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I.

ÁSZF HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSI KÖRE
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos érvénnyel

kerül alkalmazásra valamennyi adásvételi szerződésnél (továbbiakban: Szerződés), mellyel a
Flexmont Szereléstechnikai és Automatizálási Kft. (8200 Veszprém, Csererdő 0111/9 hrsz., Pf.
2079, cégjegyzékszám: 19-09-501013, továbbiakban: Vevő) üzleti partnerétől (továbbiakban:
Eladó) (együtt: Felek) árut vásárol.
Az Eladó jelen ÁSZF-től eltérő feltételeit Vevő csak kifejezett erre irányuló írásbeli
nyilatkozata esetén fogadja el, melyhez Vevő írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Áru átvétele
vagy a vételár kiegyenlítése nem jelenti az Eladó ÁSZF-jének elfogadását.
A jelen ÁSZF akkor kerülhet alkalmazásra, ha a Vevő lehetővé tette, hogy tartalmukat
az Eladó megismerje (pl. a WEB lapján, www.flexmont.hu), és ha azokat az Eladó legalább
ráutaló magatartással elfogadta. Elfogadásnak minősül az is, ha a Vevő az általa levélben,
telefaxon vagy e-mailben elküldött megrendelésben hivatkozik jelen ÁSZF-re és az Eladó –
anélkül, hogy az ÁSZF alkalmazását írásban kifejezetten kifogásolná – a megrendelést
levélben, e-mailben vagy telefaxon visszaigazolja, vagy a kiállított számlában hivatkozik a
Vevő megrendelésére, mely esetben az Eladó részéről a jelen ÁSZF kifejezett elfogadását,
illetve ezek hatályba lépését is jelenti.
Ha a Felek jelen ÁSZF alkalmazásában megállapodtak, Felek az ÁSZF alkalmazását
csak közös írásbeli megállapodással zárhatják ki.
Ha az ÁSZF egyes rendelkezései és a Felek közti külön írásbeli szerződésben vagy a
megrendelésben rögzített speciális feltételek között eltérés vagy ellentmondás van, a szerződés
vagy megrendelés speciális rendelkezései az irányadók, a Felek tehát jelen ÁSZF-ben rögzített
rendelkezésektől közös megegyezésükkel írásban bármikor eltérhetnek.
A jelen ÁSZF-et a Vevő a honlapján közzéteszi (www.flexmont.hu), s az ÁSZF
alkalmazásáról minden esetben tájékoztatja Eladót.
A jelen ÁSZF módosítására a Vevő bármikor egyoldalúan jogosult. Az ÁSZF
módosítása a módosított ÁSZF magyar nyelvű verziójának a fenti honlapon történő közzétételét
követő naptári naptól hatályos és a hatályba lépést megelőzően közölt megrendeléseket nem
érinti.
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II. MEGRENDELÉS ÉS VISSZAIGAZOLÁS
A Vevő megrendelést írásban (levél, fax, e-mail) ad le az Eladó részére. A megrendelés
megadható tételes felsorolással, vagy az Eladó ajánlatára való hivatkozással is.
A megrendelés visszaigazolásával Vevő saját ÁSZF-ét Eladó részéről elfogadottnak
tekinti, Eladó saját ÁSZF-fel történő visszaigazolása nem tekinthető új ajánlatnak. Vevő Eladó
ÁSZF-ének alkalmazását kizárja abban az esetben is, ha ennek kifejezett írásbeli elutasítása
Vevő részéről külön nem történt meg.
Vevő szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérései nem eredményeznek díjfizetéssel járó
kötelezettségvállalást.
Eladó által kiadott árajánlatok kötelező érvényűek, azok módosítása csak Vevő írásbeli
hozzájárulásával lehetséges.
Eladó a megrendelésről 3 munkanapon belül köteles visszaigazolást küldeni, ennek
hiányában a rendelés elfogadottnak tekintendő, és a 3. munkanapot követő munkanappal a
szerződés a jelen ÁSZF tartalmával létrejön, kivéve, ha ugyanezen időtartam alatt Eladó Vevő
megrendelését írásban visszautasítja.
Vevő a szerződés teljesítéséig az Eladóval történő írásbeli egyeztetéssel bármikor
megváltoztathatja az általa rendelt Áru jellemzőit, a csomagolás vagy a fuvarozás módját,
viselve az ezzel igazolhatóan felmerült többletköltségeket.
Amennyiben a megrendelésben foglaltak megváltoztatásra kerülnek és ennek
következtében számottevően megnőnek vagy lecsökkennek a megrendelés teljesítéséhez
szükséges költségek, illetve ez alapján a szállítási határidő, akkor a Felek a vételár és a szállítási
határidő kérdésében új megállapodást kötelesek kötni, azzal a kikötéssel, hogy az árat
megemelni vagy a szállítási határidőt meghosszabbítani csak Vevő kifejezett írásbeli
hozzájárulásával lehet.
Eladónak a megrendeléstől lényeges feltételekben (elsősorban ár, szállítási határidő)
eltérő visszaigazolását felek új ajánlatnak tekintik.
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III. TELJESÍTÉS IDŐPONTJA ÉS HELYE
Eladó a megrendelésben meghatározott

