Megbízottnak, úgy az ajánlatnak megfelelő tartalommal kizárólag 
abban az esetben jön létre megbízási szerződés a Felek között, ha a Megbízó ajánlatában 
foglaltakat a Megbízott egyértelműen és minden tekintetben elfogadja, és 7 munkanapon belül az 
ajánlat elfogadásáról írásos visszaigazolást küld a Megbízó számára.  

IV.2.6. A Felek között megbízási szerződés kizárólag abban az esetben jöhet létre, ha a megbízói 
ajánlatot Megbízott 7 munkanapon belül egyértelműen és minden tekintetben elfogadja, és azt 
írásban Megbízónak visszaigazolja. 

 

V. A teljesítés helye, ideje, módja 

V.1. A teljesítés helye, ideje, módja a létrejött adásvételi illetőleg megbízási szerződés esetén 

V.1.1. A teljesítés helye: A teljesítés helye tekintetében a Felek írásbeli megállapodása irányadó. 
Ennek hiányában a teljesítés helye az Eladó/Megbízott telephelye, illetőleg az a hely, amelyet 
Eladó/Megbízott a teljesítés helyeként korábban megjelölt a Vevő/Megbízó számára. 

V.1.2. A teljesítés ideje: A teljesítés ideje tekintetében a Felek írásbeli megállapodása irányadó. 
Ennek hiányában a teljesítés ideje az az időpont vagy azon idő intervallumon belüli időpont, 
amelyet Eladó/Megbízó a teljesítés időpontjaként korábban megjelölt a Vevő/Megbízott számára. 

V.1.3. A teljesítés módja: A teljesítés módja tekintetében a Felek írásbeli megállapodása irányadó. 
Ennek hiányában a teljesítés módja az, amelyet Eladó/Megbízott e vonatkozásban korábban 
megjelölt a Vevő/Megbízó számára. Termékeladás esetén a terméket az Eladó teljesítési segédje 
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adja át a Vevő teljesítési segédjének, és az átadás-átvételről, azaz a birtokátruházásról minden 
esetben az Eladó és a Vevő teljesítési segédje által aláírt szállítólevél készül 2 példányban, melyből 
egy eredeti példány az Eladót, a másik eredeti példány a Vevőt illeti. Szolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó megbízás esetén a megbízás teljesítéséről Megbízó teljesítési igazolást vagy a teljesítést 
igazoló Munkalapot állít ki a Megbízott részére, melynek másolata a számla mellékletét képezi. 

 

VI. A vételár illetőleg megbízási díj kifizetésével, valamint a tulajdonjog fenntartásával 
kapcsolatos rendelkezések 

VI.1. Eladó az eladott, és a Vevőnek átadott termék vonatkozásában a Felek között létrejött 
adásvételi szerződés szerinti vételárat tartalmazó számlát állít ki, melyet készpénzes számla esetén 
az átadás-átvételkor, a teljes vételár kifizetése ellenében ad át Vevő képviselőjének. Átutalásos 
fizetési mód kikötése esetén Eladó az általa kiállított számlát elektronikus számlaként vagy a papír 
alapon készült számlát postai úton küldi meg Vevő részére.  

VI.2. Vevő az Eladó által – a szállítólevél másolatával - megküldött számlát köteles a számlában 
foglalt fizetési határidőig átutalással kiegyenlíteni Eladónak az ajánlattételi felhívásban közölt 
bankszámlájára, vagy készpénzes fizetés esetén a szállítólevél aláírásával egyidejűleg köteles a 
teljes vételárat megfizetni Eladó számára. 

VI.3.  Szolgáltatás igénybe vétele esetén Megbízott szintén a VI.1. pontban foglaltak értelemszerű  
alkalmazásával állítja ki a számlát, azzal, hogy készpénzes fizetés esetén a megbízás teljesítésének 
Megbízó által történő írásbeli igazolását követően adja át számláját a megbízási díj teljes 
összegének kiegyenlítése fejében, míg átutalásos számla esetén Megbízott a teljesítés igazolás, 
illetőleg Munkalap kiállításától ésszerű határidőn belül juttatja el számláját a Megbízó részére, 
mellékelve hozzá a teljesítési igazolás illetőleg Munkalap másolatát.  

