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eladói jogállása esetén 

 
Hatályos: 2020. augusztus 10. napjától 

 
1. A szerződés létrejötte, tartalma 
 
1.1.  A NORD Hajtástechnika Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Eladó) a tevékenységi körébe tartozó áruk adásvételére vonatkozó 
vevői megkeresésre írásbeli ajánlattételi felhívást tesz. Az Eladó az ajánlattételi felhívásban közölt műszaki 
adatok, konstrukciók módosításának, valamint a műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát kifejezetten 
fenntartja. 
 
1.2.  Az Eladó ajánlattételi felhívása alapján – az abban rögzített tartalommal – a Vevő írásbeli megrendelés 
útján (e-mail, postai levél, fax) tesz ajánlatot az adásvételi szerződés létrehozására. Az Eladó a hozzá 
beérkezett megrendelést ésszerű időn belül írásban igazolja vissza. A Vevő ajánlati kötöttsége a megrendelés 
Eladóhoz történő beérkezését követő 30 napig áll fenn.  
 
1.3.  A szerződés a megrendelés-visszaigazolásban foglalt tartalommal a Vevő és az Eladó között azon a 
napon jön létre, amikor a megrendelés visszaigazolása a Vevő részére közlésre kerül. A megrendelés-
visszaigazolás közlésének időpontja az Eladó visszaigazolást tartalmazó e-mailjének eredményes kézbesítési 
igazolásában 
rögzített kézbesítési időpont. 
 
1.4.  A szerződés létrejöttével annak részévé válik az Eladó mindenkor hatályos ÁSZF-je. Eladó a Vevői ÁSZF-
ek alkalmazását kifejezetten kizárja, ilyen esetben kizárólag a felek közötti egyedi megállapodás szerint 
kerülhet alkalmazásra az Eladó ÁSZF-jétől eltérő vagy azt kiegészítő szerződéses tartalom. 
 
1.5.  A szerződés egyoldalúan nem módosítható, a felek csak közös 
megegyezéssel, cégszerűen aláírt megállapodás útján módosíthatják a szerződés tartalmát. 
 
1.6.  A szerződést – a másik fél szerződésszegésére alapított felmondás vagy elállás kivételével – egyoldalú 
jognyilatkozattal egyik fél sem jogosult megszüntetni. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor 
jogosultak megszüntetni vagy felbontani. Eladó kizárólag abban az esetben járul hozzá a Vevő által 
kezdeményezett közös megállapodás létrehozásához, ha a Vevő vállalja a szerződés meghiúsulásával Eladót 
ért károk és költségek megtérítését. 
 
1.7.   Amennyiben a szerződés létrejötte után a Vevő ellen felszámolási-, csőd-, kényszertörlési- vagy 
végelszámolási eljárás indul, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, ami kérdésessé teszi a fizetőképességét, 
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az Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól azonnali hatállyal elállni. Vevő köteles 
az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, amennyiben vele szemben felszámolási-, csőd-, kényszertörlési- 
vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték. 
 
1.8.  Az Eladó elektronikus vagy papír alapú katalógusaiban, kiadványaiban vagy nyomtatványaiban szereplő 
adatok csak tájékoztató jellegűek, az Eladó kifejezett eltérő nyilatkozata hiányában kötelező erővel nem bírnak. 
 
 
 
 
2.  Teljesítés, szállítási feltételek 
 
2.1.  A teljesítés helye a felek megállapodása szerint az Eladó budapesti székhelye vagy az Eladónak a 
megrendelés teljesítéséhez igénybe vett fuvarozójának magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A 
teljesítés ideje a megrendelt árunak a teljesítési helyre való beérkezésére vonatkozó eladói tájékoztatás írásbeli 
közlésének időpontja. 
 
2.2. Amennyiben a szerződéskötés során Felek abban állapodnak meg, hogy Eladó átvállalja az áru szállítását, 
a teljesítés ideje a szállításról való értesítésben megjelölt szállítási időpont. Amennyiben felek az árunak a 2.1. 
pont szerinti teljesítési helyre történő beérkezését követően állapodnak meg abban, hogy Eladó átvállalja az áru 
szállítását, a szállítástól függetlenül a teljesítés helye és ideje a 2.1. pont szerint alakul. 
 