mennyiségű

terméket legkésőbb

a

visszaigazolásban meghatározott időpontban köteles Vevő részére átruházni, azaz Vevő
birtokába bocsátani, illetve a megrendelésben meghatározott egyéb szolgáltatást köteles Vevő
részére nyújtani.
Amennyiben az Eladó a termékértékesítést nem tudja a visszaigazolásban
meghatározott időpontig teljesíteni, úgy az erről való tudomásszerzést követően, késedelem
nélkül köteles a Vevőt értesíteni és a teljesítés várható időpontját (Javasolt teljesítési időpont)
közölni. Amennyiben a Javasolt teljesítési időpont a Vevő részére nem megfelelő, úgy Eladó
köteles a minél korábbi teljesítést a szállítási idő lerövidítésével elősegíteni. Az ezzel
kapcsolatban felmerülő költségek az Eladót terhelik.
Az Eladó kötbér fizetésére a visszaigazolásban meghatározott időpont és a tényleges
teljesítés időpontja közötti időre köteles, melynek mértéke naponta 1%, maximum 15%, azzal,
hogy nyolc napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől elállni és az ebből
eredően felmerül kárát érvényesíteni Vevővel szemben
Eladó a megrendelt termékértékesítést Vevő székhelyén, vagy a Vevő által megjelölt
más helyen köteles teljesíteni, annak költségei előzetes megjelölése mellett.

IV. TELJESÍTÉS, ÁTADÁS
Eladó az értékesített terméket megfelelő csomagolással köteles teljesíteni, amely
alkalmas a termék épségének, állagának megőrzésére mind a fuvarozás, mind a tárolás
időtartama alatt.
Eladó a termékértékesítés teljesítése során köteles a gyártónak a teljesítésre vonatkozó
esetleges utasításai szerint, azokat betartva eljárni. Az ilyen utasítások megszegésével okozott
károkért Eladó korlátlan felelősséggel tartozik.
Eladó a terméket, a megfelelő ép csomagolásban, köteles a Vevő részére átadni. A
szállított termékkel együtt a rá vonatkozó, a mindenkor érvényes, és hatályos európai
/nemzetközi-,

és

magyar

jogszabályoknak

megfelelő

minőségi-

és

megfelelőségi

igazolást/tanúsítványt is át kell adni Vevő képviselője részére. A terméknek jogszabályban
előírt esetben rendelkeznie kell további műbizonylattal is (pl. vegyi termék esetén
biztonságtechnikai adatlappal, vagy az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013.
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(VII.16.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékcsoportba tartozó termékekre
vonatkozóan a gyártó teljesítményigazolásával a rendelet 5.§-ban foglaltak szerint). Az adott
termékre vonatkozó megfelelő minőségi igazolás nélkül az árut a Vevő nem köteles átvenni.
Az Áru esetleges speciális paramétereiről Eladó Vevő részére külön tájékoztatást
köteles adni.
Amennyiben az értékesített termék átadásakor a csomagolás sérült, az Eladó és a Vevő
képviselői kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amelyben rögzítik a sérülés tényét és a sérülés
jellegét. Ilyen esetben a termék minőségi átvételekor a Vevő ellenőrzi azt is, hogy a csomagolás
sérülése az értékesített termék minőségére hatással volt-e.
Eladó a Vevő előzetes értesítése mellett jogosult a megrendelés teljesítése érdekében
fuvarozót igénybe venni. Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozó által okozott károkért az
Vevővel szemben az Eladó tartozik - a jelen ÁSZF-ben az Eladó károkozása, szerződésszegése
esetére meghatározott Polgári Törvénykönyvben rögzített szabályok szerint - felelősséggel.

V.

