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MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen Általános Feltételekben a következő kifejezések az alábbi 
jelentéssel bírnak:  

’Vevő’ olyan személy, amely az Eladóval Termékek vásárlása és 
szállítása céljából szerződést kötött.  

’Szerződés’ a Vevő és az Eladó között Termékek vásárlására és 
szállítására létrejött megállapodás, amely magába foglalja az 
Eladó által adott megrendelés-visszaigazolásokat, a jelen 
Általános Feltételeket, bármely elfogadott specifikációt vagy a 
felek között a Termékek vonatkozásában írásban létrejött más 
megegyezést.  

’Termékek’ Áruk és/vagy Szolgáltatások, ahogyan alkalmazandó.   

’Áruk’ az Eladó által a Vevőnek a Szerződés értelmében 
értékesített és leszállított áruk.  

’Eladó’ a Nefab AB és/vagy bármely kapcsolt vállalkozása.  

’Szolgáltatások’ csomagolási, tárolási és más logisztikai 
szolgáltatások, valamint a felek által elfogadott, a Szerződés 
alapján az Eladó által a Vevőnek értékesítendő és nyújtandó 
egyéb szolgáltatások.  

ALKALMAZANDÓSÁG  

1. A jelen Általános Feltételek a Termékeknek az Eladó által a 
Vevőnek történő valamennyi értékesítésére és szállítására 
alkalmazandók. A jelen Általános Feltételektől való bármely 
eltérés kizárólag az Eladó arra felhatalmazott képviselőjének 
kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.  

MEGRENDELÉSEK  

2. Egy szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor az 
Eladó a megrendelés visszaigazolást átadja a Vevőnek. Ha a 
Vevő nem fogadja el a megrendelés visszaigazolást, köteles 
arról haladéktalanul értesíteni az Eladót.  Ha a Vevő két (2) 
munkanapon belül nem küld ilyen értesítést, az Eladó által 
küldött megrendelés visszaigazolásban foglalt ár és egyéb 
feltételek a Vevőre nézve kötelezővé válnak.  

3. A Vevő által Termékekre leadott megrendelések törlése vagy 
módosítása kizárólag az Eladó írásos hozzájárulásával 
lehetséges. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a 
megrendelések Vevő által kért törlésével vagy módosításával 
kapcsolatban felmerült költségeket és kiadásokat a Vevőnek 
felszámítsa.   

ÁRUK LESZÁLLÍTÁSA  

4. A Vevő köteles megfelelő gondossággal megvizsgálni az Árut 
és haladéktalanul, és mindenképpen legkésőbb az Áruk 
leszállítását követő öt (5) munkanapon belül írásban 
értesíteni az Eladót bármely hibáról vagy hiányosságról. Az 
értesítésben le kell írni, milyen módon jelentkezik a hiba.  Ha 
a Vevő a fenti határidőn belül nem értesíti az Eladót írásban 
olyan hibákról vagy hiányosságokról, amelyeket a szokásos 
szemrevételezés útján észszerűen felfedezett volna, elveszíti 
a jogát arra, hogy az Eladó felé a hibák vagy hiányosságok 
vonatkozásában bármely igénnyel éljen.  

5. Amennyiben a Szerződésben a felek az Áruk leszállításával 
kapcsolatban bármely szállítási kikötést elfogadtak, azt a 
Szerződés létrejöttekor érvényes INCOTERMS 
szokványokkal összhangban értelmezendők.  Ha nem 
kötöttek ki kifejezetten kereskedelmi feltételt, az FCA 
szállítási feltétel alkalmazandó (meghatározás a 2020. évi 
módosított INCOTERMS szokványokban) az Eladó 
megrendelés visszaigazolásában meghatározott helyre.   

6. Egyéb írásbeli egyezség hiányában a Szerződésben az Áruk 
leszállítására megadott átfutási idő a Szerződés aláírásának 
napján kezdődik.  A szállítás napjának az a nap tekintendő, 
amelyen az Áruk az elfogadott szállítási feltételnek 
megfelelően átadottnak minősülnek.  

