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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
a ……………………… hivatkozási ajánlathoz 
 
1. Alkalmazási kör 
 
A jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban: Feltételek) az AxFlow Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1239 Budapest, Bilk Centre, B1, Európa utca 6., 
cégjegyzékszáma: 13-09-061716, adószáma: 10404955-2-43) továbbiakban: Eladó és …………... 
(székhely: ……………., cégjegyzékszáma: ………………; adósszáma: ……………….) – továbbiakban: 
Vevő – között létrejövő olyan egyedi vagy keretjellegű szerződések, illetve ügyletek (a továbbiakban együtt 
Szerződés) általános feltételeit tartalmazzák, amelyek alapján a Vevő megrendelését az Eladó teljesíti. 
 
A Feltételeket akkor kell alkalmazni, ha az Eladó lehetővé tette, hogy tartalmukat a Vevő megismerje, és 
azokat a Vevő elfogadta. Ilyen elfogadásnak minősül az is, ha az Eladó az általa levélben, faxon vagy e-
mailben elküldött ajánlatában hivatkozik a Feltételekre, és a Vevő a megrendelését levélben, telefaxon, vagy 
e-mailen elküldi és hivatkozik az Eladó ajánlatára. A visszaküldéssel Vevő kijelenti, hogy a Feltételekről 
szóló külön eladói tájékoztatást megkapta és megismerte. 
 
Amennyiben a Felek a Feltételek alkalmazásában – akár a Szerződés megkötésekor, akár azt követően – 
fentiek szerint megállapodtak, utóbb a Feltételek alkalmazását csak írásba foglalt, közös megállapodással 
zárhatják ki. A Feltételek a mindenkori hatályos jogszabályok keretein belül, azok figyelembevételével 
érvényesek. 
 
2. A Felek kötelezettségei 
 
Az Eladó köteles az ajánlatban szereplő és a Vevő által elfogadott feltételek szerint leadott rendelést 
teljesíteni. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő részéről felmerülő esetleges minőségi kifogásokat a mindenkor 
hatályos jótállási és szavatossági előírásoknak megfelelően kezeli és szükség esetén közvetíti a gyártó felé. 
 
A teljesítési határidőt és a teljesítés helyét a felek a Szerződésben, vagy ajánlatban rögzítik. Az ügyletkötés 
helye eladó székhelye. 
 
A megrendelt áru mennyiségi és minőségi átadás-átvétele a teljesítés helyén történik. Vevő az átvétel során 
az árut az Eladó (vagy képviselője, megbízottja, vállalkozója) jelenlétében köteles átvenni és a szállítólevelet, 
fuvarlevelet aláírni. A Vevő a mennyiségi ellenőrzés el nem végzett részét, valamint a minőségi vizsgálatot 
köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt 
folyamatosan elvégezni. A Vevő az észlelt hibát köteles az Eladóval haladéktalanul, írásban közölni és 
egyben szavatossági igényét megjelölni. Késedelem esetén Eladónak nem áll módjában a panaszokat 
befogadni. 
 
A Vevő az Eladó értesítésének dátumától számított öt napon belül köteles az árut átvenni és a szállítólevelet, 
fuvarlevelet aláírni. Amennyiben ezen határidő alatt a Vevő az árut nem veszi át, vagy az átvételt 
megtagadja, a szállítást megtörténtnek, a Szerződést az Eladó részéről teljesítettnek kell tekinteni és az Eladó 
jogosult a teljesítésről számlát kiállítani és azt a Vevőnek átadni. A Vevő pedig köteles a számlát az abban 
feltüntetett fizetési feltételek szerint kiegyenlíteni. Az áruval kapcsolatos kárveszély a határidőben történő 
átvétel esetén az átvételkor, vevői késedelem esetén a késedelembe esés időpontjában, az átvétel 
megtagadása esetén a megtagadás időpontjában száll át Vevőre. 
 
