
 

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. Bank adatok: Tatra banka, a.s. Bratislava 

Bešeňovská cesta 17, 940 01 Nové Zámky, Szlovákia Bankszámlaszám.: 2620758030/1100 

Iroda: +421 902 971 736   IBAN: SK7111000000002620758030 SWIFT: TATRSKBX 

E-mail: tkms@thyssenkrupp-materials.com  Internet: www.thyssenkrupp-materials.sk Bank adatok:  Citibank Europe plc, Bratislava 

Cégjegyzékszám: 34144137  Adószám: 2020415111  ÁFA azonosító: SK2020415111 Bankszámlaszám.: 2105990003/8130 

Bejegyzett székhely: District court Nitra, Section: Sro; Insert no.: 2424/N IBAN: SK5281300000002105990003 SWIFT: CITISKBA 

 1 

 

 

thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. Általános Szerződési Feltételek  
 

 

 
Bevezető rendelkezések 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSzF“) szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit, valamint 

egyéb feltételeket, amelyek mellett a tkMSK spol. s.r.o. árukat ad el a vevőinek. A jelen ÁSZF a szolgáltatás-nyújtásra 

is vonatkoznak, ha ezeket a szolgáltatásokat a tkMSK spol. s.r.o az áruk értékesítésével (a továbbiakban: „szolgáltatás-

nyújtás“) kapcsolatban nyújtja. Az Eladó és a Vevő között létrejött bármilyen írásbeli megállapodás, amely különbözik 

az ÁSzF-től, elsőbbséget élvez ezen ÁSzF-el szemben. 

Az "Eladó" a tkMSK spol. s.r.o. társaság (a továbbiakban: „tkMSK”). A "Vevő" azon személy, amely árut vagy 

szolgáltatás-nyújtást rendelt az Eladótól. A Vevő felelős az Eladónak átadott adatok helyességéért és pontosságáért, 

és vállalja, hogy írásban, haladéktalanul tájékoztatja az Eladót az ezen adatokban bekövetkezett bármilyen változásról, 

valamint minden egyéb, őt érintő változásról, amely fontos lehet a Vevő és az Eladó között létrejött szerződésekből 

eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez, ideértve az esedékes kötelezettségek teljesítési képességét is. 

A felek kijelentik, hogy nem állnak felszámolás alatt, ill. nem adósok, nem állnak a csődeljárás megindításának 

folyamatában, a csődeljárás vagy az átszervezési engedélyek folyamatában, csődeljárás iránti kérelmüket 

vagyonhiány miatt nem utasították el, vagyonhiány miatt nem törölték a csődeljárást, függetlenül attól, hogy ezeket a 

tényeket bejegyezték-e a Kereskedelmi nyilvántartásba. Abban az esetben, ha a szerződő fél bármely nyilatkozata 

valótlannak bizonyul, a másik szerződő fél jogosult elállni a vonatkozó szerződéstől. 

Szerződő felek, ill. képviselőik kijelentik, hogy jogosultak jogviszony létesítésére, valamint arra, hogy olyan jogi 

cselekményeket hajtsanak végre, amelyekhez teljes körű hatáskörrel rendelkeznek. 

A szerződő felek egymásnak felelnek azon károkért, amelyek a téves nyilatkozatok következtében következhetnek be. 

A tkMSK társaság ÁSzF-e minden olyan adásvételi szerződés (megerősített megrendelés) vagy bármely más (írásbeli 

vagy szóbeli) szerződés szerves részének tekintendő, amelyet a tkMSK mint Eladó (a továbbiakban: "Eladó") és a Vevő, 

áruk és kapcsolódó szolgáltatások szállítására kötött (a továbbiakban: "szerződés", "adásvételi szerződés", 

"megrendelés visszaigazolása"). 