FUVAROZÁSI SZERZŐDÉSEK  

7. A jelen Általános Feltételek az Eladó által a Vevővel kötött 
valamennyi fuvarozási szerződésre alkalmazandók. 
Valamennyi tevékenységre és egyezségre, ideértve a 
fuvarozást is, az alábbiak vonatkoznak, amennyiben 
alkalmazandó: (i) Magyarországon belüli fuvarozás 120/2016 
(VI. 7.) Kormányrendelet a közúti árutovábbítási 
szerződésekről, (ii) nemzetközi közúti fuvarozás esetében a 
Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló 
egyezmény (CMR), (iii) nemzetközi légi fuvarozás esetében a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes szabályok 
egységesítése tárgyában kötött egyezmény (Varsói 
Egyezmény), (iv) a nemzetközi vasúti árufuvarozás esetében 
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF), és (v) 
a nemzetközi tengeri árufuvarozás esetében az Áruk részben 
vagy egészben tengeri úton történő fuvarozását szabályozó 
szerződésekről kötött ENSZ Egyezmény (UNCITRAL). 

ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK 

8. Az Áruk gyártásához igényben vett, a Vevő által külön 
kifizetett vagy az Eladó rendelkezésére bocsátott összes 
eszköz és berendezés a Vevő kizárólagos tulajdonát képezi 
és az is marad. Az Eladó köteles ezeket a cikkeket ekként 
megjelölni, hogy egyértelmű legyen, hogy azok a Vevő 
tulajdonában állnak, és nyilvántartást vezetni a birtokában 
lévő összes eszközről és berendezésről. 

9. Az Eladó vállalja, hogy a saját költségén rendszeresen 
karbantartja a Vevő által kifizetett vagy rendelkezésre 
bocsátott eszközöket és berendezéseket azok megfelelő 
állapotának biztosítása céljából, és haladéktalanul 
tájékoztatja a Vevőt az adott eszközöket és berendezéseket 
érintő váratlan eseményekről. A Vevő az adott eszközök és 
berendezések vonatkozásában felel azoknak az ipari 
biztonsági jogszabályoknak, a munkavédelmi szabályoknak 
való megfeleléséért, valamint azok működőképességéért. Az 
Eladó azonban köteles tájékoztatni a Vevőt, ha az eszközök 
és berendezések bármely módosítása vagy javítása 
szükséges az adott szabályoknak való megfelelés érdekében.  
Az eszközök és berendezések alkatrészeinek többek között a 
szokásos elhasználódás miatti, valamint az említett 
szabályoknak való megfelelés céljából szükséges javítását és 
cseréjét a Vevő fizeti, akkor is, ha az adott javítás vagy csere 
a szokásos karbantartás keretében vagy annak 
eredményeként megy végbe. Az adott javításokat, cseréket 
és/vagy változtatásokat külön-külön kell elfogadni.  

10. Az Eladó vállalja, hogy ezeket az eszközöket és 
berendezéseket a Vevő által leadott, az adott eszközök és 
berendezések használatát igénylő utolsó Megrendeléstől 
számított hat (6) hónapig megtartja.  A Vevő saját költségén 
gondoskodik az adott eszközök és berendezések felvételéről 
vagy az Eladónak észszerű mértékű tárolási díjat fizet attól a 
naptól, amelyen az előbb említett hat (6) hónapos időszak 
letelik, mindaddig, amíg az adott eszközök és berendezések 
az Eladó őrzése alatt állnak vagy amíg új Megrendelést 
(amely jelentős) adnak le, amelyhez ezen eszközök és 
berendezések használhatók, amelyik a korábbi.  Ha a Vevő 
úgy dönt, hogy nem veszi fel az eszközöket és 
berendezéseket azzal kapcsolatban nem nyilatkozik, vagy 
nem fizet azok tárolásáért, a Vevő elfogadja, hogy az Eladó 
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azokat a saját megítélése szerint, a Vevő költségére 
kiselejtezheti.  

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA  

11. Az Eladó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott 
szolgáltatásokat a szolgáltatási idő alatt és a Szerződésben 
foglalt egyéb kikötésnek és feltételnek megfelelően nyújtja.  