VI.4. Szolgáltatás igénybevétele esetén a Megbízott által kiállított számla kiegyenlítésére a VI.2. 
pontban foglaltak irányadók azzal, hogy Megbízott az átutalási számlához a teljesítési igazolás, 
illetőleg Munkalap másolatát mellékeli, míg készpénzes számla fizetés esetén a teljesítés igazolás, 
illetőleg Munkalap Megbízottnak való átadását követően történik a számla kiállítása, majd pedig 
annak átadása, és az azzal egyidejű kiegyenlítése. 

VI.5. Az Eladónak a szolgáltatás igénybevétele esetén kiállított számlái közvetített szolgáltatást 
tartalmaznak.   

VI.6. Vevő/megbízó fizetési késedelme esetén a Ptk. szerint alkalmazandó törvényes késedelmi 
kamat jár Eladó/Megbízó számára. 

VI.7. A számla formai és tartalmi elemeinek kifogásolására Vevőnek egy alkalommal, a számla 
kézhez vételétől számított 3 munkanap áll rendelkezésre. A számla kifizetésének esedékességét 
követően kifogás benyújtására Vevő nem jogosult. A számla kifogásolása esetén a számlában 
szereplő, és a Vevő által nem vitatott vételárösszeget Vevő köteles esedékességig Eladó számára 
megfizetni. Amennyiben Eladó a számla kifogásolásában foglaltakkal egyetért, úgy Eladó az 
egyetértésének közlésétől számított 3 munkanapon belül helyesbítő számlát állít ki. Amennyiben 
a helyesbítés a számla összegét nem érinti, Vevő köteles az eredeti számlában foglalt 
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vételárösszeget az eredeti illetőleg a helyesbítő számlában rögzített esedékességig kiegyenlíteni. 
A helyesbítés tekintetében az Eladó által közölt válaszadásig, illetőleg a helyesbítő számla Vevő 
általi kézhez vételéig eltelt időpontot követő 5. napig jogosult Vevő késedelmi kamat-mentesen, 
és egyéb jogkövetkezmények nélkül fizetést teljesíteni. Amennyiben Eladó a számla helyesbítésre 
vonatkozó vevői kéréssel nem ért egyet, ezt közli a Vevővel, mely esetben Vevő köteles a számlát 
esedékességig, de legfeljebb a közlést követő 5. napig Eladónak teljes összegben kiegyenlíteni. 

VI.8. Eladó kifejezetten kinyilvánítja, hogy az általa eladott, és a Vevőnek szállítólevéllel átadott 
termék tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig fenntartja, mely tulajdonjog fenntartást Vevő a 
szerződés létrejöttével kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja. A tulajdonjog fenntartási 
kikötés több termék eladása esetén úgy értendő, hogy Eladó dologösszességként adja el az egy 
szállítólevélen szereplő termékeket, s így azok teljes vételárának kifizetéséig minden egyes termék 
tekintetében fennáll Eladó tulajdonjoga. Amennyiben Vevő az Eladó számláját határidőre nem, 
vagy nem a teljes összegben egyenlíti ki, úgy Vevő köteles az átvett, és a tulajdonjog fenntartás 
szempontjából dologösszességnek tekintendő terméket illetőleg termékeket Eladónak 
kifogástalan állapotban haladéktalanul visszaadni. Amennyiben Vevő az Eladó ezen visszaadás 
tekintetében küldött e-mail üzenetét követő 3 munkanapon belül a tulajdonjog fenntartással 
érintett termékeket nem adja vissza Eladónak, úgy Vevőnek viselnie kell a reá bízott idegen dolog 
tekintetében fennálló jogi felelősséget. 

 

VII. Szerződésszegés 

VII.1. Hibás teljesítés 

VII.1.1. Eladó hibásan teljesít, amennyiben az általa szállítólevél szerint átadott termék a teljesítés 
időpontjában nem felel meg a Felek között létrejött szerződésben, továbbá a termék gyártója által 
rendelkezésre bocsátott termékismertetőjében leírt, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezések 
szerinti minőségi követelményeknek. 