A Vevő megrendeléséhez szükséges szerződés létrejöttéhez, az Eladó bizonyítható megerősítése is szükséges. Az 

Eladó fenntartja azon jogát, hogy bármilyen elküldött (keret -vagy részleges) megrendelést, bármilyen okból vagy 

indokolás nélkül ne fogadjon el, ne erősítsen meg, vagy ne szállítson le. Abban az esetben, ha az Eladó áru szállítására 

vagy szolgáltatás nyújtására ajánlatot küld a Vevőnek, az ajánlat nem kötelező érvényű. Az áru, a szerződő felek közötti 

megállapodás szerinti feltételek alapján történő leszállítására vonatkozó jogi kötelezettsége csak akkor merül fel, ha a 

Vevő, akinek az ajánlatot címezték, a felajánlott feltételekkel megrendeli a felajánlott árukat vagy szolgáltatásokat és 

az Eladó bizonyíthatóan megerősíti ezt a megrendelést (vagy részleges megrendelést /rendelést). Az eladó csak a 

következő feltételek egyidejű/összesített teljesítése esetén tartja fenn a jogot a megrendelt áruk kötelező leszállítására: 

 
- A Vevő eleget tesz minden szerződéses és jogi kötelezettségének az áruk konkrét szállításával kapcsolatban,  
- az Eladónak a Vevővel szemben fennálló követelései (ideértve a jövőbeni követeléseket is) megfelelő 

biztosítékot nyernek, ugyanakkor   
- a Vevő az Eladóval szemben, a kölcsönös üzleti kapcsolatukból fennálló összes kötelezettségét teljesítette. 
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Az ÁSzF hatásköre 
 
Jelen ÁSzF szabályozzák az Eladó és azon Vevők közötti jogviszonyokat, amelyek az ÁSzF szerinti eljárásnak 

megfelelően érdeklődést mutatnak az áruk megvásárlása iránt. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyokra, amelyek az 

áruk vásárlásából, szállításából és az áruhibákra vonatkozó igényekből adódnak, a szerződésen és a jelen ÁSZF-en 

kívül a tartalmuktól és a vásárlás résztvevőitől függően azon területek esetén, amelyekre a szerződés és ezen ÁSZF 

nem érvényesek, a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai, különösen a Szlovák Köztársaság Polgári 

Törvénykönyve és a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyve vonatkoznak. 

 

Az Eladó által kiadott "Megrendelés visszaigazolása" elnevezésű és/vagy tartalmú dokumentumot a szerződő felek a 

szerződés megkötését igazoló dokumentumnak tekintik, amely az ÁSzF elfogadását bizonyítja. Abban az esetben, ha 

a megrendelést a Vevő nevében az üzemhelyén található személy adta le, az ilyen eljárás közvetlen a Vevőre nézve 

kötelező érvényű, összhangban a Kereskedelmi Törvénykönyv 16. § rendelkezéseivel. 

 

Az egyedi adásvételi szerződések tárgya a hozzájuk kapcsolódó áruk és szolgáltatások értékesítése a Vevő Eladó által 

írásban visszaigazolt műszaki, jogi és pénzügyi, feltételei, követelményei alapján, amelyek az Eladó tevékenységi 

tárgyát képezik. Az Eladó kötelessége a megbeszélt áruk és szolgáltatások leszállítása az elfogadott feltételek alapján, 

a Vevő kötelessége pedig az áruk átvétele, és a számla alapján a megbeszélt vételár teljes és a megbeszélt 

esedékességi napon belüli megfizetése. 

 

Abban az esetben, ha a Vevő áruszállítást igényel, köteles a megrendelésben megadni: 

 
– a szállítás típusát (a teherautó leírása és a kirakodás módja), 
– pontos szállítási rendet, 
– az áru átvételére felhatalmazott személyt,  
– teljesítés időpontját. 

Ha a Vevő a megrendelt áruval együtt igényli a kísérő dokumentáció kézbesítését is, ami ellenőrzési dokumentumot 

(tanúsítványt), Megfelelőségi nyilatkozatot, teljesítménynyilatkozatot jelent, ill. származási nyilatkozatot igényel, a Vevő 

ezen igényét köteles előre közölni oly módon, hogy az feltűntetésre kerüljön az adásvételi szerződésben vagy a 

Megrendelés visszaigazolásában. 

 

A Vevő nem jogosult további specifikációt vagy feltételeket igényelni az Eladótól, kivéve, ha ez a "Megrendelés 

visszaigazolása" dokumentumban szerepel.  

