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1. Általános feltételek, hatály

1.1. A jelen Általános értékesítési feltételek (ÁÉF) hatálya eltérő egyedi feltételek 
kikötése hiányában kiterjed az ügyfeleinkkel létrejövő összes üzleti jogviszonyra. 
Az ÁÉF kizárólag a Ptk. [Magyar Polgári Törvénykönyv] 8:1. § (1) bekezdés 4. 
pontja szerint vállalkozásnak minősülő gazdasági szervezetekre érvényes. A 
közjogi törvény értelmében közjogi szervezetnek minősülő és a közjogi törvény 
hatálya alá tartozó, közjogi különvagyont képviselő jogi személyekkel kötött 
kereskedelmi ügyletek során a vállalkozásnak minősülő gazdasági szervezetekkel 
azonos módon kell eljárni. 
1.2. Az ÁÉF minden esetben érvényes. Az ügyfél üzleti feltételei kizárólag akkor 
érvényesek, ha írásban kifejezetten hozzájárulunk azok alkalmazásához. Ez a 
rendelkezés olyan esetekben is érvényes, amikor az ügyfél vagy harmadik fél 
ellentétes vagy eltérő üzleti feltételeinek ismeretében is teljesítünk szállítást. 
Amennyiben az ügyfél vagy harmadik fél üzleti feltételeit tartalmazó vagy arra 
hivatkozó dokumentumokra hivatkozunk, az nem jelenti ezen üzleti feltételek 
érvényességének elismerését.
1.3. Az ÁÉF az ügyféllel a jövőben megkötendő összes kereskedelmi ügyletre 
érvényes, akkor is, ha külön nem hivatkozunk rá. 

2. Tájékoztatás, tanácsadás, dokumentumok

Termékeinkkel kapcsolatban az adott időpontban rendelkezésre álló 
tapasztalataink alapján adunk tájékoztatást és tanácsot. A termékek megadott 
jellemző értékei, beleértve a termékek lehetséges felhasználására vonatkozó 
információkat, csupán jellemző adatok és értékek, és nem jelentenek a termékek 
tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalást. A termékek jellemzőinek 
pontos betartására és felhasználási lehetőségeik biztosítására nem vállalunk 
kötelezettséget. Mindazonáltal, amennyiben az ügyfél kártérítésre jogosult, arra 
az esetre az ÁÉF 6. pontja vonatkozik.

3. A szállítási szerződés létrejötte és tartalmaz

3.1. Ajánlataink kötelezettség nélküliek és nem kötelező érvényőek, kivéve, 
ha ajánlatunk érvényességi idejét vagy az ajánlat elfogadásának határidejét 
meghatározzuk. A szállítási szerződés akkor jön létre, ha az ügyfél megrendelését 
írásban kifejezetten visszaigazoljuk vagy külön visszaigazolás nélkül teljesítjük a 
szállítást. A szállítási szerződés tartalmát rendelés-visszaigazolásunk határozza 
meg. Külön rendelés-visszaigazolás nélkül teljesített szállítások esetén 
szállítólevelünk tekintendő rendelés-visszaigazolásnak. A szerződés megkötése 
előtt szóban tett nyilatkozataink és ígéreteink minden esetben kötelezettség 
nélküliek, ezekkel szemben az írásos szerződés feltételei mérvadóak. 
3.2. A termékeinkkel kapcsolatban közölt összes információ, különösen az 
illusztráció vagy rajz formájában közzétett ajánlatainkban és kiadványainkban 
megadott adatok, továbbá az összes, a termékeink minőségével, mennyiségével, 
súlyával, méreteivel és teljesítményével kapcsolatban tett nyilatkozataink csupán 
megközelítő jellegő jellemzők, azok nem jelentenek a termékek tulajdonságaival 
kapcsolatos kötelezettségvállalást. Amennyiben sem a rendelés-
visszaigazolásban nem határozunk meg, sem az ügyfél általunk kifejezetten 
elfogadott előírásai nem tartalmaznak a megengedett eltérésekre vonatkozó 
határértékeket, akkor minden szállítmánynál a kereskedelemben szokásos 
eltérések megengedettek. Termékeink tulajdonságaira, megfelelőségére, 
minőségére, funkciójára és felhasználási céljára vonatkozóan kizárólag a 
teljesítményleírásainkban és mőszaki adatlapjainkban foglaltak irányadók. 
Az általunk vagy harmadik fél által tett nyilvános kijelentések, nyilatkozatok 
vagy hirdetések nem jelentenek a termékeink tulajdonságaira vonatkozó 
kötelezettségvállalást. 
3.3. A termékek felhasználási módjának az Európai Unió által kiadott REACH 
rendeletnek megfelelően történő azonosítása nem jelenti sem a termékek 
tulajdonságainak szerződésszerő elfogadását, sem a termékek szerződéses 
feltételek szerint feltételezett használatának elfogadását.
3.4. Termékeink tulajdonságaival és szavatossági idejével kapcsolatban 
kizárólag a rendelés-visszaigazolásban pontosan megadott adatok mérvadóak. 
Mintadarabok szállítása esetén azok jellemzői csak akkor tekinthetők garantált 
terméktulajdonságoknak, ha a rendelés-visszaigazolás kifejezetten így 
rendelkezik. Ugyanez vonatkozik a megadott elemzéses vizsgálati adatokra is.