VII.1.2. A terméknek az átadás-átvételt követően jelentkező, de már a teljesítés idején is fennálló 
hibája miatt Vevő jelen ÁSZF szerinti rendelkezéseknek megfelelően jótállási igényt jelenthet be, 
illetőleg a jótállási idő elteltét követően szavatossági igénnyel élhet. 

VII.1.3. Eladó a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján felelős a hibás teljesítés miatt Vevőnél 
bekövetkezett károkért azzal, hogy Eladó kizárólag az általa eladott és a Vevő birtokába bocsátott 
termék vételárának erejéig köteles a Vevő kárát megtéríteni. 

VII.2. Gondossági kötelem megszegése megbízási szerződés esetén 

VII.2.1. A Megbízó által igényelt, és a Megbízott által vállalt szolgáltatásokat az elvárható 
gondosság tanúsítása mellett nyújtja. Megbízott abban az esetben követ el szerződésszegést, ha a 
szolgáltatás nyújtása során Megbízott nem a tőle elvárható gondosságot tanúsítja, melynek 
következményeként Megbízót vagyoni hátrány éri.  

VII.2.2. Megbízott gondossági kötelmének megszegése esetén Megbízó ezt a teljesítési igazolás 
kiállításáig, illetőleg a Munkalap Megbízó részéről történő aláírásáig írásban köteles jelezni 
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Megbízott felé, aki ezt a bejelentést, a közölt indokolás alapján köteles kivizsgálni, és írásos 
formában a bejelentésre válaszolni. A teljesítési igazolás Megbízó általi kiadását, illetőleg a 
Munkalap aláírását követően Megbízó többé már nem kifogásolhatja a Megbízott teljesítését, és 
ebből következően a gondossági kötelem megszegésére alapítottan semmilyen igényt nem 
érvényesíthet Megbízottal szemben. Amennyiben a gondossági kötelem megszegését Megbízó 
jelenti, úgy köteles a szerződésszegéssel okozott vagyoni hátrány csökkentésében közreműködni. 
Megbízó együttműködésének hiányában, vagy az elégtelen együttműködés miatt keletkezett 
kárért Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli. 

VII.2.3. Megbízottnak a gondossági kötelem megszegésével okozott kárért való felelősségére 
alapított kártérítési igény nem haladhatja meg a megbízási díj összegét. Amennyiben a megbízás 
több szolgáltatás igénybevételére vonatkozik, és Megbízott gondossági kötelmének megszegése 
kizárólag egyes szolgáltatások vonatkozásában áll fenn, úgy a Megbízott kártérítésként kizárólag 
csak azon szolgáltatások tekintetében megállapítható megbízási díjak, illetve díj részek erejéig 
felelős, amely szolgáltatások tekintetében szerződésszegésért való felelőssége megállapítható.  

 

VII.3. Teljesítési késedelem 

VII.3.1. Teljesítési késedelem termékeladás esetén 

VII.3.1.1. Eladó késedelemben esik, amennyiben a Felek közötti megállapodás szerinti teljesítési 
határidőre szerződésszerűen nem bocsátja Vevő rendelkezésére a megrendelt terméket. Eladó 
felelős a teljesítési késedelemért, kivéve, ha bizonyítja, hogy rajta kívül álló külső ok (pl.vis maior) 
akadályozta a teljesítésben, vagy a Vevő magatartására vezethető vissza a teljesítés késedelme.  

VII.3.1.2. Vevő 5 munkanapot meghaladó teljesítési késedelem esetén jogosult a szerződéstől 
elállni, és teljesítési késedelem miatt kizárólag ebben az esetben jogosult kártérítést követelni, 
mely kártérítés összege nem haladhatja meg a teljesítési késedelemmel érintett termék vételárát. 
A Vevő által rendelt több termék esetén, – ha a késedelem csak egyes termékeket érint - úgy az 
elállási jog, illetőleg a kártérítési igény is az egyes terméket illetően áll fenn, a kártérítési igény 
maximumára vonatkozó rendelkezés pedig kizárólag az egyes termékek vételára vonatkozásában 
áll fenn. 