 

Az Eladó és a Vevő közötti üzleti kommunikáció nem támaszt jogi igényt az Eladóval szemben, és nem tekinthető 

megkötött adásvételi szerződésnek. A kötelező feltételeket egy megfelelő írásbeli adásvételi szerződésben vagy olyan 

szerződésben állapítják meg, amelynek a létezését a "Megerősített megrendelés" bizonyítja. 
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Vételár 
 
A vételárat a felek megállapodása határozza meg. 

Eltérő rendelkezés hiányában az árak a vonatkozó hozzáadottérték-adó nélkül értendők, és az adó felszámításának 

időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazandók. 

A vételár az Eladó számlája alapján fizetendő, ha csak a felek nem állapodtak meg írásban másként. A Vevő pénzügyi 

kötelezettsége teljesítési napjának az esedékes összeg Eladó számlájára történő jóváírási napja tekintendő. A Vevő 

köteles a vételár időben történő megfizetésére. 

A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy a Vevő nem jogosult a vételár visszatartására vagy beszámítására az 

Eladóval szembeni bármely követeléssel szemben, kivéve a Vevőnek az Eladóval szemben fennálló követeléseit, 

amelyekről a bíróság már jogerősen döntött. 

Ha a Vevő érdekében áll a számla elektronikus kézbesítése, akkor az elektronikus számla kézbesítéséhez megadja az 

Eladónak az e-mail címe (az elektronikus postacíme) adatait. A Vevő köteles értesíteni az Eladót az e-mail címe 

(elektronikus postacíme) változásáról, és a Vevő felelős minden információ érvényességéért, bármely szerződés 

időtartama alatt. Abban az esetben, ha a Vevő e célból e-mail címet nyújt át az Eladónak, ezen eljárás úgy tekintendő, 

hogy a Vevő megadta a hozzájárulását az elektronikus számla kiállításához.   

A vételár megfizetésének elmulasztása vagy az áruk meghatározott feltételek szerinti nem átvétele/ nem fogadása, a 

Vevő szerződéses kötelezettségeinek jelentős megszegésének tekintendő. Abban az esetben, ha a Vevő késik a vételár 

megfizetésével, az Eladó a késedelem minden egyes napjára jogosult az esedékes összeg 0,05%-ának megfelelő 

összeget késedelmi kamatként igényelni a Vevőtől. Abban az esetben, ha a Vevő esedékességi határidőn belül nem 

fizeti meg az Eladó bármely követelését, vagy a Vevőnek az Eladóval szemben fennálló egyéb kötelezettségének nem 

tesz eleget, az Eladó felfüggesztheti a további áruk/szolgáltatások szállítását, még azokét is, amelyek szállítása már 

megerősítésre került. A fizetési fegyelem Vevő általi megsértése esetén, az Eladó jogosult a Vevő fizetési feltételeinek 

egyoldalú megváltoztatására, valamint jogában áll bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy bármely 

folyamatban lévő megrendelést, szerződést felfuggeszeteni. Ha az Eladó döntése szerint a Vevő gazdasági helyzete 

romlik (ideértve különösen a csökkent fizetőképességet vagy a pénzügyi kimutatásokban közölt eredmények romlását, 

vagy más olyan információk alapján, amelyek szerint a Vevő gazdasági helyzetének a romlása ítélhető meg), az Eladó 

jogosult egyoldalúan megváltoztatni a fizetési feltételeket, csökkenteni a Vevő hitelkeretét (azaz a leszállított áru 

értékhatárát), vagy leállítani az áruszállításokat. Ezen feltételek a Vevőre nézve kötelező érvényűek a Vevő felé történő 

tájékoztatás napjától számolva. Az Eladó jogosult indokolás nélkül bármikor csökkenteni a Vevő hitelkeretét. 