2.3. A szállítási határidőre a megrendelés-visszaigazolásban foglaltak irányadók. Amennyiben a szállítási 
határidőt az Eladó rajta kívül álló okból nem tudja tartani, és erről a Vevőt írásban előzetesen tájékoztatja, a 
szállítási határidő a tájékoztatásban megjelölt új határidő lejártáig meghosszabbodik. Az Eladó által megjelölt új 
határidőben való teljesítés esetén Eladó mentesül a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei alól. Az új 
határidő Eladónak felróható elmulasztása esetén a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei az elmulasztott új 
határidőhöz igazodnak. 
 
2.4. A Vevő a teljesítési helyre szállított áru átvételére (elszállítására, 
elszállíttatására) az Eladó tájékoztatásának közlésétől számított 30 napon belül jogosult és köteles. Az Eladó 
ezen időtartam alatt az árut költségmentesen, de a Vevő kockázatára és veszélyére őrzi. A határidő 
eredménytelen eltelte után az Eladó az árut a Vevő költségére és kockázatára legfeljebb további 60 napig őrzi. 
Ezen póthatáridő alatt az áru csak az Eladó költségeinek egyidejű megfizetése esetén szállítható el. 
 
2.5. A póthatáridő eredménytelen lejártát követően Eladó jogosult a szerződéstől elállni, továbbá a Vevőtől 
meghiúsulási kötbér jogcímén az átvenni elmulasztott áru vételára 50%-ának megfelelő összeget megfizetését 
követelni. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által értékesített áruk sorozatban gyártott alkatrészekből, de az 
adott vevői igényre, egy adott speciális feladatra egyedileg összeállított gépek, amelyek harmadik félnek történő 
értékesítése egy esetleges elállás esetén észszerű határidőn belül gyakorlatilag lehetetlen, amelyre tekintettel 
Vevő a meghiúsulási kötbér összegét nem tekinti eltúlzottnak, annak megtámadásáról kifejezetten lemond. 
 
2.6. A teljesítés helyéről az áru elszállítására vagy elszállíttatására a Vevő köteles. Az Eladó a Felek írásbeli 
megállapodása alapján azonban a Vevő költségére és veszélyére átvállalhatja az áru elszállításának 
lebonyolítását. Ilyen esetben a teljesítés helye a Vevő által megadott szállítási hely. Vevő köteles az általa 
megjelölt szállítási helyen a teljesítés időpontjában az árut átvenni. Az átvétel elmulasztása esetén Eladó a 
Vevő kérésére az általa megjelölt és a Vevővel közölt új teljesítési napon az áru átadását ismét megkísérli, 
amennyiben a megismételt szállítás költségeit a Vevő megelőlegezi. Bármely átadási kísérlet meghiúsulása 
esetén Eladó a 2.5. pontban részletezett jogkövetkezményeket jogosult igénybe venni. 
 
2.7. Az Eladó a szállítás érdekében jogosult fuvarozót igénybe venni. Fuvarozó igénybevétele esetén a 
kárfelelősségre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Az Eladó csak a Vevő kifejezett, írásbeli utasításában 
foglaltaknak megfelelően köt a szállítás körében bekövetkező károk fedezetére biztosítást. 
 
2.8. Az előzetesen egyeztetett szállítási helyről más szállítási helyre történő szállítás minden esetben a Felek 
erre vonatkozó írásbeli megállapodásában rögzített szállítási helyre és időpontban történik, azonban bármely 
okból bekövetkező esetleges szállítási késedelemért az Eladót semmiféle felelősség nem terheli, így az 
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Eladóval szemben e tekintetben a megrendelő kártérítési igény érvényesítésére sem jogosult. 
 
2.9. Az Eladó elő- és részszállításra is jogosult. 
 
3. Vételár, fizetési feltételek 
 
3.1. A szerződéses vételár és szállítási díj összegére vonatkozóan a megrendelés- visszaigazolás tartalma az 
irányadó. 
 
3.2. Az Eladó jogosult a teljesítését előleg fizetéséhez kötni, amelynek 
szükségességét és összegét a megrendelés-visszaigazolásig köteles közölni a Vevővel. Az Eladó fenntartja 
magának a jogot, hogy a számla kiegyenlítését kizárólag készpénzben vagy banki átutalással való teljesítéshez 
kösse. 
 
3.3. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árut csak a vételár egyidejű megfizetésének teljesítése 
esetén adja át a Vevőnek. Banki átutalással történő fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha az esedékes összeg 
az Eladó bankszámláján jóváírásra került. Eladó a jelen pont szerinti feltétel alkalmazásáról köteles a 
megrendelés-visszaigazolás megküldésével egyidejűleg tájékoztatni a Vevőt.  
 