4. Árak/fizetési feltételek

4.1. Áraink nem tartalmazzák a törvényes forgalmi adót, annak összegét a számla 
előlapján külön tüntetjük fel. Áraink szabványos csomagolást tartalmaznak. 
Nem veszünk vissza az eladási árban foglalt vagy egyéb általánosan használt 
csomagolóanyagokat. A göngyölegként szállított csomagolóanyagokat 
a küldemény tartalmának eltávolítását követően bérmentesítve azonnal, 
de legkésőbb harminc (30) napon belül vissza kell küldeni a részünkre. A 
határidő túllépése esetén a göngyölegként szállított csomagolóanyagok díját 
kiszámlázzuk. 
4.2. Amennyiben a rendelés-visszaigazolás nem rendelkezik ettől eltérően, abban 
az esetben ajánlati áraink ex works/eladó által megnevezett telephelyen/helyen 
átadva értendők. Eltérő írásos megállapodás hiányában az ügyfél viseli az összes 
szállítási költséget. A szállítmány feladásának időpontjában érvényes fuvardíjakat, 
vámokat és a szállítással összefüggő egyéb költségeket alkalmazzuk. 
4.3. Készpénzfizetési kedvezményt csak abban az esetben biztosítunk, ha ahhoz 
előzőleg írásban hozzájárultunk.
4.4. Fenntartjuk a jogot áraink módosítására, amennyiben a szerződés megkötését 
követően a költségek – különösen a beszerzési vagy alapanyag-költségek 
stb. – csökkenését vagy növekedését tapasztaljuk. Ez a rendelkezés egyebek 
közt vonatkozik a közterhek (pl. vámok és adók) megfizetésére, amennyiben 
ezek megfizetését jogszabály írja elő, vagy ezek mértékét megnövelik, továbbá 
a szállítási és biztosítási költségek növekedésére, az apállyal és dagállyal 
kapcsolatos pótlékokra stb. Az ilyen költségekről szóló bizonyítékokat az ügyfél 
kérésére átadjuk.
4.5. Az ügyfél a beszámítás és visszatartás jogát csak jogerősen megítélt, általunk 
nem vitatott és írásban elismert ellenkövetelések esetében gyakorolhatja.
4.6. A vételárat a számla kiállításának dátumától számított harminc (30) napon 
belül kell megfizetni. Ezen időszak lejárta után az ügyfél késedelembe esik.
4.7. Amennyiben a fizetési határidő lejártáig nem teljesítik részünkre a fizetést, 
abban az esetben jogunk van az Európai Központi Bank által alkalmazott 
jegybanki alapkamat évi 8%-kal növelt mértékének megfelelő késedelmi kamatot 
követelni, ezenkívül magasabb összegő kártérítést is igényelhetünk, amennyiben 
kárigényünket bizonyítani tudjuk.
4.8. Amennyiben az ügyfél nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, abban 
az esetben követeléseink a fizetés teljesítéseként elfogadott váltó lejárati 
idejétől függetlenül azonnal esedékessé válnak. Fizetési késedelem, a váltó 
megóvása vagy a fizetések ügyfél által történő felfüggesztése esetén jogosultak 
vagyunk a követelés teljes összegének azonnali kifizetését követelni – a váltók 
forgatásából eredő költségekkel együtt – a váltó meghatározott lejárati dátumától 
függetlenül. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha olyan körülményekről 
szerzünk tudomást, amelyek alapján az ügyfél fizetőképességével vagy 
hitelképességével kapcsolatban megalapozott és jelentős kételyeink merülnek 
fel, akkor is, ha ezek a körülmények az áruk megrendelésekor már fennálltak, 
de nekünk erről nem volt tudomásunk vagy nem szükségszerően kellett volna 
tudomást szereznünk. A fenti esetek mindegyikében jogunk van a még hátralévő 
szállításokat kizárólag előrefizetés vagy fizetési biztosíték szolgáltatása ellenében 
teljesíteni, és amennyiben az ügyfél nem teljesít előrefizetést vagy nem szolgáltat 
biztosítékot két héten belül, akkor további határidő kitőzése nélkül jogunk van 
elállni a szerződéstől. A fenti eljárások kikötése nem érinti a további követelések 
érvényesítésének jogát.
4.9. Az ügyfél a jelen szerződésből eredő követeléseit csak a mi írásos 
hozzájárulásunkkal jogosult harmadik félre átruházni.