12. Ha a Szolgáltatások körébe tartozik a Vevő tulajdonának az 
Eladó telephelyén való tárolása is, amelyhez a Vevőnek 
hozzá kell férnie, a Vevő az Eladó helyiségeinek semmiféle 
módosítására nem jogosult. A Vevő az Eladó kérésére és a 
Szerződés megkötésével kapcsolatban köteles a vonatkozó 
telephelyeket bejárni azok állapotának dokumentálása 
céljából. A szolgáltatási idő lejártakor a Vevő felelőssége a 
helyiségek adott állapotba történő visszaállítása.  

13. Ha a Vevő áruinak a minőségi vizsgálata is a Szolgáltatások 
körébe tartozik, az Eladó kizárólag a következőkért felel: (i) az 
adott áruk általános szemrevételezéséért; és (ii) azoknak a 
hibáknak a Vevő felé történő jelentéséért, amelyek 
egyértelműen láthatók vagy az Eladó által könnyen 
észlelhetők.  

14. A Vevő azon munkavállalói, képviselői, ügynökei, vállalkozói, 
akiknek a személyét az Eladóval a látogatást megelőzően 
legalább egy munkanappal korábban írásban egyeztették 
(’Engedélyezett Látogatók’), az Eladó szokásos nyitvatartási 
ideje alatt beléphetnek az Eladó telephelyén a Szolgáltatások 
nyújtásához kapcsolódó helyiségekbe.   A Vevő köteles 
gondoskodni arról, hogy az Engedélyezett Látogatók vállalják 
az Eladó utasításainak mindenkori betartását.  

15. Ha a Szolgáltatásokat az Eladó a Vevő vagy harmadik fél 
telephelyén nyújtja, az Eladónak a Vevő felé kijelölt 
munkavállalói, képviselői, ügynökei, vállalkozói stb. 
szolgáltatásnyújtás céljából meghatározott időben és helyen 
beléphetnek a Vevő vagy harmadik fél vonatkozó 
telephelyeire. A Vevő felelőssége annak biztosítása, hogy az 
adott helyiségek teljesítsék a Szolgáltatásnyújtáshoz 
szükséges feltételeket és egyéb tekintetben is minden 
alkalmazandó jogszabálynak és rendeletnek megfeleljenek, 
többek között a munkakörnyezetre vonatkozóknak. A 
szükséges igények Vevő által késedelmes megadása esetén 
az Eladó ésszerű mértékű kompenzációra tarthat igényt.  

16. A Vevőnek a Szolgáltatások vonatkozásában az Eladó által 
csomagolandó, szállítandó, kezelendő, tárolandó stb. áruihoz 
kapcsolódó valamennyi jog, jogcím és érdekeltség mindenkor 
a Vevőnél marad és az összes kockázat, többek között az 
adott vagyontárgy elvesztésének vagy károsodásának a 
kockázatát kizárólag a Vevő viseli.  

17. A Vevő az Eladó által a Szolgáltatások körében kezelt 
bármely vagyontárgy vonatkozásában teljes körű biztosítást 
tart fenn, amely megfelelően valamennyi kockázatra kiterjedő 
fedezetet nyújt az adott vagyontárgyra, és amely az Eladó 
tekintetében mentesítést ad a biztosítók megtérítési joga alól.  
Az Engedélyezett Látogatókra a Vevő biztosításának 
valamennyi ésszerű olyan esemény vagy körülmény 
vonatkozásában ki kell terjednie, amely az Eladó telephelyein 
felmerülhet. Az Eladó bármikor kérheti, hogy a Vevő bocsássa 
rendelkezésére a rá vagy a vonatkozó Engedélyezett 
Látogatókra kötött biztosítási igazolás másolatát.  

18. A szolgáltatás időtartamának lejáratát vagy megszűnését 
követően (i) az Eladónak nem áll fenn kötelezettsége a Vevő 
felé a nyújtott Szolgáltatások vonatkozásában, ideértve a 
Vevőnek az Eladó telephelyein lévő vagyontárgyait is (kivéve 
a Szerződés Eladó általi megszegésének az esetében); (ii) az 
Eladó felszámíthatja a Vevőnek az aktuális piaci árat (az 

Eladó észszerű meghatározása szerint) a Vevő olyan 
vagyontárgya vagy áruja tárolásáért, amely az Eladó 
telephelyein marad; és (iii) bármelyik fél jogosult a saját 
belátása szerint a Vevő költségére és kockázatára 
visszajuttatni a Vevő részére a Vevőnek az Eladó telephelyein 
maradt vagyontárgyait vagy áruját.  