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA, - BENYÚJTÁSA, - KIEGYENLÍTÉSE
A számlát a Flexmont Kft. nevére és címére kell kiállítani. Partnernek a számlát 1

példányban, postai vagy elektronikus úton a Flexmont Kft. (postacím: 8202 Veszprém, Pf.
2079, e-mail: penzugy@flexmont.hu) részére kell megküldeni.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 55-56. §-ai alapján a
benyújtott számlán a teljesítés dátuma a tényleges teljesítés dátumával egyezik meg.
A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla:
-

tartalmazza a rendelési számot, vagy szerződés számot, a szerződés ügyintézőjét,

-

megfeleljen a hatályos jogszabály előírásoknak,

-

tartalmazza a termék vagy szolgáltatás vámtarifa számát,

-

hivatkozást tartalmaz a teljesítést igazoló szállítólevélre, illetve adott esetben
mellékletként csatolják hozzá a teljesítést igazoló szállítólevelet.

A nem szerződésszerűen benyújtott számlát a Vevő jogosult - a késedelmes fizetés
jogkövetkezményei nélkül - teljesítés nélkül visszaküldeni.
Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra
esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.
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VI. HIBÁS TELJESÍTÉS
Az Eladó hibásan teljesít, ha a teljesítéskor az értékesített termék mennyisége vagy
minősége nem felel meg a megrendelésben meghatározott mennyiségnek és minőségnek,
illetve, ha az értékesített termék minősége nem felel meg a rá vonatkozó szabványban vagy
egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek.
Hibás teljesítés esetén Eladó köteles a Vevő igényei szerint a mennyiségi hiba esetén a
hiányzó terméket a lehető legrövidebb időn belül pótolni, minőségi hiba esetén pedig
amennyiben arra lehetőség van és a szállított termék értékét és használhatóságát nem csökkenti
azt ésszerű határidőn belül kijavítani, vagy szükség esetén kicserélni 8 napon belül, azzal, hogy
amennyiben a javításhoz vagy a cseréhez hosszabb idő szükséges, úgy Eladó erről köteles
Vevővel egyeztetni és Vevő hozzájárulását kérni. Hibás teljesítés esetén Eladó a jelen ÁSZFben meghatározott hibás teljesítési kötbért köteles a Vevő részére megfizetni, melynek összege
a megrendelt áru ellenértékének 15%-a. Eladó köteles a Vevőnél igazoltan felmerült, a kötbér
összegét meghaladó kárt is megtéríteni.
Amennyiben az Eladó hibás teljesítése esetén a hiányzó terméket a Vevő által megjelölt
ésszerű határidőben nem pótolja, vagy a hibás terméket határidőben ki nem javítja, illetve ki
nem cseréli, úgy Vevő a megrendelést felmondhatja (vagy elállhat a szerződéstől) és
meghiúsulási kötbér iránti követelése mellett jogosult a hiányzó vagy hibás terméket harmadik
személytől beszerezni és a kötbért meghaladó, bizonyított kárainak megtérítését es esetben is
kérni.

VII. TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA
Az értékesített termék tulajdonjoga a megrendelés szerinti vételár Vevő általi
kiegyenlítésével egyidejűleg száll át a Vevőre. A termék átadásával a Vevő az ellenérték
megfizetését megelőzően jogosulttá válik a termék birtokba vételére, annak használatára, vagy
amennyiben azt a Vevő nem saját felhasználásra rendelte meg, úgy különösen, de nem
kizárólagosan továbbértékesítésre, beépítésére vagy egyéb módon történő felhasználására,
hasznosítására, hasznainak szedésére.
Eladó szavatolja, hogy az általa értékesített Árura más harmadik személynek semmiféle
joga, követelése nem áll fenn, s az minden korlátozástól mentes, s az adásvétel megtörténtét a
még birtokában levő árun is feltünteti, abban az esetben is, ha a teljes vételár megfizetése még
nem történt meg.
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VIII. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
Eladónak a megrendelés visszaigazolásából fakadó kötelezettségei különösen, de nem
kizárólagosan: a visszaigazolás szerint specifikált termék tulajdonjogának átruházása, átadása,
szükség esetén annak őrzése, továbbá a termék tekintetében jog és kellékszavatosság vállalása,
a megrendelésben rögzített egyéb szolgáltatások nyújtása. Vevőnek a megrendelésből fakadó
kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan: a vételár megfizetése és a termék szerződés
szerinti átvétele. A megrendelés visszaigazolásában kikötött vételár Eladó valamennyi
szolgáltatásának ellenértékét, és ellenkező kikötés hiányában költségét is tartalmazza.