3.4. Az Eladó a számlát a teljesítéssel egyidejűleg állítja ki. A szerződés 
teljesítettnek minősül, ha az áru a teljesítés helyén a teljesítés időpontjában a Vevő rendelkezésére áll. A 
kárveszély a szerződés teljesítésével száll át a Vevőre, kivéve, ha az áru szállítását az Eladó átvállalta. Ebben 
az esetben a kárveszély az árunak a fuvarozó részére történő átadásával száll át a Vevőre. 
 
3.5. Eladó az áru vételárának teljes kiegyenlítéséig tulajdonjog-fenntartással él. Vevő a tulajdonjog 
megszerzéséig kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult az áru további értékesítésére 
vagy egyéb módon történő hasznosítására, megterhelésére. 
 
3.6. A számla Vevő általi befogadása az abban megjelölt áru vonatkozásában a teljesítés elismerésének 
minősül. A számla befogadottnak tekinthető, ha annak közlését követő 2 munkanapon belül a Vevő írásban 
kifogással nem él. 
 
3.7. A vételár megfizetésére a számlában feltüntetett feltételek az irányadóak. A fizetési határidő kezdő napja a 
számla kiállításának napja. 
 
 
3.8. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. szerinti késedelmi kamat és 
behajtási költségátalány fizetésére köteles. Ha az Eladó a késedelmes fizetés miatt árfolyamveszteséget 
szenved, azt a Vevő köteles megtéríteni; ennek alapjául az MNB középárfolyam szolgál. 60 napot meghaladó 
fizetési késedelem esetén az Eladó a fizetési késedelemmel érintett áru visszavétele iránt intézkedhet. 
 
3.9. A Vevő az általa átvett áru ellenértékének kifizetésével kapcsolatban 
semmiféle ellenköveteléssel nem élhet, őt visszatartási-, valamint beszámítási jog semmilyen címen nem illeti 
meg. Amennyiben a Vevőnek kifizetetlen tartozása van, az Eladó jogosult a megrendelt árut a tartozás 
rendezéséig a 2.1. pontban megjelölt helyen visszatartani. Az áru őrzésével kapcsolatos valamennyi költség és 
kárveszély ilyen esetben a Vevőt terheli. 
 
4. Jótállás, kellékszavatosság 
 
4.1. Eladó az általa értékesített termékekért jótállást vállal az alábbi feltételek szerint: 
 
   4.1.1. Amennyiben a jótállási kötelezettséggel érintett termékre vonatkozó 
megrendelés-visszaigazolásban feltüntetett üzemi tényező szám 1,00-ával egyező vagy annál alacsonyabb, a 
jótállási időtartam 6 hónap. 
 
   4.1.2. Amennyiben a jótállási kötelezettséggel érintett termékre vonatkozó 
megrendelés-visszaigazolásban feltüntetett üzemi tényező szám 1,00-ánál 
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magasabb, a jótállási időtartam 12 hónap. 
 
4.2. A jótállás időtartama a teljesítés időpontjától számítandó. 
 
4.3. A Vevő köteles késedelem nélkül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül 
meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben hibát észlel, úgy azt köteles az Eladóval 
haladéktalanul közölni. A hibabejelentésben részletesen ismertetni kell a reklamáció okát, és csatolni kell az 
Eladó által kibocsátott számla és mellékletei másolatát. A kifogásolt árut a minőségi kifogás kivizsgálásának 
lezárásáig elkülönítve, a gyári csomagolás megőrzésével kell raktározni. 
 
4.4. Vevő a jótállási igényét a jótállási időn belül az Eladóval írásban közölt minőségi kifogása alapján 
érvényesítheti. A jótállási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 
 
4.5. Jótállási kötelezettsége alapján az Eladó köteles saját döntése szerint a hibás árut kijavítani vagy 
kicserélni. Vevő a jótállás keretében kizárólag abban az esetben jogosult egyéb szavatossági igényt 
érvényesíteni, ha az Eladó a hibás áru javítását vagy cseréjét nem vállalja, vagy az Eladó által teljesített javítás 
vagy csere eredménytelen volt az áru hibájának megszüntetésére. 
 
4.6. Amennyiben a hibás áru beépítésre került, Eladó kizárólag abban az esetben vállalja az áru javítását vagy 
cseréjét, ha a beépített hibás árut Vevő saját költségén és kockázatára a gyári (teljesítéskori) állapotnak 
megfelelő kiszerelést elvégzi (elvégezteti) és a javítás vagy csere teljesítéséhez szükséges hozzáférést 
biztosítja. Eladó az ebből eredő Vevői költségek és károk megtérítésére nem kötelezhető. 
 