19. A 42. ponttól függően, ha az Eladó a Szolgáltatásokat nem a 
Szerződésnek megfelelően nyújtja és ezt a mulasztását nem 
orvosolja a Vevő által az Eladónak küldött, a mulasztást 
észszerű részletességgel leíró írásos értesítés küldését 
követő harminc (30) napon belül, az Eladó kizárólagos és 
egyedüli jogorvoslatként vállalja, hogy a Vevőnek megtéríti a 
Vevő által a mulasztás miatt elszenvedett közvetlen károkat, 
feltéve, hogy a mulasztás a Vevő számára nem pusztán kis 
jelentőségű.   

20. A kétségek elkerülése érdekében az Eladó nem felelős a 
Szolgáltatások nyújtása során felmerülő mulasztásért 
(ideértve a szállítási késedelmet is), amennyiben az közvetve 
vagy közvetlenül a Vevőnek (közöttük a Vevő 
munkavállalóinak és képviselőinek) vagy a Vevő által 
megbízott harmadik félnek róható fel.  

21. A Vevő vállalja, hogy az Eladó és annak munkatársai és 
képviselői részére kártérítést fizet, megvédi és mentesíti őket 
minden olyan követeléssel, veszteséggel, kárral, költséggel 
és kiadással szemben, amelyet az alkalmazandó 
jogszabályok és rendeletek megszegése vagy egyéb be nem 
tartása, az Eladónak a Termékekhez kapcsolódó utasítása 
vagy egy Termékkel való általános visszaélés eredményez, 
ideértve, de nem kizárólag egy személy halálát, személyi 
sérülést, testi sérülést, valamint vagyoni vagy környezeti kárt.   

ÁR ÉS FIZETÉS  

22. A Termékek alkalmazandó árait a Szerződés tartalmazza. Az 
árak nem tartalmazzák az adókat, az ÁFÁ-t, vámot, illetékeket 
és más hasonló kivetett összegeket, illetve költségeket, 
hacsak az elfogadott szállítási standard vagy a Szerződés 
másként rendelkezik.  

23. Fizetési feltételek: A számla kiállításának napjától számított 
30 nap.   

24. Késedelmes fizetés esetén a kiegyenlítetlen összegre 
havonta 2% büntetőkamat fizetendő. A részfizetést először az 
esedékes büntetőkamat összegéből kell levonni.  

25. Ha a Vevő az esedékességig nem fizet, az Eladó 
felfüggesztheti a szerződés szerinti kötelezettségei további 
teljesítését a kiegyenlítetlen számlák teljeskörű kifizetéséig.  

Ha a Vevő az esedékes összeget az esedékességet követő 
60 napon belül sem fizeti meg, az Eladó a Vevőnek küldött 
írásos értesítéssel felmondhatja a Szerződést. Az Eladó 
továbbá akkor is jogosult a Termékek teljes körű 
kiegyenlítésére, ha azokat még nem szállította le 
maradéktalanul, emellett a késedelmes fizetés miatt fizetendő 
kamatra, valamint az elszenvedett veszteség teljes összegére 
kártérítést követelhet.  

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA  

26. Az Áruk azok teljes körű kifizetésükig az Eladó tulajdonában 
maradnak, amennyiben a tulajdonjog ilyen fenntartása jogilag 
érvényes.   

SZELLEMI TULAJDON  

27. A Termékekben megtestesülő vagy azokhoz kapcsolódó 
szellemi tulajdon mindenkor az Eladó tulajdonát képezi. 
Következésképpen, a jelen Szerződés egyetlen rendelkezése 
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sem értelmezendő a Termékek értékesítésével és 
leszállításával kapcsolatosan bármely szellemi tulajdon 
átruházásaként.  Következésképpen, az áruk vagy az Eladó 
által biztosított csomagolási megoldások által megtestesített 
szellemi tulajdon soha nem képezi a Szerződés részét és ily 
módon mindig az Eladó kizárólagos tulajdona marad, kivéve, 
ha a felek az egyes adott esetekben kifejezetten így 
állapodnak meg és a Vevő külön és kifejezetten megfizette az 
adott szellemi tulajdont.  