Az Eladó jogosult a Vevőtől pótdíjat igényelni az áruk átadásával kapcsolatos speciális szolgáltatásokért, különös 

tekintettel a kis volumenű áruszállításra, az áruk hidraulikus karral történő kirakodására, az áruk Vevőhöz történő 

kiszállítására, az anyagosztásra, a többtételű kiszállításra, az alacsony volumenű megrendelésekre stb. Az egyedi 

pótdíjak típusait és mértékét az adott üzletre, ill. az árubeszerzésről szóló szerződésekre vonatkozó dokumentumok 

tartalmazzák. A Vevő köteles a megrendelés elküldése előtt megismerkedni az egyedi pótdíjakkal, és a megrendelés 

leadásával egyetértését fejezi ki velük. A Vevő vállalja, hogy a megadott esedékességi napon belül megfizeti az 

Eladónak az összes felárat és a vonatkozó pótdíjakat. 
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Abban az esetben, ha a Vevő a Szlovák Köztársaságban bejegyzett székhellyel / telephellyel / üzleti hellyel rendelkezik, 

és a Áfáról szóló Tt. 222/2004. sz. törvénynek megfelelően ÁFA-fizető, a szerződő felek írásban, a következő 

eljárásban állapodtak meg: Ha az adófizetési kötelezettség idejét követően az Eladó, mint ÁFA fizető, a Vevővel 

kapcsolatban, utólag csökkenti a szállított áruk vagy szolgáltatások árát (helyesbítő számla kiállításával), ezen esetben 

az ÁFA-ról szóló Tt. 222/2004 sz. törvény 25. § (6) bekezdésével összhangban, nem változtatja az adóalapot és az 

ÁFA összegét sem. Ezen eljárás mindaddig érvényesíthető, amíg azt a vonatkozó jogszabályok megengedik. 

A Vevő köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót a számla megalapozott kifogásairól, annak a kézhezvétele után. 

A Vevő vállalja az összes pénzügyi költség megfizetését. 

Az adásvételi szerződésekből vagy a Megrendelés visszaigazolásából eredő jogok és kötelezettségek harmadik fél 

számára történő átruházása, csak az Eladó írásos beleegyezésével lehetséges. 

 

A tulajdonjog 
 
A Vevő az átvett áruk tulajdonjogát csak a vételár, és a késedelmes fizetéssel kapcsolatos díjak teljes megfizetése 

után szerzi meg. 

A ki nem fizetett áruk átvételét követően a Vevő köteles azokról megfelelően gondoskodni, ill. eltárolni azokat, hogy 

ne kerüljön sor az esetleges sérülésükre vagy eltulajdonításukra. Bármely kötelezettség megszegése esetén, a Vevő 

vállalja, hogy teljes egészében megtéríti az Eladónak az okozott károkat. 

 
Az áru leszállítása 
 
Az Eladó vállalja, hogy az árut a megkötött szerződés alapján szállítja le. 

Az Eladó megkésése nem minősül az adásvételi szerződés megsértésének, ha a késedelem olyan okokból következik 

be, amelyeket nem tudott megakadályozni, és amelyek akaratán kívül állnak (pl. késedelmes vagy sérült szállítások, 

a szállítás akadályai stb.). Az ilyen akadályok kizárják az Eladó felelősségét azon károkért, amelyeket az Eladó a 

Vevőnek az áruk/szolgáltatások megkésett átadásával okozott. 

A szerződő felek megállapodtak, hogy a Vevő a szállítást teljesítettnek tekinti, ha a leszállított mennyiség +/-10%-os 

tolerált eltérésen belül van, a szerződésben megállapodott mennyiséghez viszonyítva.   

Az áru átadása a Vevő személyes átvételével az Eladó gyűjtőhelyén úgy történik, hogy az Eladó átadja az árut a 

Vevőnek vagy a Vevő által kijelölt fuvarozónak. Ebben az esetben az áruk károsodásának kockázata a Vevőre száll át 

az áru Vevő, ill. képviselője vagy szállítója általi átvételének a pillanatától számolva. 