5. Szállítás és a kockázat átszállása

5.1. Olyan esetekben, amikor a rendelés-visszaigazolás nem előre pontosan 
rögzített, hanem hozzávetőlegesen értendő szállítási időpontokat és szállítási 
időszakokat jelöl meg, az ügyfél az ilyen szállítási időszakok és időpontok lejárata 
után két héttel méltányos időszakot határozhat meg a szállítás teljesítésére. Mi 
csak ezen pótidőszak lejáratát követően esünk késedelembe 
5.2. Amennyiben a szállítás késedelmet szenved vagy ellehetetlenül, abban az 
esetben kizárólag az ÁÉF 6. pontja értelmében felelünk a keletkező károkért. 
Az általunk a késedelem fejében– az ÁÉF 6. pontja értelmében –teljesítendő 
kártérítés összege minden eltelt hét után a késedelmet szenvedett szállítás 
vagy részszállítás értékének legfeljebb 0,5%-át, de mindösszesen legfeljebb a 
késedelmet szenvedett szállítás (vagy részszállítás) értékének legfeljebb 5%-át 
teheti ki.
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5.3. Olyan vis major események bekövetkezésekor, mint az üzemszünet, szállítási 
problémák, munkaügyi vitákkal kapcsolatos események – különösen sztrájkok, 
munkáskizárás – valamint szállítóink bármely okból bekövetkező nem teljesítése, 
hibás vagy késedelmes teljesítése esetén (önellátás fenntartása), továbbá a 
szállítás egyéb módon történő akadályoztatása esetén, amelyért nem vagyunk 
felelősek, jogunk van az akadályoztatás időtartamának megfelelően elhalasztani a 
szállítást, majd azután méltányos póthatáridőt kitőzni. 
5.4. Ha az akadályoztatás tartósnak mutatkozik, akkor jogunkban áll megtagadni 
az összes áru vagy az áruk egy részének szállítását. Ilyen körülmények fennállása 
esetén az ügyfelet írásban értesítjük. Ilyen esetben az ügyfélnek nincs joga 
kártérítést követelni tőlünk. Az ügyfél ekkor mentesül ellenkötelezettségének 
teljesítése alól, és az összes már teljesített ellenszolgáltatás értékét visszatérítjük 
számára.
5.5. Abban az esetben jogunkban áll részszállításokat teljesíteni, ha az ügyfél a 
szerződés céljának megfelelően részszállításokat is fel tud használni, valamint a 
megrendelt áruk hátralévő részének szállítása biztosítva van, és az ügyfél számára 
ez nem jár jelentős többletkiadással vagy -költséggel (vagy abban az esetben, ha 
nyilatkozunk az ilyen költségek átvállalásáról). A teljesítés helye mindig Bécs.
5.6. Amennyiben a szerződésben lehívásos szállítást kötünk ki, abban az esetben 
a lehívásokat eltérő írásos megállapodás hiányában a szerződés megkötésétől 
számított három hónapon belül meg kell tenni. Abban az esetben, ha a szállítási 
lehívásokat nem teszik meg az erre meghatározott időn belül, akkor ennek 
megfelelően az ÁÉF 5.8 pontja lép érvénybe.
5.7. Az összes értékesítési kötelezettségünket ex works teljesítjük. A szállítás 
minden esetben az ügyfél kockázatára történik. Ebben az esetben a kockázat 
vagy akkor száll át az ügyfélre – még részszállítmányok esetében is – amikor a 
szállítmányt átadtuk a szállítást teljesítő személy részére, tekintet nélkül arra, hogy 
ez a személy vállalatunk vagy külső szervezet megbízásából jár el, vagy akkor, ha 
a szállítmány elszállítás céljából elhagyta a gyárunkat, kivéve azokat az eseteket, 
amikor az ÁÉF 5.8 pontja lép érvénybe.
5.8. Ha az ügyfél megtagadja az áruk átvételét, vagy a szállítmány elszállítása 
egyéb, az ügyfélnek tulajdonítható okból késik, abban az esetben a kockázat 
akkor száll át az ügyfélre, amikortól az elmulasztja az áruk átvételét. Miután 
a kockázat átszállt az ügyfélre, onnantól köteles viselni a felmerülő tárolási 
költségeket. Jogunkban áll minden hónap után a számlaérték 0,5%-át 
felszámítani tárolási költségátalányként, vagy a ténylegesen keletkezett 
veszteséget felszámítani, kivéve, ha az ügyfél bizonyítja, hogy a tényleges kár 
összege alacsonyabb. Ezenkívül biztosíthatunk az ügyfél számára egy tizennégy 
(14) napos póthatáridőt, és a póthatáridő sikertelen lejárta után elállhatunk a 
szerződéstől, vagy teljesítéseink arányában kártérítést követelhetünk.