TERMÉKEK KÉSEDELMES LESZÁLLÍTÁSA  

28. Ha az Eladó úgy ítéli meg, hogy a Termékek leszállítása 
tekintetében nem lesz képes az elfogadott szállítási határidő 
teljesítésére, köteles erről a Vevőt írásban értesíteni, a 
késedelem okának és annak a napnak a megjelölésével, 
amelyen várhatóan képes lesz a szállításra.  

29. Ha az Áruk szállítása vagy rész-szállítása azért szenved 
késedelmet, mert az Eladó nagymértékben elhanyagolta a 
munka megkezdésére vagy egyéb lépések olyan határidőn 
belüli megtételére vonatkozó kötelezettségét, ami 
befolyásolhatja a Termékek határidőre történő leszállítását, a 
Vevő az Eladónak küldött arról szóló írásos értesítéssel 
felmondhatja a Szerződést, bár a Vevő ilyen felmondáshoz 
kizárólag akkor folyamodhat, ha a késedelem a Vevő 
szempontjából lényeges mértékű és az Eladó ezt felismerte 
vagy fel kellett volna ismernie.  

A Vevő a késedelem okára tekintet nélkül nem szüntetheti 
meg a Szerződést, ha az Eladónak a 28. pont szerinti 
értesítése kézhezvételekor a meghosszabbodott szállítási 
idővel szemben nem tiltakozott. Ha a Vevő ilyen tiltakozást 
benyújtott, az Eladónak észszerű mértékű idő áll 
rendelkezésére a szállításhoz.   

30. Ha a Vevő az Árut az elfogadott szállítási napon nem veszi át, 
úgy felel az Eladónál felmerült minden költségért, 
veszteségért és kiadásért, mintha az Árukat leszállították 
volna.  Az Eladó a Vevő költségére és kockázatára 
gondoskodik az Áruk tárolásáról, ha azok még mindig nála 
vannak. Az Eladó saját megítélése szerint felmondhatja a 
Szerződést és/vagy kártérítést követelhet az azzal 
kapcsolatosan elszenvedett költségekért, veszteségért és 
kiadásokért.  

ÁRUK HIBÁJÁÉRT VISELT FELELŐSSÉG  

31. Az Eladó vállalja, hogy az Árukat a felek által elfogadott 
állapotban, hibás tervezéstől, anyaghibától és megmunkálási 
hibától mentesen az Áruk specifikációjának megfelelően 
leszállítja   

32. Az Áruk hibásnak tekintendők, ha a 31. pontnak nem felelnek 
meg.   Hibás Áruk esetén az Eladó köteles a hiba javítására 
oly módon, hogy (a saját döntése szerint) az Árukat a saját 
költségén megjavítja vagy kicseréli, vagy a részére 
megfizetett vételárat az adott hibás Áruk vonatkozásában 
visszatéríti.  

33. Az Eladónak a hibákért fennálló felelőssége nem terjed ki az 
olyan, körülmények okozta hibákra, amelyek a kockázatnak a 
Vevőre való átszállását követően merülnek fel, és nem terjed 
ki a szokásos elhasználódásra vagy állagromlásra. Ezen felül, 
az Eladó felelőssége nem terjed ki a nem megfelelő 
kezelésből, túlterhelésből eredő, illetve a Vevőnek vagy 
harmadik feleknek más módon felróható hibákra.  

34. Az Eladó felelőssége olyan hibákra korlátozódik, amelyek az 
Áruk leszállítási napját követő három (3) hónapon belül 
jelentkeznek, kivéve, ha az Árukat rövidebb ideig kívánják 
használni, mely esetben a felelősség azokra a hibákra 

korlátozódik, amelyek a tervezett használati időn belül 
jelentkeznek.  

Az Áruk azon részére, amelyet a 32. pont alapján 
megjavítottak vagy kicseréltek, az Eladó a hibákért 
ugyanolyan felelősséget vállal, mint az eredeti Áruk esetében, 
azaz három (3) hónapot. Az Áruk egyéb részei esetében az 
első bekezdésben hivatkozott felelősségi időszak csak azzal 
az idővel hosszabbodik meg, mely alatt az Árukat az Eladó 
felelősségi körébe eső hiba miatt nem lehetett használni.  