A Vevő a szerződéstől csak a nettó vételár 25%-a, mint meghiúsulási kötbér megfizetése esetén állhat el. 
Vevő a neki felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, ami a nettó vételár 25%-a. Vevő 
előtt ismert és elfogadott, hogy elállása, késedelme esetén Eladó teljes mértékben érvényesítheti vele 
szemben a kötbért meghaladó közvetlen és közvetett kárát, továbbá az elállással, késedelemmel az Eladó 
oldalán felmerült - különösen, de nem kizárólagosan - költségeket, díjakat, elmaradt hasznot, jogcímtől 
függetlenül minden egyéb kiadást. Vevő a kötbért és a kötbért meghaladó egyéb más igényt Eladó 
felszólítására köteles megfizetni az abba foglalt határidőben. 
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3. Pénzügyi elszámolás, fizetés módja 
 
Az Eladó a leszállított, illetve a Vevő által átvett árukról (ideértve a vevői késedelmet és az átvétel 
megtagadását is) a szállítólevelek alapján számlát állít ki, melynek összegét a Vevő köteles átutalással a 
számlán megjelölt határidőig és az ott feltüntetett bankszámlára teljesíteni. A késedelmi kamat mértéke a 
2013. évi V. tv. 6:155. § (1) bekezdésén, vagy az annak helyébe lépő rendelkezéseken alapul. A kamatfizetési 
kötelezettségen túlmenően köteles a Vevő a késedelmes fizetésével okozati összefüggésben az Eladónál 
felmerülő közvetett és közvetlen károkat is megtéríteni, így például a behajtási költségeket (ügyvédi 
munkadíj, bírósági eljárási díjak, egyéb eljárási költségek, az Atradius Hitelbiztosító, vagy más hitelbiztosí 
behajtással és követelésfedezettel kapcsolatos díja, illetőleg jutaléka, stb.), valamint az üzleti veszteségeket, 
elmaradt jövedelmet, illetőleg a vevői késedelmes fizetés miatt elmaradó üzleti hasznot. 
 
Az ajánlatban vagy Szerződésben szereplő termék forintban meghatározott ára, az ajánlat napján érvényes, 
MNB által meghatározott deviza eladási árfolyamán kerül meghatározásra. A Szerződéssel kapcsolatban 
alkalmazott devizát az Eladó beszerzési ügyletének devizája (USD/EUR/CHF) határozza meg. 
Amennyiben az árfolyam az ajánlat kelte után több mint 1%-kal nő, úgy az árváltoztatás jogát az Eladó 
fenntartja. 
 
E fenti fizetési feltételektől a konkrét vevő esetében az Eladó eltérhet és indokolt esetben további 
biztosítékot követelhet. Az eltérő feltételeket a Szerződés vagy az Árajánlat rögzíti. 
 
Az Eladó által leszállított áruk vonatkozásában a számlaérték teljes kiegyenlítéséig az Eladó a tulajdonjogát 
fenntartja. 
 
4. Jótállási és Szavatossági feltételek 
 
Eladó az általa szállított anyagokra, termékekre a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb 
szabályozásokban előírt jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállási- és 
szavatossági határidő attól az időponttól kezdődik, amikor az Eladó a Vevő által megrendelt árukat a 
Vevőnek leszállította és átadta. 
 
Felek előtt ismert és elfogadott, hogy a szerződés nem tartós fogyasztási cikk adásvételére, valamint ahhoz 
kapcsolódó javítási, karbantartási szolgáltatás nyújtására irányul. Felek előtt ismert és elfogadott az is, hogy 
vevő / megrendelő kifejezetten a saját működési körébe eső cél elérésére, az általa folytatott gazdasági 
tevékenység folytatása érdekében köt szerződést az AxFlow Kft-vel.  
 
5. Titoktartási kötelezettség 
 
A Vevő köteles üzleti titokként kezelni a Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal 
összefüggésben tudomására jutott, az Eladót közvetlenül vagy közvetve érintő minden információt. Ilyen 
információnak kell tekinteni különösen minden tényt, adatot, körülményt (továbbiakban információ) – 
annak formájától függetlenül -, amelyet (i) írásban, elektronikusan vagy más konkrét formában hoztak 
egymás tudomására a felek, valamint bizalmas, vagy tulajdonosi, ill. az Eladó által használt, azt egyértelműen 
beazonosító jelzéssel láttak el, továbbá amit a másik félnek értelemszerűen bizalmasnak kell tekintenie; (ii) 
szóban, vagy vizuálisan hoztak a másik fél tudomására, és amelyet a fél rendelkezése szerint, vagy az 
információ természete folytán értelemszerűen bizalmasnak kell tekinteni. 
 