 

VII.3.2 Teljesítési késedelem szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megbízás esetén 

 

VII.3.2.1. Eladó késedelemben esik, amennyiben a Felek közötti megállapodás szerinti teljesítési 
határidőben szerződésszerűen nem kezdi meg a megbízás teljesítését.  Eladó felelős a teljesítési 
késedelemért, kivéve, ha bizonyítja, hogy rajta kívül álló külső ok (pl.vis maior) akadályozta a 
teljesítésben, vagy a Vevő magatartására vezethető vissza a teljesítés késedelme, illetőleg, ha 
bármely okból tőle a szerződésszerű teljesítés nem várható el. 

VII.3.2.2. Vevő 5 munkanapot meghaladó teljesítési késedelem esetén jogosult a szerződéstől 
elállni, és teljesítési késedelem miatt kizárólag ebben az esetben jogosult kártérítést követelni, de 
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a kártérítés összege nem haladhatja meg a teljesítési késedelemmel érintett szolgáltatás megbízási 
díját. Amennyiben a megbízás több fajta szolgáltatás elvégzésére terjed ki a létrejött szerződés 
szerint, és a késedelem csak egyes szolgáltatások megkezdésére vonatkozik, úgy az elállási jog is 
csak a teljesítési késedelemmel érintett szolgáltatás vonatkozásában áll fenn, és a kártérítés 
összege sem haladhatja meg a késedelemmel érintett szolgáltatás díját, illetőleg díjrészét. 

 

VII.4 A teljesítés lehetetlenné válása 

VII.4.1. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés 
megszűnik. A megszűnés előtt már nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét 
meg kell fizetni, ha pedig a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a 
másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár. 

VII.4.2. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az egyik fél felelős, a másik fél 
szabadul a szerződésből eredő teljesítési kötelezettsége alól, és a szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség általános szabályai szerint kártérítést követelhet, mely nem haladhatja 
meg a teljes vételár illetőleg teljes megbízási díj összegét.  

VII.4.3. Ha a teljesítés azért válik lehetetlenné Eladó részéről, mert a Vevő a Felek között létrejött 
szerződés (adásvételi illetőleg megbízási szerződés) tekintetében bármilyen formában közli az 
Eladóval, hogy nem tart igényt, vagy csak részben tart igényt a megrendelt termékre illetőleg 
termékekre vagy az igényelt szolgáltatásra illetőleg szolgáltatásokra, úgy az Eladó jogosult   

- adásvételi szerződés vonatkozásában a megrendelt, de a Vevőnek át nem adott termékek 
vételárának 50 %-ára, illetőleg a teljesítés érdekében nála felmerülő igazolt költségei 
megtérítésére, így különösen a teljesítéshez igénybe venni kívánt teljesítési segédekkel 
kapcsolatos valamennyi ajánlati felhívásban szereplő költség megtérítésére jogosult, illetőleg 

- megbízási szerződés vonatkozásában az igényelt szolgáltatások teljesítése érdekében a nála 
felmerült igazolt költségei megtérítésére, így különösen a teljesítéshez igénybe venni kívánt 
teljesítési teljesítési segédekkel kapcsolatos valamennyi ajánlati felhívásban szereplő költség 
megtérítésére jogosult 

VII.4.4. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a 
felek a lehetetlenné válásából eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik a másik féltől, 
mely nem haladhatja meg a teljes vételár illetőleg teljes megbízási díj összegét. 

VII.4.5. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a 
másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért – mely nem haladhatja meg a 
termék vételárát, illetőleg a megbízási díjat - a mulasztó felelős. 

 

VII.5.A teljesítés megtagadása 

Ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a másik fél választhat a késedelem vagy 
a szolgáltatás lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek alkalmazása között. 
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VIII. Jótállás, szavatosság 

VIII.1. Termékeladás esetén a Vevőt az Eladó ajánlattételi felhívásában közölt és a Vevő által 
elfogadott (megrendelt), majd pedig az Eladó által visszaigazolt jótállás illeti meg az általa átvett 
termékek tekintetében.  