A 32-38. pontok rendelkezéseire tekintet nélkül az Eladó az 
eredeti szállítási naptól számított két (2) éven túl nem felelős 
az Áruk bármely részének hibájáért, illetve az ahhoz 
kapcsolódó igényekért, költségért, kárért vagy kiadásért.  
Ezen felül az Eladó felelőssége nem áll fenn az Áruk olyan 
hibájáért, illetve az ahhoz kapcsolódó igény, költség, kár vagy 
kiadás vonatkozásában (i) ha az Árut több alkalommal vagy 
több út alkalmával használták, amennyiben az adott Árut 
eldobható csomagolásként szállították, (ii) ha az Árukat 
bármilyen módon vagy részben olyan szállítmányozás 
céljából vagy során használják, amelyre azokat eredeti 
rendeltetés szerint nem szánták, vagy (iii) az Árukat a Vevő 
utasításainak megszegésével más módon vagy az Áruk 
eredeti szállítási céljától eltérő egyéb célra használják.   

35. A 4. pont szerinti írásos értesítés kézhezvételét követően az 
Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül kijavítani. 
Az 32-38 pontokban meghatározott költségek az Eladót 
terhelik.  A javítási munkákat az Eladó választása szerinti 
helyen végzik el. Ha a Vevő a 4.pont szerinti értesítést küld, 
és nem találnak olyan hibát, amelyért az Eladó felelős, az 
Eladó az értesítés nyomán felmerült munka és költségek 
megtérítésére jogosult.  

36. Ha az Áruk hibájának az orvoslása az Árukon kívül egyéb 
berendezésbe való beavatkozást igényel, az ilyen 
beavatkozás által okozott munka, illetve költség a Vevőt 
terheli.  

37. Az Áruk javításával, illetve cseréjével kapcsolatos összes 
szállítás az Eladó kockázatára és költségére történik. A Vevő 
köteles követni az Eladónak a szállítás lebonyolítására 
vonatkozó utasításait.  

A Vevő viseli a hiba javításával kapcsolatosan az Eladónál 
amiatt felmerülő megnövekedett költségeket, mert az Áruk a 
Szerződésben rögzített rendeltetési helytől, vagy ha nem 
határoztak meg rendeltetési helyet, a szállítási helytől eltérő 
helyen találhatók.  

38. Ha az Eladó észszerű időn belül nem teljesíti a 35. pontban 
foglalt kötelezettségeit, a Vevő írásos értesítésben követelheti 
az Eladó teljesítését egy végső határidő tűzésével. Ha a hiba 
jelentős vagy a végső határidőn belül nem javítják ki, a Vevő 
a Szerződést az Eladónak küldött írásos értesítéssel 
felmondhatja.   

39. Az Eladó a hibákért kizárólag a 32-38.pontokban kifejezetten 
foglalt hibákért felel.  

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA  

40. Az Eladó nem felelős a Termék által vagyonban vagy fizikai 
személyekben okozott kárért. Ha az Eladóval vagy a Vevővel 
szemben harmadik fél a jelen pont szerinti veszteség vagy kár 
miatt kártérítési igényt nyújt be, a másik felet arról írásban 
haladéktalanul értesíteni kell.  

41. A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a jelen Általános 
Feltételekben a Termékek értékesítésével és szállításával 
kapcsolatosan adott nyilatkozatok és szavatosságok kizáró 
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jellegűek, és valamennyi minőségre és teljesítményre 
vonatkozó írásos, szóbeli vagy hallgatólagos szavatosság 
helyett állnak fenn, akár szerződés szerint vagy azon kívül, 
hanyagság, szigorú felelősségi vagy egyéb alapon. Minden 
egyéb nyilatkozat és szavatosság, köztük, többek között a 
jövőbeli teljesítésre vonatkozó szavatosság és az 
értékesíthetőségre és egy adott célra való alkalmasságra 
vonatkozó hallgatólagos szavatosság ezúton kizárt.  

