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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
 
1. A TÁRSASÁGGAL KAPCSOLATOS ADATOK 
 
1.1. A Társaság neve, központi címe és elérhetőségei 
 

a) Adatok1 
 

A Társaság neve:  ELKO EP Hungary Kft. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-933829 
 
Székhelye: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. 
Adószáma: 13512972-2-42 
Közösségi adószáma: HU13512972 
Statisztikai számjele: 13512972-4652-113-01 
 
Telefonszám: +36-1-4030-132 
Fax száma: +36-1-4030-132 
E-mail címe: info@elkoep.hu 
Honlapja: http://www.elkoep.hu 

 
2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
2.1. Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 

tartalmazza a Társaság és az árajánlat kérő, megrendelő, vevő és bármely egyéb a Társasággal 
üzleti kapcsolatba lépő partnere (továbbiakban: Partner) (továbbiakban, együttesen: Felek) 
között létrejövő jogügyletek általános feltételeit, a Társaságnak a Partnerei részére nyújtott 
valamennyi szolgáltatását, a Társaság által mindenkor forgalmazott termékek (továbbiakban: 
Termékek) kereskedelmére, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra (továbbiakban: 
Szolgáltatások) vonatkozó rendelkezéseit, illetve a Felek jogait és kötelezettségeit, amelyek 
mind a Társaságra, mind a Partnerre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek, kivéve ha a 
Felek erről írásban eltérően állapodtak meg. A Társaság képviselője által aláírt, az ÁSZF 
rendelkezéseitől eltérő tartalmú megállapodás kizárólag abban az esetben érvényes, 
amennyiben az aláíró a Társaság cégjegyzési joggal, vagy az adott megállapodásra nézve 
aláírási jogosultsággal felruházott képviselője. 
 

2.2. Az ÁSZF nyilvános, azt a Társaság székhelyén, illetve a Társaság honlapján bárki 
megtekintheti. A Társaság az ÁSZF egy példányát a Partner kérésére ingyenesen 
rendelkezésre bocsátja. A Társaság a Partner megkeresésére adott árajánlatában kifejezetten 
felhívja a Partner figyelmét az ÁSZF megismerésének lehetőségére, rendelkezéseire, illetve 
arra a tényre, hogy a Partner a megrendelés Társaság részére történő eljuttatásával az ÁSZF 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

 
2.3. Az ÁSZF a Felek között eltérő megállapodás hiányában a Partnerek megrendelése és 

teljesítése függvényében (pl. fizetési feltételek, szállítási feltételek), az eltérő teljesítési 
körülmények alapján értelemszerűen alkalmazandó. 

 

                                                           
1 A Társaság az adatokkal kapcsolatos változás jogát jelen feltételek külön változtatása nélkül fenntartja. A jelen 
adatokra mindenkor az illetékes cégbíróság által vezetett hatályos cégadatok az irányadóak. 
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2.4. A Társaság jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A Társaság és Partnerei 
megállapodására a megállapodás aláírásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései az 
irányadóak. Az ÁSZF módosításai a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF 
közzétételének időpontjától érvényesek és hatályosak. A Társaság az ÁSZF módosításait a 
Társaság honlapján teszi közzé, az ÁSZF módosításáról külön értesítést a Partnereknek nem 
köteles küldeni. Amennyiben Társaság külön értesítést küld a Partnernek, akkor a közzététel 
időpontja postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontja, ajánlott 
küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus értesítés 
esetében, mely értesítést az egyedi szállítási szerződésben megadott e-mail címre küld meg a 
Társaság az elküldés időpontja tekintendő a közzététel időpontjának. A Partnerek kifejezett 
kötelessége az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése. Jelen ÁSZF a Társaság által 
történő visszavonásig vagy módosításig érvényes. 
 

2.5. A jogszabályokra vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy értelmezendőek, hogy 
azok magukban foglalják az adott jogszabály módosítását, kiterjesztését is, illetve minden más 
hatályos eszközt, rendelkezést vagy szabályozást is bele kell érteni, akkor is, ha azt később 
módosítják vagy az így válik hatályossá. 
 

2.6. A fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek címei kizárólag a hivatkozás megkönnyítését 
szolgálják, és az ÁSZF értelmezésére nincsenek kihatással. Az egyes számú megfogalmazások 
többes számban is értendőek és fordítva. Az egyes fejezetekbe való besorolás nem 
befolyásolja az ÁSZF, valamint mellékletei érvényesülését. 
 