6. Jótállás és felelősség

6.1. Az ügyfél az áruk rendeltetési helyre történő leszállítása után azonnal 
köteles alaposan átvizsgálni a leszállított árukat, még abban az esetben is, ha 
előzőleg kapott árumintákat. Különösen az áruk állapotát kell megvizsgálni. Ha 
az árukat csomagolóládába/rekeszbe, kartondobozba vagy más tárolóeszközbe 
csomagolva szállítjuk le, akkor szúrópróbaszerően kell mintát vételezni. A 
szállítmány abban az esetben tekintendő elfogadottnak, ha az ügyféltől nem 
kapunk a hiányosság részletes leírását tartalmazó értesítést írásban vagy 
telefaxon késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb az áruk rendeltetési 
helyen történő átvételét követő egy (1) héten belül, vagy, ha a hiányosság nem 
volt feltárható a vizsgálat során, akkor késedelem nélkül, de minden esetben 
legkésőbb a hiányosság felfedezését követő egy (1) héten belül.
6.2. Az előzőleg említett értesítési kötelezettség érvényes a túlszállítás, alulszállítás, 
valamint a hibásan teljesített szállítás esetére is. 
6.3. A szállítás során bekövetkező károkról haladéktalanul értesíteni kell a 
fuvarozót. Az ilyen esetekre a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek 
előírásai vonatkoznak.
6.4. Jogszerően megállapított hiányosság esetén, ha arról időben értesítettek 
minket, saját belátásunk szerint vagy az áru kijavításával hárítjuk el a hiányosságot, 
vagy hibátlan csereáru szállításával. Amennyiben a javítás sikertelennek bizonyul, 
az ügyfél saját választása szerint jogában áll a vételár mérséklését igényelni 
(árleszállítás joga) vagy elállni a szerződéstől (elállás joga). Csekély hiba esetén 
azonban nem áll fenn az elállás joga az ügyfél számára. Amennyiben a hibát nem 
sikerül kijavítani, és az ügyfél a szerződéstől való elállás mellett dönt, abban az 
esetben az ügyfél a hiba okán már nem jogosult további kártérítésre.
6.5. Az előző rendelkezések a termékeinkkel kapcsolatos jótállási 
kötelezettségünket határozzák meg. A szállított áruk hibája miatt vagy azzal 
kapcsolatban bármilyen jogi indok alapján keletkező egyéb, az ügyfelet megillető 
igényekért viselt felelősségünkre az ÁÉF 6.7 és 6.11 pontjai vonatkoznak. 
6.6. Amennyiben termékeink tulajdonságaira garanciát vállaltunk, az ezzel 
kapcsolatos felelősségünket az érvényes jogszabályi előírások szabályozzák.
6.7. A bőncselekményekből, szállítás elmaradásából (késedelméből), hibás 
teljesítésből, szerződéses kötelezettségek vagy a szerződés tárgyalásából 