42. Az Eladó semmiféle körülmények között nem felel a 
következményes, illetve közvetett károkért, ideértve, de nem 
kizárólag a harmadik feleknél (pl. végfogyasztóknál) felmerült 
kiadásokat, nyereség elmaradását, jó hírnév elvesztését, 
tőkeköltséget és a helyettesítő beszerzési forrásokkal 
kapcsolatosan felmerült költségeket. Továbbá, az Eladó teljes 
felelőssége soha nem haladhatja meg a Vevő által az 
Eladónak az adott Termékekért ténylegesen megfizetett 
vételárat.  

MENTESÜLÉSI ALAP (VIS MAJOR)  

43. A következő körülmények mentesülési alapot jelentenek, ha 
akadályozzák a Szerződés teljesítését, vagy a teljesítésre 
észszerűtlen mértékű terhet rónak, és azok észszerű 
megítélés szerint előre nem voltak láthatók: munkaügyi viták, 
a felek hatáskörén kívül eső körülmények, mint tűzvész, 
háború, katonai mozgósítás vagy annak megfelelő mértékű 
toborzás, rekvirálás, lefoglalás, kereskedelmi- és deviza-
korlátozások, lázadás és polgári nyugtalanság, szállítási 
szolgáltatások hiánya, általános anyaghiány, áramellátási 
korlátozások, alvállalkozók szállítási késedelme és hibája, 
amelyet a jelen bekezdésben hivatkozott körülmény okozott.  

44. A 43. pont alapján mentesülést kérő fél köteles haladéktalanul 
írásban értesíteni a másik felet az adott körülmény 
bekövetkezéséről és megszűnéséről.  

Ha a Vevő mentesítő körülmények miatt nem képes a 
kötelezettségei teljesítésére, a Vevő megtéríti az Eladónál az 
Árul biztosítása és védelme nyomán felmerült kiadásokat.  

45. A jelen Általános Feltételek egyéb rendelkezéseire tekintet 
nélkül a másik félnek küldött írásos értesítéssel bármelyik fél 
felmondhatja a Szerződést, ha a Szerződés teljesítése a 43 
pontban leírt bármely mentesülési alap nyomán hat hónapon 
túli késedelmet szenved.  

TITOKTARTÁS  

46. A felek által a Szerződés tartama alatt egymásnak átadott 
összes információ bizalmas jellegű, nem osztható meg 
harmadik felekkel és kizárólag a Szerződés céljára 
használható fel.  

JOGVITÁK, IRÁNYADÓ JOG  

47. A jelen Általános Feltételek és bármely Szerződés, annak 
megszegése, felmondása vagy érvénytelensége nyomán 
vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, ellentéteket vagy 
követeléseket választottbírósági eljárás útján kell jogerősen 
rendezni a Magyar Kereskedelmi Kamara választottbírósági 
Intézetének választottbírósági szabályai szerint. A 
választottbírósági eljárás helye Budapest, Magyarország. A 
választottbírósági eljárás nyelve a magyar.  

48. A jelen Általános Feltételekre és a Szerződésre, valamint az 
azokhoz kapcsolódó jogvitákra a magyar anyagi jog irányadó.    

ADATVÉDELEM  

49. Előfordulhat, hogy a Vevő az adatvédelmi törvény hatálya alá 
eső adatokat ad át az Eladónak és ilyen esetben azokat az 
Eladó a Vevő és az Eladó között fennálló üzleti kapcsolat 

kezelése, a Termékek és a kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátása céljából, valamint 
adminisztratív és marketing célból kezeli. Az Eladó az 
adatokat kizárólag az alkalmazandó jogszabályoknak 
megfelelően kezelheti.  Írásos kérésre az Eladó köteles 
minden helytelen, hiányos vagy félrevezető adatot 
helyesbíteni.  Az Eladó évente egy alkalommal írásos kérésre 
díjmentes tájékoztatást ad arról, hogy a kérelmező bejegyzett 
társaságról vagy személyről milyen személyes adatokat kezel.  

50. Amennyiben az Eladó az alkalmazandó jogszabályok alapján 
a Vevő nevében kezelt adatok vonatkozásában 
adatfeldolgozónak minősül, az Eladó vállalja, hogy az adatok 
védelme érdekében megteszi az alkalmazandó jogszabályok 
által előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket.  

 