4.7. A termék cserével vagy javítással érintett része vonatkozásában az Eladó további jótállást nem vállal, a 
jótállási határidő sem a termék, sem annak cserével vagy javítással érintett része vonatkozásában nem 
hosszabbodik meg. 
 
4.8. A Vevő az árut maga nem bonthatja meg, nem javíthatja, illetve nem 
javíttathatja ki. Amennyiben a Vevő a minőségi kifogással érintett árut kijavítja vagy kijavíttatja, illetve az árut 
megbontja, beépíti, vagy tovább értékesíti, hibás teljesítés jogcímén az Eladóval szemben igényt nem 
érvényesíthet. 
 
4.9. A Vevő nem érvényesíthet jótállási igényt, ha a megrendelt és az Eladó által leszállított árut nem a 
rendelkezésére bocsátott útmutatóknak megfelelően vagy szakszerűtlenül építi be és/vagy üzemelteti, túlterheli, 
a karbantartási utasításokat nem teljesíti, illetve az árun a gyártó írásbeli engedélye nélkül módosítást hajt 
végre. 
 
4.10. Vevő a hibás teljesítésből eredő kellékszavatossági jogait a Ptk. rendelkezései szerint érvényesítheti. 
Amennyiben Vevő a 4.8. pont sérelmével az áru javítását vagy javíttatását megkísérli vagy elvégzi, az ebből 
eredő költségek megtérítésére az Eladó nem kötelezhető. 
 
 
5. Kártérítés 
 
5.1. Az Eladó kártérítési felelőssége kizárólag a szolgáltatás tárgyában 
bekövetkező közvetlen kárra korlátozódik. Eladó nem tartozik felelősséggel a következménykárokért és 
elmaradt vagyoni előnyért. 
 
5.2. Az Eladó kártérítési felelősségét – a kár kétséget kizáró bizonyítása esetén – a leszámlázott hibás áru 
vételárának összegére korlátozza. 
 
5.3. Az Eladó kizárólag írásban igényelt és általa írásban teljesített műszaki tanácsadásért vállal felelősséget. 
Eladó saját belátása szerint jogosult dönteni a tanácsadásra vonatkozó igény teljesítéséről, a tanácsadás 
megtagadásából származó károkért Eladó nem tartozik felelősséggel. 
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5.4. Eladó nem nyújt az áru felhasználási céljára vonatkozó tanácsadást, valamint nem vállal felelőssége arra 
az esetre, ha áru a Vevő által elérni szándékozott cél megvalósítására nem alkalmas. 
 
6. Egyéb rendelkezések 
 
6.1. Az áruhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció és know-how az Eladó szellemi tulajdonát képezi, amelyet 
Vevő kizárólag az áru rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges módon és mértékben jogosult felhasználni. 
Eladó kifejezetten kizárja a műszaki dokumentáció többszörözésének, nyilvánosságra hozatalának vagy 
átdolgozásának lehetőségét. 
 
6.2. Felek megkísérlik az esetleges vitás kérdéseket békés úton, mihamarabb rendezni, amelynek keretében 
kötelezettséget vállalnak, hogy egymás megkereséseire legkésőbb 5 munkanapon belül érdemi választ adnak. 
Amennyiben ésszerű időn belül a Felek között megállapodás nem születik, úgy a peres eljárásokra a 
járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Felek kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét. 
 
6.3. Amennyiben a Felek között létrejött szerződés vagy a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelen, 
vagy jogi úton nem érvényesíthető lenne, úgy ez nem érinti a szerződés, vagy a jelen ÁSZF többi 
rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát. 
 
6.4. A szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. Az 
Eladó mindenkor hatályos általános szerződési feltételei az Eladó honlapján 
(https://www.nord.com/cms/media/documents/forms/TermsofBusiness_Hungary_HU. pdf) megtalálhatóak. Erre 
vonatkozó kifejezett utalást tartalmaz az Eladó ajánlattételi felhívása. Az ajánlattételi felhívás alapján leadott 
megrendeléssel a Vevő kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
 
6.5. Az Eladó fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására. A módosítás 
az Eladó által megadott napon lép hatályba azzal, hogy a visszamenőleges hatály alkalmazása kizárt. 
 
6.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződéssel összefüggő személyes adatokat a szerződés teljesítése 
céljából Eladó a honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. 
 
 
Budapest, 2020. augusztus 10 
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