eredő kötelezettségek megsértéséből, termékfelelősségből (kivéve a magyar 

Termékfelelősségről szóló törvény által szabályozott felelősséget) eredő kártérítési 
igényekért jogalaptól függetlenül a szándékosan okozott károk esetén felelünk, 
kivéve az ÁÉF 6.9 pontjában részletezett eseteket. A felelősség jelen rendelkezésben 
meghatározott korlátozása és kizárása nem érvényes a halálesetet, testi sérülést 
vagy egészségkárosodást eredményező kötelességszegésre. 
6.8. A gondatlanságból elkövetett károkozásért való felelősségünk ki van zárva. 
A jogi képviselőink, megbízott képviselőink és alkalmazottaink gondatlanságából 
eredő károkért való személyes felelősségük ki van zárva; továbbá ilyen 
esetekben a felelősségük az előző rendelkezéseknek megfelelően korlátozódik. 
A felelősség jelen rendelkezésben meghatározott korlátozása és kizárása nem 
érvényes a halálesetet, testi sérülést vagy egészségkárosodást eredményező 
kötelességszegésre.
6.9. Ügyfelünknek először minden fajta szavatossági vagy kártérítési igényt 
érvényesítenie kell saját beszállítónkkal szemben, mielőtt velünk szemben ilyen 
igénnyel lép fel. Ennek érdekében az összes minket a beszállítónkkal szemben 
jogszerően megillető szavatossági és kártérítési igényt átruházunk az ügyfélre. Az 
ügyfél köteles igényeit bírósági úton is érvényesíteni. Amennyiben az ügyfélnek 
nem sikerül beszállítónkkal szemben szavatossági vagy kártérítési igényét 
érvényesítenie, abban az esetben jogában áll az ÁÉF 6.7, 6.8, 6.9 és 6.11 pontjai 
szerint velünk szemben kártérítési igénnyel fellépni. 
6.10. Az ügyfél legfeljebb az áruk leszállítását követő egy éven belül érvényesítheti 
szavatossági igényeit velünk szemben. Az enyhe fokú gondatlanságból eredő 
kártérítési igények is legfeljebb az áruk leszállítását követő egy éven belül 
érvényesíthetők. 
6.11. Az ügyfél és áruinak vevői között a jogszabályok által előírt szavatossági 
kötelezettséget meghaladó mértékő kötelezettséget kikötő szerződéses feltételek 
betartásáért nem vagyunk felelősek.
6.12. Az eladó nem felelős olyan esetekben, amikor a szállítási kötelezettség 
teljesítése ellehetetlenül, valamint olyan esetekben, amikor a szállítás teljesítése 
késedelmet szenved, amennyiben a szállítás teljesítésének ellehetetlenülése 
vagy késedelme az Európai Unió vegyi anyagokról szóló rendelete (REACH) által 
előírt követelmények megfelelő betartása miatt következik be.