VIII.2. Jótállási igényt a Vevő az Eladóhoz kizárólag írásban jelenthet be, a hiba részletes leírásával. 
Eladó a vevői hibabejelentés általa történő tudomásszerzésétől számított 3 munkanapon belül 
köteles a hiba kijavítását megkezdeni. Eladó a hiba kijavításának megkezdése előtt megvizsgálja 
Vevő jogosultságát a jótállási igény teljesítésére. Amennyiben a jótállási igény bejelentése jogszerű 
volt, úgy Eladó részéről haladéktalanul megkezdik a hiba kijavítását, melynek befejeztével Eladó 
teljesítési segédje Munkalapot állít ki, melynek az aláírásával Vevő igazolja a hiba kijavítását. 

VIII.3. Amennyiben a jótállási igény bejelentését Eladó nem tartja jogszerűnek, úgy ezt írásbeli 
indokolással közli a Vevő felé, aki eldönti, hogy továbbra is fenntartja-e a jótállási igényét Eladó 
felé, vagy jótállási igény érvényesítése nélkül megbízza a termék hibájának kijavításával, mely 
megbízás elfogadásáról szóló döntését Eladó 1 munkanapon belül közli a Vevővel.  

VIII.4. Amennyiben Vevő az Eladó kifogása ellenére is fenntartja jótállási igényét, úgy Eladó 
választhat, hogy a hibát jótállás keretében kijavítja, vagy továbbra is vitatja a jótállási igény 
jogosságát. Amennyiben Eladó, bár vitatja jótállási igény jogosságát, mégis elvégzi a hiba 
kijavítását, a hiba kijavításával járó költségei vonatkozásában Vevővel szemben igényt 
érvényesíthet. 

VIII.5. Vevő – jótállási igénye érvényesítése során – köteles mindenben együttműködni Eladóval. 
Az együttműködés elmulasztása, vagy elégtelen volta miatti károkért Eladó nem felelős, illetőleg 
az együttműködési kötelezettség elmulasztása miatt Eladónál keletkezett károkért Vevőt terheli a 
felelősség. 

VIII.6. Vevő a jótállási idő lejártával az Eladó által eladott termék hibás teljesítése miatt 
szavatossági igényét a Ptk. szabályai szerint jogosult érvényesíteni. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 
 

IX.1. Amennyiben a Felek között jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés rendelkezései eltérnek 
a hatályos Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk), illetőleg más egyéb hatályos 
magyarországi jogszabályi rendelkezésektől, és ezen eltérést a Ptk., vagy az adott hatályos 
magyarországi jogszabály nem tiltja, úgy a Felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a 
Felek között létrejött szerződésben foglalt rendelkezések irányadók. Az ÁSZF hatálya alá tartozó 
szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és a hatályos magyarországi 
jogszabályi rendelkezések irányadók. 

IX.2. A felek nem tehetők felelőssé szerződéses kötelezettségeik részben vagy egészben történő 
nem teljesítéséért abban az esetben, ha az vis maior következménye. A vis maior események 
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úgy határozandók meg, mint olyan események, melyek a szerződés életbe lépése után 
következnek be, rendkívüliek, nem láthatók előre és nem előzhetők meg az érintett felek által, 
így lehetnek, de nem korlátozódnak a következőkre: háború, zavargások, sztrájkok, balesetek, 
természeti és környezeti katasztrófák, tűzvész, áradás, járványok, szállítási utak blokádja, 
szállítás közbeni balesetek, ill. lopás, munkaügyi konfliktusok, stb. 

A vis maior esemény által érintett fél köteles a másik felet értesíteni legkésőbb 5 (öt) napon 
belül a vis maior esemény kezdetétől ill., végétől számítva. A vis maior eseményről szóló 
értesítést további 10 napon belül ajánlott levélben meg kell erősíteni. A megerősítés 
elmulasztása megfosztja az érintett felet a vis maior kinyilvánításának jogától. 
 
IX.3. A Vevő illetőleg a Megbízó jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei késedelmes 
teljesítésével Eladó teljesítési határideje annak azonos mértékével, minden külön 
jogcselekmény nélkül meghosszabbodik, kivéve, ha a szerződés bármely ok folytán megszűnik. 