IX. KÖTBÉR
Eladó a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben kötbér megfizetésére köteles.
Eladó a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidő késedelmes teljesítése esetén
késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ár, a kötbér mértéke
a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmi kötbér alapjának 1 %-a, de
legfeljebb 15 %-a. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti
Eladót a teljesítés alól, sem a Vevő ezt meghaladóan felmerülő kárának megtérítése alól.
Az Eladó érdekkörében felmerülő lehetetlenülés, meghiúsulás (kivéve vis maior esetét),
ill. az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén Eladó kötbérfelelősséggel
tartozik. A lehetetlenülési kötbér alapja a megrendelés teljes nettó értéke, mértéke 20 %.
Vevő a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét is érvényesítheti Eladó felé, és
érvényesítheti a megrendeléstől eltérő teljesítésből eredő egyéb igényeit.
Vevő az Eladóval szemben fennálló kötbérigényét úgy is érvényesítheti, hogy a kötbér
összegét az Eladó által kiállított számla kifizetésekor a számla összegéből levonja, azaz abba
beszámíthatja.

X.

JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG
Eladó által teljesített szolgáltatásnak / árunak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell

lennie a rendeltetése szerinti célra, így
-

alkalmasnak kell lennie a Vevő által meghatározott célra, ha azt a Vevő a
megrendelés előtt a kötelezett tudomására hozta

-

alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű
szolgáltatásokat rendszerint használnak;
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-

megfelel a Vevői megrendelésnek, a Vevő által támasztott követelményeknek

-

megfelel a jogszabályi előírásoknak

-

rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a teljesítményt, amely
azonos rendeltetésű szolgáltatásoknál / árunál szokásos, és amelyet a Vevő elvárhat.
Ha Eladó a megrendeléssel összefüggésben határozott időtartamú garanciát vállal,
ezt a Szerződés hibátlan teljesítéséért vállalt jótállásnak kell tekinteni (Ptk. 6:171. §).

-

Eladó teljesítésének nem rejtett hibáival kapcsolatosan is terheli Eladót a jótállási
kötelezettség abban az esetben, ha Vevő a nem rejtett hibával kapcsolatos kifogását
az áru, illetve szolgáltatás átvételét követő 5 napon belül jelzi.

-

Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Vevő felé azért, hogy harmadik
személynek a megrendelés tárgyára ne lehessen olyan joga, amely akadályozza vagy
korlátozza a Vevő korlátlan tulajdonszerzését, így különösen azért, hogy a
megrendelés alapján esetlegesen elkészült szellemi alkotásokkal vagy a
megrendelés alapján átadott szolgáltatással / áruval kapcsolatban sem a Eladónak,
sem harmadik személynek – időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül – ne legyen
olyan szerzői vagy egyéb (pl. szabadalmakkal, védjegyekkel stb.) kapcsolatos joga,
amely a Vevőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozza vagy korlátozza a
szellemi alkotás, illetve szolgáltatás / áru felhasználásában (ideértve a
sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást,
valamint az átdolgozást is).

E kikötés nem vonatkozik azokra a – személyhez fűződő – szerzői jogokra, amelyek
átruházása, illetve átszállása a vonatkozó jogszabály erejénél fogva kizárt.

XI. TITOKTARTÁS
Eladó titoktartásra köteles az ajánlatkéréssel, megrendeléssel, beszerzési szerződéssel
és a szerződés tárgyával összefüggésben tudomására jutott információk vonatkozásában, kivéve
azokat, amelyek általánosan ismertek, vagy amelyek más módon, jogszerűen jutottak az Eladó
tudomására. Eladó a tudomására jutott adatokat kizárólag a teljesítés céljából használhatja.
Eladó köteles titokban tartani a részére átadott azon rajzokat, mintákat, modelleket, formákat
és egyéb gyártási dokumentációkat és segédleteket, amelyek a Vevő fizikai vagy szellemi
tulajdonát képezik, és amelyek felett a Vevő szabadon rendelkezhet. Eladó kötelessége
harmadik személyek hozzáférését megakadályozni e dokumentumok és információk
mindegyikéhez és köteles munkatársait is hasonlóképpen a megfelelő titoktartásra utasítani. A
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titoktartásra és az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések a beszerzési szerződés, illetve a
megrendelés teljesítése és az Eladóval fennállt valamennyi szerződéses kapcsolat befejezése
után továbbra is érvényesek.

XII. JOGVITÁK
Jogvita esetére a felek a Veszprémi Járásbíróság/Veszprémi Törvényszék illetékességét
fogadják el.
Felek kifejezetten kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítése során maradéktalanul
betartják a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről szóló (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.) rendelkezéseit. Ezen
rendelkezések megsértése esetén a jogsértő fél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Vevő a Polgári Törvénykönyv alapján az alábbiakban tájékoztatja Eladót.
Az általános szerződési feltétel a felek szerződésének részévé válik, figyelemmel arra, hogy
Vevő lehetővé tette, hogy Eladó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje és
elfogadja.
Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik
a szerződés részévé.
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