Ha megállapodás született arról, hogy az árukat a megbeszélt időtartam alatt, egyedi részszállításokkal kézbesítik, a 

konkrét szállítás a Vevő részleges megrendelése/az Eladó részére történő, az áruk leszállítására vonatkozó tájékoztatás 

alapján történik, amelyet az elfogadott feltételeknek megfelelően alkalmaznak. A vevő köteles átvenni/biztosítani a 

leszállított áruk megfelelő és időben történő begyűjtését, biztosítani minden szükséges együttműködést a szállításhoz 

és minden szükséges művelet elvégzéséhez (pl. köteles egyedi részrendeléseket/bejelentéseket is alkalmazni az áruk 

szállításához) annak érdekében, hogy az összes szerződésben elfogadott áru leszállításra és legkésőbb a megbeszélt 

határidőben átvételre kerüljön. A Vevő ezen kötelezettségének elmulasztása nem befolyásolja annak értékelését, hogy 

az Eladó teljesíti-e az áruk átadására vonatkozó kötelezettségét és az Eladónak joga van a bírság kiszabására az át 

nem vett áruk aktuális selejtárral csökkentett értékében, kivéve az Eladó és a Vevő eltérő írásos megállapodása esetén. 

A Vevő köteles az adott bírságot a számlán feltüntetett határidőn belül megfizetni.  
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Az Eladónak joga van kártérítést követelni az összes okozott költségért és kárért, ideértve az áruk tárolási költségeit, 

megnövekedett szállítási költségeket stb. A bírságnak az Eladó általi alkalmazása nem érinti az Eladó bírság melletti 

teljes kártérítéshez való jogát, akár még a bírságot meghaladó összegben is. Az Eladó ebben az esetben is jogosult 

megvizsgálni a további áruszállítások mértékét.  

Ha a Vevő nem hajlandó teljesíteni a szerződésből adódó kötelezettségét, az Eladó jogosult a Vevővel szemben 

felmerülő összes költség (pl. gyártás lemondása, pazarlás, tárolás, kezelési költség, pénzügyi költségek, 

adminisztrációs díjak stb.) visszaigénylésére. 

A Vevő felelős azért, hogy az áruk átvételére mindig jogosult személyt küldjön. Az átvevő személy aláírásának és az 

átvétel tényleges dátumának a szállítólevélen történő feltüntetésével, az áruk a Vevő által megfelelően átvettnek 

tekintettek. A Vevő bármilyen kifogása, mely szerint az áru nem a jogosult személy által került átvételre, a fentiekre 

tekintettel irrelevánsnak minősül. A Vevő köteles az átvevő személy azonosíthatóságának, azaz olvasható keresztnév 

és vezetéknév biztosítására. 

Ha a szállítást az Eladó biztosítja, a Vevő megfelelő feltételeket teremt a jármű érkezésére a zökkenőmentes szállítás 

biztosítása érdekében, és a rendeltetési helyen (kirakodási helyen) megfelelő feltételeket teremt a jármű beállásához 

és a leszállított áruk kirakodásához. Abban az esetben, ha a teherautót a jármű beállításától számított 2 órán belül 

nem rakodják le, az Eladó jogosult a Vevő számára 5, - Eurós összegű pótdíjat felszámolni, a jármű beállításától 

számolt két órát követő minden megkezdett 15 perc után, teljesen a jármű kirakodásáig. 

Ha a Vevő az elfogadott szállítási feltételek ellenére sem veszi át az árut, az Eladó jogosult a hiábavaló szállítással 

kapcsolatos költségek (szállítási költségek, kezelési díj, adminisztrációs költségek stb.) felszámítására.  

 

Kártérítés 
 
A kártérítésre a Kereskedelmi Törvénykönyv illetékes rendelkezései vonatkoznak. A Szerződő felek megállapodtak, 

hogy korlátozzák az Eladó szerződésből vagy vonatkozó jogszabályokból adódó kötelezettség-megszegése miatti 

kártérítés mértékét, mégpedig úgy, hogy következők nem kerülnek megtérítésre: 
- A Vevő elmaradt haszna. 
- A Vevővel szerződéses vagy más jogviszonyban álló harmadik személyeknek okozott közvetlen vagy közvetett 

kár, amelyet a Vevővel szemben érvényesítenek. 
- Bármely késedelmi kamat, szerződéses kötbér, szankció vagy egyéb, a Vevővel szemben harmadik fél által 

kiszabott szankció. 