7. Tulajdonjog-fenntartás

7.1. A fennálló üzleti kapcsolatból származó összes követeléseink teljes 
kifizetéséig fenntartjuk az általunk szállított áruk tulajdonjogát. Ez a rendelkezés 
az összes már fennálló, valamint a szerződés létrejötte után keletkező követelésre 
vonatkozik. 
7.2. Az ügyfél az áruk feldolgozását vagy átalakítását a nevünkben, mint gyártó 
nevében végezheti el a Ptk. 5:65. § és 66. § értelmében, amellyel kapcsolatban 
minket nem terhel semmilyen kötelezettség. Ha az ügyfél feldolgozza vagy 
átalakítja az árukat, akkor mi a gyártó által végzett munka ellentételezéseként 
tulajdonjogot szerzünk az új termékben. A feldolgozott vagy átalakított áruk az 
ÁÉF 7.1 pontja szerinti tulajdonjog-fenntartással szállított árunak minősülnek. Ha 
az ügyfél a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat nem a mi tulajdonunkban álló 
árukkal együtt dolgozza fel, alakítja át, kapcsolja össze vagy vegyíti új termék vagy 
vegyes termék előállítása céljából, akkor tulajdonrészt szerzünk az új termékben 
arra részre, amely a tulajdonjog-fenntartással érintett áru számlaértékének a 
feldolgozásra vagy vegyítésre felhasznált más áruk értékének viszonylatában a 
feldolgozás vagy vegyítés időpontjában megfelel. A résztulajdonunkban álló áru 
szintén az ÁÉF 7.1 szerinti tulajdonjog-fenntartással érintett árunak tekintendő. 
7.3. Ha a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat más árukkal kapcsolják 
össze vagy vegyítik, és ha a Ptk. 5:66. § (2) bekezdés értelmében a nem a mi 
tulajdonunkban álló, másik alkotórészt képező termék tekintendő az új termék 
főalkotórészének, akkor ezennel úgy rendelkezünk, hogy a tulajdonrész a 
tulajdonjog-fenntartással érintett áru számlaértékének a főalkotórész értékének 
viszonylatában száll át ránk, és az ügyfélnek szintén a nevünkben, díj 
felszámítása nélkül gondoskodnia kell a termék biztonságos megőrzéséről. A 
résztulajdonunkban álló áru szintén az ÁÉF 7.1 szerinti tulajdonjog-fenntartással 
érintett árunak tekintendő. 
7.4. Az ügyfél mindenkor köteles a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat 
teljes körően biztosítani minden szokásos kockázat ellen, és felszólításra be 
kell mutatnia az erről szóló bizonyítékot. Az ügyfél ezennel átruházza ránk a 
biztosításból származó összes követelését.
7.5. Az ügyfélnek gondoskodnia kell a termék biztonságos megőrzéséről a 
számunkra. Kérésre bármikor lehetővé kell tenniük a számunkra, hogy a 
telephelyükön az árukat leltározzuk, és azokat címkével vagy más jelöléssel 
megfelelően megjelöljük. Amennyiben harmadik fél lefoglalja az árukat vagy más 
módon megsérti a jogainkat, erről az ügyfélnek azonnal értesítenie kell minket 
az összes ahhoz szükséges részlet megadásával, amelynek felhasználásával 
minden jogszerő módon intézkedhetünk az ilyen cselekményekkel szemben.
7.6. Az ügyfél jogosult a tulajdonjog-fenntartás alatt álló árukat továbbértékesíteni, 
de csak a normál üzletmenet keretében, az ügyfél általános feltételei szerint, 
amennyiben az ügyfél a továbbértékesítésből származó követeléseit az ÁÉF 7.7 
és 7.9 pontjának megfelelően átruházza ránk.
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7.7. Az ügyfél ezennel átruházza ránk az áruk továbbértékesítéséből származó 
összes követelését a járulékos jogokkal együtt, beleértve a vállalkozási vagy 