2.7. Az ÁSZF és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén az ÁSZF 
rendelkezései irányadók. 

 
 

3. ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
3.1. Az ajánlat és az ajánlati kötöttség 
 

a) A Partner megkeresése alapján a Társaság a megkeresésnek megfelelő tartalommal ajánlatot 
készít (az Ajánlat), amelyet a Társaság arra feljogosított munkavállalójának aláírásával ellátva 
megküld a Partnernek elfogadás céljából. Az Ajánlat minden esetben tartalmazza a Termékek 
nevét, típusszámát és mennyiségét. 

 
b) A Társaság által a Partner részére készített Ajánlat minden esetben tájékoztató jellegű, 

kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül ezért a Társaság erre irányuló kifejezett 
írásbeli kötelezettségvállalása hiányában a Társaság részére nem keletkeztet ajánlati 
kötöttséget. 
 

3.2. Az ajánlat, az árak 
 

a) A Társaság által forgalmazott Termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat (az Árlista) 
tartalmazza. Az Árlistában szereplő árak kizárólag az abban megjelölt időintervallumban 
érvényesek. A Társaság által az Árlistában megadott árak bruttó Termékárak, amelyek 
tartalmazzák a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adót, és a Társaság 
telephelyén a Partner részére kiadott Termékekre vonatkoznak. A Termékek értékesítése a 
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mindenkor hatályos ÁFA - törvény szabályai szerint történik. A Társaság az árváltoztatás 
jogát fenntartja. 

 
b) A Társaság jogosult a megrendelés és a teljesítés közötti időszakban a Termékek árát indokolt 

mértékben módosítani az Árlistában megadott árhoz képest. A jelen pontban szabályozott 
árváltozás esetén a Társaság az árváltozásról és annak mértékéről köteles az érintett 
Partnereket haladéktalanul írásban tájékoztatni. Az érintett Partner az értesítés kézhezvételét 
követő 3 munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult írásban elállni a szerződéstől. 
Amennyiben az érintett Partner a fenti határidőben írásban nem jelzi elállási szándékát, ezt 
követően árváltozásra hivatkozással nem jogosult elállni a szerződéstől. 

 
c) Az árak nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő, kapcsolódó csomagolási, szállítási, és 

egyéb költségeket. A Társaság külön megállapított díjazás ellenében vállalja a Termékek 
Partner által megjelölt helyszínre szállítását. 
 

3.3. A megrendelés és a szállítási szerződés megkötése 
 

a) A Felek között a Termékek értékesítésére vonatkozó szállítási szerződés (a Szállítási 
Szerződés) annak a Felek által történő írásba foglalásával jön létre, vagy amennyiben a 
Partner által a levélben, telefaxon vagy más módon eljuttatott megrendelést (a Megrendelés) a 
Társaság a Megrendelés visszaigazolásával írásban megerősítette. Szóbeli Megrendelés 
érvényességéhez annak a Partner által írásban történő megerősítése szükséges. Szóbeli 
Megrendelés írásbeli megerősítésének tekintendő, ha a Partner az általa szóban megrendelt 
termékeket nyomban átveszi, és a kiállított Szállítási Szerződést aláírja. 

 
b) Amennyiben a Megrendelés nem egyezik a Partner részére megküldött Ajánlattal, úgy a 

Megrendelés új ajánlatnak minősül, és a Társaságnak joga van mérlegelni annak elfogadását. 
 

c) A Megrendelés minden esetben tartalmazza a Termékek nevét, típusszámát és mennyiségét. 
 
 

4. A TELJESÍTÉS 
 
4.1. A Partner által a Társaság részére az ÁSZF rendelkezései szerint eljuttatott és a Társaság által 

írásban visszaigazolt Megrendelésben szereplő Termékeket a Társaság - a Partner választása 
szerint - az alábbi módon adja át a Partner, vagy az általa írásban megjelölt személy részére: 

 
4.2. A személyes átadás-átvételi eljárás során a Partner és a Társaság a megrendelt és a Partner 

részére átadott Termékek mennyiségi darabszámra, valamint a csomagolás 
sérülésmentességére és a Termékek külső jellemzőire vonatkozó ellenőrzését közösen végzik 
el és az átadás-átvétel tényét a szállítólevél/kiállított számla aláírásával a Felek igazolják. A 
Társaság a személyes átadás-átvételi eljárást követően mennyiségi reklamációt nem fogad el. 
A Termékek átadás-átvételének megtörténtétől a kárveszélyt a Partner viseli.  