IX.4. Termék eladás esetén az átadás-átvételig Eladó tartja birtokában a szerződés tárgyát 
képező berendezést, majd a leszállítást követő átadás-átvétellel egyidejűleg, a szerződés tárgyát 
képező berendezés birtokba adásával a költségek és kárveszély viselése átszáll a Vevőre. 

IX.5. Termék eladás esetén a gépkönyvekben foglalt rajzokat, műszaki leírásokat és 
megoldásokat, stb. harmadik személynek átadni, vagy bármely formában közreadni, vagy 
hozzáférhetővé tenni tilos, függetlenül attól, hogy ezek szabadalmi oltalom alatt állnak-e vagy 
sem. Ezen tilalom megszegése esetén Vevő korlátozásmentesen a teljes kár megtérítéséért 
tartozik felelősséggel Eladó felé. 

IX.6. A IX.5. pontban foglaltakon kívül is Vevő illetőleg Megbízó számára üzleti titkot képez a 
termék eladás tekintetében létrejött adásvételi szerződés, illetve a szolgáltatás nyújtása 
tekintetében létrejött megbízási szerződés összes rendelkezése, valamint a szerződés 
teljesítésével összefüggésben Vevő illetőleg Megbízó tudomására jutott, s az Eladó és a 
Megbízott személyével, működésével összefüggő minden adat, tény, információ, melynek 
titokban tartásához Eladónak, illetőleg Megbízottnak vagyoni, üzleti, vagy egyéb jogvédte 
érdekei fűződnek. Az üzleti titok megsértésével az Eladónak illetőleg Megbízottnak okozott 
teljes kár megtérítéséért Vevő illetőleg Megbízó korlátozás nélkül tartozik felelősséggel. 

IX.7. Eladó illetőleg Megbízott köteles a Vevő illetőleg a Megbízó által reá bízott üzleti titkot 
megőrizni, azt illetéktelen harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé, mert ez 
esetben Eladó illetőleg Megbízott a Vevőnek illetőleg a Megbízónak okozott teljes kár 
megtérítéséért korlátozás nélkül tartozik felelősséggel. 

IX.8.Felek az adásvételi illetőleg a megbízási szerződés létrejöttével kinyilvánítják, hogy a jelen 
ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötésére jogosultak, és a szerződés teljesítéséhez 
szükséges valamennyi engedéllyel rendelkeznek, valamint nem állnak végelszámolás, vagy 
felszámolás alatt, illetve velük szemben csőd- illetőleg vagyonrendezési eljárás nem indult, vagy 
bármilyen más egyéb bírósági, illetőleg hatósági eljárás sem, amely a jelen szerződés teljesítését 
meghiúsítaná vagy terhesebbé tenné. 

IX.9. A jogszabályok által megengedett mértékig bármely Fél részéről valamely a jelen ÁSZF 
hatálya alá tartozó szerződésben rögzített jog, jogosultság nem gyakorlása, illetőleg 
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érvényesítésének elmaradása, hibás illetőleg késedelmes gyakorlása nem jelenti ezen jogról 
való lemondást, illetve ezen jogok valamelyikének kizárólagos vagy részleges gyakorlása, 
érvényesítése nem zárja ki a nem érvényesített jogok jövőbeni gyakorlását. 

IX.10.Vevő illetőleg Megbízó a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésből eredő jogait – akár 
részlegesen, akár egészben – kizárólag az Eladó illetőleg Megbízott előzetes, írásbeli 
engedélyével engedményezheti, vagy ruházhatja át harmadik személyre. 

IX.11. Eladó jogosult a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó adásvételi szerződéstől a Vevőhöz intézett 
írásbeli jognyilatkozatával elállni, és a szerződés megszűnéséből eredő teljes kárának 
megtérítésére, amennyiben Vevő olyan súlyos szerződésszegést követ el, melynek 
következtében Eladótól a szerződésszerű teljesítés a továbbiakban már nem várható el.  