A Szerződő felek megállapodtak, hogy az Eladó felelős a szerződés vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti 

kötelezettség megsértésével a Vevőnek okozott károkért, a vonatkozó szerződés alapján leszállított áruk vételárának 

legfeljebb 100%-áig, ill. az Eladó a Vevő számára teljes körű együttműködést biztosít az áruk gyártója által deklarált 

minőségi paraméterek (mechanikai, kémiai, fizikai tulajdonságok) be nem tartása miatti károk, ill. anyaghibák 

megtérítésére. 
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Vis major 
 
Az Eladó nem köteles teljesíteni a szerződés szerinti kötelezettségeit olyan körülmények fennállása esetén, amelyek 

függetlenek a felek akaratától és kizárják felelősségüket a vonatkozó jogszabályok alapján. Ilyen körülmények 

fennállása esetén az Eladó jogosult meghosszabbítani az áruk szállítási határidejét. Az Eladó ilyen esetben köteles 

haladéktalanul írásban értesíteni a Vevőt (pl. e-mailen, postai úton), ellenkező esetben nem lesz jogosult az ezen 

bekezdés szerinti jogai gyakorlására. Ezen szerződés értelmében a „vis maior” eseményeinek különösen a következők 

tekintendők: a kereskedelmet, pénzügyi és adókapcsolatokat szabályozó jogi rendelkezések változásai, háborúk, 

természeti katasztrófák, sztrájkok, járványok, a Szlovák hatóságok által elrendelt intézkedések, az Eladó vagy 

beszállítói gyártásában bekövetkezett esetleges hibák (amelyet az Eladó elsősorban tűz, gép/henger meghibásodás, 

alapanyag vagy energia hiánya miatt nem tud befolyásolni), a szállítás akadályai, a vámkezelések késése, ill. minden 

egyéb olyan esemény, amely befolyásolhatja vagy fizikailag lassíthatja az áruk átadását, miközben a helyszín, ahol a 

„vis maior” eseményére sor kerül, nem mérvadó. Ilyen esetben a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítési ideje 

ezen időszak fennállási időtartamával kerül meghosszabbításra, hacsak a Szerződő felek nem állapodtak meg 

másképp. 

 
Reklamáció 
 
Az árumennyiségre vonatkozó reklamációt szükséges írásban benyújtani, az áru Vevő általi kézhezvételétől számított 

24 órán belül. Az észlelt különbséget szükséges a szállítólevélen feltüntetni, amelyet a fuvarozó is megerősít. 

Az áruk minőségével kapcsolatban szükséges a reklamáció: 
- nyilvánvaló hibák esetén azonnal az észlelésüket követően, de legkésőbb az áru átvételétől számított 15 

napon belül, 
- rejtett hibák estén azonnal az észlelésüket követően, de legkésőbb az áru Vevő általi kézhezvételétől számított 

2 hónapon belül. 

A Vevő köteles szakmai gondossággal megvizsgálni az árut, mielőtt feldolgozza, beépíti vagy átadja harmadik 

személyek számára. 

A reklamáció tárgyát képező árukat a Vevő raktárában szükséges tárolni, megfelelően megjelölni (az Eladó címkéjével), 

és a reklamáció lezárulásáig korlátozni a további feldolgozásuk. A Vevő köteles megfelelő szakmai gondossággal 

gondoskodni a meglévő állapot (minőségi és mennyiségi) fenntartásáról. A Vevő ezen kötelezettségének megszegése 

esetén nem jogosult az áruk hibáiból adódó jogokra a jelen szerződés, ill. vonatkozó jogszabályok értelmében. 

Ugyanakkor, ha az áru megsérül vagy leértékelődik, az Eladó érvényesítheti a kialakult károkat.   

Mennyiségi vagy minőségi igény esetén a tömeg, mérés és a mintavétel ellenőrzését az Eladó képviselője, és szükség 

esetén egy elfogadott független nemzetközi ellenőrző szervezet jelenlétében szükséges elvégezni. A reklamáció 

jogosultságának megerősítése esetén a reklamáció költségeit az Eladó, ellenkező esetben a Vevő viseli. 

A leszállított anyag nem megfelelőségének bizonyítása a Vevőt terheli. 