szolgáltatási szerződések, valamint az elkészítésre vagy gyártásra kerülő 
mozgatható dolgok szállítására vonatkozó szerződések feltételei szerint történő 
továbbértékesítésből származó követeléseket. Az átruházott követelések a 
tulajdonjog-fenntartással érintett áruknak megfelelő arányú biztosítékként 
szolgálnak számunkra. Az ügyfél a követeléseket csak a mi előzetes írásos 
hozzájárulásunkkal jogosult harmadik félre átruházni.
7.8. Ha az ügyfél a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat egyéb, nem általunk 
szállított árukkal együtt értékesíti, akkor a továbbértékesítésből származó 
követelések átruházása csak a tulajdonjog-fenntartással érintett áru szállítás 
időpontjában meglévő számlaértékének összegére érvényes. Az olyan áruk 
ÁÉF 7.2 és 7.3 pontja szerint történő továbbértékesítése esetén, amelyekben 
tulajdonrésszel rendelkezünk, a követelések átruházása csak a tulajdonrészünk 
értékének összegére érvényes.
7.9. Amennyiben az átruházott követelés egy aktuális számlán szerepel, akkor 
az ügyfél ezennel átruházza ránk az egyenleg követelésünknek megfelelő részét, 
beleértve a folyószámlák záró egyenlegét.
7.10. Az ügyfél az erre vonatkozó hozzájárulásunk visszavonásáig jogosult 
az ÁÉF 7.7 és 7.9 pontjában foglaltaknak megfelelően behajtani az áruk 
továbbértékesítéséből származó követeléseket Az erre vonatkozó hozzájárulásunk 
nem korlátozza azt a jogunkat, hogy az adott követelést saját magunk hajtsuk be.
7.11. Ha az ügyfél nem teljesíti a jelen szerződésben vagy más, velünk kötött 
szerződésben előírt kötelezettségeit, vagy az ügyfél fizetőképességét hátrányosan 
befolyásoló körülmények jutnak tudomásunkra, akkor 
– megtilthatjuk a tulajdonjog-fenntartással érintett áruk továbbértékesítését, 
feldolgozását és átalakítását vagy az áruk más árukkal történő vegyítését vagy 
összekapcsolását;
– elállhatunk a jelen szerződéstől; ekkor az ügyfélnek a tulajdonjog-fenntartással 
érintett áruk birtoklására vonatkozó joga megszőnik, és visszakövetelhetjük 
ezeket az árukat; továbbá jogunkban áll belépni az ügyfél üzemi létesítményeibe 
és az ügyfél költségén birtokba venni a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat, 
valamint, az ügyfél fizetési és egyéb kötelezettségeinek fenntartása mellett az 
érintett árukat a szabad piacon vagy árverés keretében az elérhető legmagasabb 
áron értékesíteni; az értékesítés bevételét pedig a felmerülő költségek levonása 
után beszámítjuk az ügyfél kötelezettségeivel szemben, és az ezen felül 
megmaradó összeget kifizetjük az ügyfél részére.
– az ügyfélnek felszólításra tájékoztatnia kell bennünket a ránk átruházott 
követelésekről és az adósokról, hogy tájékoztatni tudjuk az adósokat (harmadik 
feleket) az átruházásról, és behajthassuk a követeléseket; az átruházott 
követelésekből befolyó, minket megillető összegeket azonnal továbbítania kell 
a számunkra, ha – és amikor – az ügyféllel szemben fennálló követeléseink 
esedékessé válnak; – jogunkban áll visszavonni minden erre vonatkozó 
beszedési meghatalmazást.
7.12. Amennyiben a minket megillető biztosítékok realizálható értéke több 
mint 10%-kal meghaladja a követeléseink teljes összegét, abban az esetben 
kötelesek vagyunk az ügyfél kérésére felszabadítani a biztosítékok egy részét, 
amely biztosítékokat magunk választunk ki. 