IX.12. Megbízott az ÁSZF hatálya alá tartozó megbízási szerződést jogosult a Megbízóhoz 
intézett írásbeli jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani, ha Megbízó olyan súlyos 
szerződésszegést követ el, melynek következtében Megbízottól a megbízási szerződés további 
teljesítése már nem várható el. 

IX.13. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége 
nem vonja maga után a szerződés egészének érvénytelenségét. 

IX.14. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések esetében a Felek között létrejött szerződés 
bármely rendelkezése vagy rendelkezései megszegéséből eredő, és a másik féllel szemben 
érvényesíthető kártérítési igény mértéke nem haladhatja meg a Felek között létrejött 
szerződésben kikötött teljes vételár, illetőleg megbízási díj összegét, kivéve a jelen ÁSZF azon 
eltérő rendelkezéseit, ahol az érvényesíthető kártérítési igény mértéke a jelen pontban 
rögzítettől eltérően került szabályozásra. 

IX.15. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések esetében Eladó illetőleg Megbízott kijelenti, 
hogy a szerződések kapcsán rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme 
vonatkozásában a III. pontban megnevezett honlapján elérhető adatvédelmi szabályzat 
rendelkezéseit fogja alkalmazni. 

IX:16. A Felek vagyonjogi ügyek tekintetében a felmerült jogvitájukra vagy a közöttük létrejött 
szerződésből eredő egyéb jogvitájuk esetére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
illetékességét, míg azon vagyonjogi perek esetében, amelyekben a vagyoni jogon alapuló igény 
értéke a harmincmillió forintot meghaladja, kikötik a Miskolci Törvényszék illetékességét. 

IX.17. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések tekintetében az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvvel, illetőleg Munkalappal egy tekintet alá esik minden olyan okirat is, 
megnevezésétől függetlenül, melyben a Vevő illetőleg Megbízó teljesítési segédje aláírásával 
igazolja a megvásárolt termék átvételét, illetőleg a szolgáltatás elvégzését. 

IX.18. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések körében az értesítések a másik fél részére, 
valamint a IV.1. és IV.2. pont szerinti szerződéskötés, majd pedig a teljesítésig, és azt követően 
is bonyolított üzenetváltások írásban történnek, a Felek által előzetesen megadott e-mail 
címekre küldött üzenetek formájában, kivéve, ha a Felek másként rendelkeznek. A szerződés 
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létrejötte, illetőleg tartalmának megállapítása szempontjából kizárólag az alábbi, írásos 
dokumentumok irányadók:  

- Eladó, illetve Megbízott írásbeli megkeresése termék megrendelésére, illetőleg szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozóan, 

- Eladó illetőleg Megbízott írásbeli ajánlattételi felhívása, 
- Vevő illetőleg Megbízó ajánlata, 
- Eladó illetőleg Megbízott ajánlat elfogadására vonatkozó írásbeli nyilatkozata, 
- a szerződés létrejöttekor hatályban lévő ÁSZF rendelkezései. 

 
IX.19. Az ÁSZF rendelkezéseit Eladó illetőleg Megbízott bármikor minden külön erre vonatkozó 
értesítés nélkül jogosult módosítani, illetve kiegészíteni, a teljes ÁSZF –et hatályon kívül helyezni, és 
helyette új ÁSZF-et elfogadni, és azt a honlapján közzétenni. Az ÁSZF bármikor, bármilyen formában 
történő módosítása, kiegészítése, hatályon kívül helyezése, illetve új ÁSZF elfogadása és közzététele 
semmilyen jogkövetkezménnyel nem bír a Felek között már létrejött szerződések vonatkozásában. 
 
IX.20. A szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF rendelkezései a szerződések integráns, 
elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF rendelkezései magyar nyelven készültek, és bármely 
nyelvre történő lefordítása esetén a magyar változat irányadó. Az ÁSZF hatálya alá tartozó 
szerződések értelmezése tekintetében elsődlegesen a IX.16. pontban felsorolt dokumentumok 
tartalma veendő figyelembe, illetőleg az itt nem szabályozott kérdésekben, vagy ha ezekben 
bármilyen egymásnak ellentmondó rendelkezés lenne, úgy az ÁSZF rendelkezései irányadók. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