Az Eladó köteles a lehető leghamarabb elbírálni a reklamációt és választ küldeni. Abban az esetben, ha a Vevő a 

megadott határidőn belül nem, vagy nem a meghatározott feltételeknek megfelelően nyújt be reklamációt, elveszíti a 

leszállított áruval kapcsolatos reklamáció benyújtási jogát, valamint az áru esetleges hibáival szemben támasztott 

igényeknek megfelelő jogokat. 
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Az Eladó viseli a követelésekkel kapcsolatos költségeket az igényelt áruk vételárának 100%-áig, és teljes körű 

együttműködést biztosít annak érdekében is, hogy a Vevőnek megtérítse az anyaghibák vagy deklarált minőségi 

paraméterek (mechanikai, kémiai, optikai, fizikai tulajdonságok), anyaggyártó általi be nem tartását. Az Eladó semmi 

esetben sem viseli a hibás áruk felszerelésével és eltávolításával kapcsolatos költségeket, ill. a Vevőnél a hiba 

kijavításával vagy helyreállításával kapcsolatos költségeket sem. 

Eltérő megállapodás hiányában a Vevő áruhibákkal kapcsolatos minden követelése, az áru Vevőnek történő átadását 

követő egy (1) évvel lejár.  

A követelések és az esetleges kártérítési igények nem érvényesek és nem merülnek fel, ha a szerződés tárgyát 

alacsonyabb minőségű áru képezi, amelyet az Eladó megfelelő módon megjelöl (pl. II. minőségi osztályba sorolandó 

árucikk stb.). 

Ha az Eladó bizonyíthatóan megállapította és elfogadta a reklamáció megalapozottságát, jogosult a reklamáció 

kezeléséről az alábbiak szerint dönteni: 

 
a) a hibák kiküszöbölése helyettesítő áruk vagy hiányzó áruk leszállításával,  
b) a vételár ésszerű kedvezményének biztosításával,  
c) hiányzó áruk (súlykülönbségek) bizonyítható követelése esetén az Eladó a hiányzó árut leszállítja, vagy a Vevő 

számára a vételárból a különbségnek megfelelő összegű kedvezményt biztosít, 
d) a reklamált anyag elszállításával és a reklamált anyag értékének megfelelő jóváírás biztosításával, 
e) az Eladó és a Vevő közötti egyéb kölcsönös megállapodás alapján. 

 

Az árura vonatkozó igények nem jogosítják fel a Vevőt a fizetés megtagadására vagy az Eladó további szállításainak 

át nem vételére. 

A reklamáció tárgyát nem képezheti olyan súlykülönbség, amelyet az Eladónál és a Vevőnél található mérőeszközök 

toleranciája okoz. Mindkét fél tételenként +/- 1% megengedett eltérést, ill. +/- 10 kg megengedett eltérést fogad el. 

Abban az esetben, ha a Vevő indokolatlanul reklamál, a reklamáció-kezeléssel kapcsolatos költségeket a Vevő köteles 

megtéríteni az Eladó számára. 

 
Egyedi rendelkezések 
 
A Szerződő felek megállapodtak, hogy a Vevő az Eladó előzetes írásos beleegyezése nélkül, nem jogosult harmadik 

félre átruházni az Eladóval szemben fennálló, szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő, üzleti-szerződéses 

kapcsolatból adódó, bármely követelését vagy kötelezettségét. 

A Vevő az Eladó előzetes írásos beleegyezése nélkül, semmilyen módon nem adhatja át, nem számíthatja be, nem 

ruházhatja át vagy nem kereskedhet, semmilyen szerződésből eredő joggal, követeléssel vagy kötelezettséggel. 
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Záró rendelkezések 
 
A jelen ÁSzF által nem szabályozott kérdésekben, a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyvének vonatkozó 

rendelkezései, ill. a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályai szerint szükséges eljárni. 

A jelen ÁSzF szlovák, magyar és angol nyelven kerültek kiállításra, így (jog)viták esetén az eredeti, szlovák nyelvű 

változat az irányadó. 

A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen ÁSzF-t részletesen elolvasták, amelynek tartalmát megértették és amellyel 

fenntartások nélkül egyetértenek. 

A jelen ÁSzF hatálybalépési időpontja, az Eladó weboldalán történő megjelenés napja. Az Eladó jogosult ezen ÁSzF 

szövegének egyoldalú változtatására. 

 

 

 

 

A jelen ÁSzF hatálybalépésének kelte 2021.01.01. 
 