7.13. Fizetési késedelem esetén az ügyfél felszólításunkra köteles a tulajdonjog-
fenntartással szállított árukat részünkre azonnal visszaküldeni. 

8. Teljesítés helye, alkalmazandó jog és illetékes joghatóság

8.1. A köztünk és az ügyfél között létrejövő szerződéses kapcsolatra a Magyar 
Köztársaság joga az irányadó. A köztünk és az ügyfél között létrejövő szerződéses 
kapcsolatra sem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ 
Egyezmény (United Nations Convention on Contract for the International Sale of 
Goods, CISG), sem más létező vagy a jövőben létrejövő kétoldalú vagy nemzetközi 
egyezmény nem érvényes, akkor sem, ha az egyezményt Magyarországon 
törvénybe iktatták.
8.2. A köztünk és az ügyfél között létrejövő üzleti kapcsolatból vagy azzal 
összefüggésben felmerülő összes vitás kérdésben a mi választásunk szerint 
vagy a Bécsi Kereskedelmi Bíróság vagy az ügyfél bejegyzett székhelye szerint 
illetékes bíróság az illetékes joghatóság; míg az ügyfél által indított peres 
eljárásban kizárólag a Bécsi Kereskedelmi Bíróság az illetékes joghatóság. Fenti 
rendelkezések a kizárólagos joghatóságra vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
sérelme nélkül érvényesek. A kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezés 
nem alkalmazandó a nem üzleti vállalkozásnak minősülő ügyfelekre. 
8.3. Üzleti partnereink és beszállítóink gazdasági ügyletekkel kapcsolatos 
személyes adatait az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és a 
magyar Adatvédelmi Törvény előírásai által megengedett mértékben kezeljük. 
További információkért kérjük, tekintse meg a TER GROUP adatvédelmi 
szabályzatát: https://www.terchemicals.com/en/privacy.html.
8.4. Üzleti partnereink és beszállítóink kötelesek a velünk folytatott üzleti 
kapcsolat során tudomásukra jutott összes nem nyilvános, üzleti és mőszaki 
adatot üzleti titokként kezelni. Üzleti partnereink és beszállítóink saját beszállítóit 
és alkalmazottait kötelezni kell az említett adatok üzleti titokként való kezelésére.

9. Záró rendelkezések

9.1. A jelen szerződés rendelkezéseit kiegészítő és módosító rendelkezések, 
beleértve ezt az írásos formáról szóló rendelkezést, csak írásos formában 
érvényesek és hatályosak. Ugyanez érvényes a biztosítékról szóló és a kiegészítő 
megállapodásokra.
9.2. A közjogi törvény értelmében közjogi szervezetnek minősülő és a közjogi 
törvény hatálya alá tartozó, közjogi különvagyont képviselő jogi személyekkel 
kötött kereskedelmi ügyletek során a vállalkozásnak minősülő gazdasági 
szervezetekkel azonos módon kell eljárni.
9.3. Ha ezen szerződés valamely rendelkezése részben vagy teljesen érvénytelen 
lenne vagy azzá válna, az a szerződés többi rendelkezésének érvényességét 
nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyett olyan érvényes rendelkezést kell 
elfogadni, amely az érvénytelen rendelkezés célját tekintve annak – a jogszerőség 
határain belül – gazdaságilag a leginkább megfelel. Ugyanez érvényes a nem 
megfelelően szabályozott vagy hiányos rendelkezésekre. 