Felek az információk használatára kizárólag az egymással megkötött megállapodások teljesítése érdekében 
jogosultak. Azokat csak ennek érdekében használhatják, kezelhetik. A használat csak akkor terjed ki a 
felekkel kapcsolatban álló harmadik személyekre, ha erre a felek külön, írásban is egybehangzóan 
rendelkeznek. 
 
Felek az információk használata, megőrzése során a lehető legnagyobb gondossággal járnak el, aminek 
minimuma a kereskedelmi életben elfogadott gondosság. Felek az információkat saját, vagy harmadik 
személyek hasznára nem használhatják, ill. az információt vissza nem fejthetik. Ha az információ 
sokszorosítása, másolása, archiválása válik szükségessé, akkor az csak az ezt igénylő fél előzetes, írásbeli 
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kérelme és a másik fél kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges akkor, ha az igénylő fél igazolta, 
hogy az a teljesítéshez feltétlenül szükséges. 
 
E szerint a Vevő ilyen információt sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően az Eladó 
előzetes, kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hoz nyilvánosságra, harmadik személynek nem 
szolgáltat ki és nem tesz hozzáférhetővé. A Vevő felelős azért is, hogy alkalmazottai és közreműködői a 
jelen titoktartási kötelezettség tartalmát megismerjék, és annak maradéktalanul eleget tegyenek, abban az 
esetben is, ha már nem állnak vele jogviszonyban.  
 
Abban az esetben, ha a fél a jelen pont szerinti kötelezettségét megszegi, a felek közötti egyedi szerződés 
szerinti nettó vételár 20 %-ával egyező összeget köteles kötbér címén megfizetni a másik félnek. Ha a felek 
között több szerződés van érvényben, akkor a kötbér alapja a szerződések szerinti nettó vételárak összege.  
 
6. A feltételek módosítása 
 
A jelen Feltételek magyar és angol nyelven készülnek, a két verzió közötti eltérés esetén a magyar verzió az 
irányadó. A Feltételek módosítására az Eladó bármikor egyoldalúan jogosult. 
 
7. A jogviták rendezése 
 
A Szerződéssel és a Feltételekkel összefüggésben a Felek között felmerült esetleges vitás kérdések 
rendezésére a felek kikötik – pertárgyértéktől függően – Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét. 
 
8. Egyéb rendelkezések 
 
Vis maior esetnek számít, de nem kizárólag erre korlátozódik: földrengés, villámcsapás, árvíz, tűzvész, 
tornádó, háború, forradalom, szabotázs, hatósági beavatkozások, intézkedések, lefoglalás, ki-, be- és 
átszállítási, -utazási tilalmak. Felek a vevő esetleges, időszakos leállását, működési szünetét, sztrájkot, 
munkaleállást, vagy -beszüntetést nem tekintik vis majornak. 
 
Amennyiben a Feltételek meghatározásai érvénytelenné vagy kivitelezhetetlenné válnak, a többi feltétel 
érvényességét ez nem érinti. A hatálytalan vagy teljesíthetetlen feltételeket elsősorban olyan hatályos és 
kivitelezhető meghatározásokkal kell helyettesíteni, amelyek az eredeti, hatálytalan vagy nem teljesíthető 
feltételekhez jogi vagy gazdasági vonatkozásban a lehető legközelebb állnak. A Feltételek érvénytelensége 
nem érinti a Szerződésből eredő igényeit 
 
Vevő nyilatkozik, hogy a Feltételek tartalmát megismerte, azt az aláírásával (megrendelésével) igazoltan 
kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha a jelen Feltételek és a Szerződés más 
feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részévé. 
 
A Szerződésben és a Feltételekben nem szabályozott vitás kérdésekre, valamint a Szerződés és a Feltételek 
érvényességére és értelmezésére vonatkozóan a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb 
magyar jogszabályok mindenkori hatályos rendelkezései az irányadóak. 
 
Budapest, 2020…………….. 
 
 

AxFlow Kft 
mint Eladó 

…………………………………. 
mint Vevő 

 