 
4.3. Futárszolgálattal történő szállítás során a Partner köteles a mindenkor érvényes szállítási 

költséget megfizetni a Társaság részére. Amennyiben a Megrendelés értéke nem éri el a bruttó 
33.000.- Ft összeget, belföldi szállítás esetén a Társaság jogosult bruttó 1.638.- Ft szállítási 
költséget kiszámlázni. 
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4.4. Futárszolgálattal történő szállítás esetén a Partner köteles a csomagban található lebélyegzett 
Szállítólevelet aláírva és kitöltve (rögzítve az átvétel dátumát és az átvevő nevét) eredeti 
példányban a Társaság részére az átvételt követő 5 munkanapon belül postai úton 
visszajuttatni, amennyiben erre nem kerül sor, abban az esetben a Partner köteles a 
Szállítólevelet a Társaság kapcsolattartójának átadni legkésőbb a következő személyes 
találkozó alkalmával. 
 

4.5. A Felek erre irányuló külön megállapodása hiányában a Társaság jogosult a Partnerrel történő 
egyeztetés szerint a Megrendelést részletekben teljesíteni. A Társaság jogosult a további 
részteljesítést megtagadni, amennyiben a Partner a Társasággal szemben fennálló 
kötelezettségeit - ide értve különösen, de nem kizárólagosan valamely fizetési kötelezettségét - 
nem vagy nem megfelelően teljesíti. 
 

4.6. Amennyiben a Társaság teljesítésére nem a Megrendeléssel egyidejűleg kerül sor, úgy a 
teljesítéséről a Társaság a Partnert írásban értesíti.  
 

a) Amennyiben a teljesítésre a Partner érdekkörében bekövetkezett okból a Felek által 
egyeztetettek szerint a teljesítési határidőt követő nyolc (8) munkanapon belül nem kerül 
sor, úgy a Társaság a szállításra kész Terméket felelős őrzés alatt tartja, vagy választása 
szerint a Partner költségére a Partner által megjelölt címre szállítja. Amennyiben a 
Társaság a Terméket felelős őrzésében tartja, úgy jogosult a Termék ellenértékének, 
továbbá naptári naponként 500.- Ft tárolási díjnak, valamint késedelmi kötbérként az 
áruérték napi 2 %-ának kiszámlázására. A Partner köteles a Társaság kötbért meghaladó 
kárát is megtéríteni. 

 

b) A Társaság mindent megtesz a Szállítási Szerződésben vagy az Ajánlatban meghatározott 
teljesítési határidő betartása érdekében, azonban a Társaság érdekkörén kívül felmerülő 
okból - ide értve különösen, de nem kizárólagosan a gyártási, szállítási problémákat, 
fennakadásokat - a megjelölt szállítási határidőt jogosult egy ízben legfeljebb 45 nappal 
módosítani. Amennyiben a Társaság a módosított teljesítési határidőre sem teljesít, úgy a 
Partner jogosult a nem teljesített rész vonatkozásában egyoldalúan írásban elállni a 
Szállítási Szerződéstől. 

 

4.7. A Társaság által a Partner részére biztosított bármely kedvezmény – ideértve különösen, de 
nem kizárólagosan bármilyen ár- és fizetési kedvezményt - kizárólag abban az esetben 
érvényes, amennyiben a Partner a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeit hiánytalanul 
és szerződésszerűen teljesíti. A Partner hibás teljesítése, szerződésszegése esetén a Társaság 
által jutatott minden kedvezményt elveszíti és azt a Társaság utólagosan is jogosult a 
Partnerrel szemben érvényesíteni. 
 

4.8. A Társaság indokolt esetben (ideértve különösen, de nem kizárólag azt az esetet, amikor a 
Partner a szokványostól eltérő Termékeket rendel) jogosult előleget bekérni proforma számla 
alapján, ebben az esetben a vállalt szállítási határidő az előleg beérkezésétől kezdődik. 
 

4.9. A Partner szerződésszegése esetén (ideértve különösen, de nem kizárólag azt az esetet, amikor 
a Partner fizetési késedelembe esik) a Társaság jogosult a további megrendelések fizetési 
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feltételeit egyoldalúan a Partner hátrányára módosítani (pl.: előre fizetést vagy utánvéttel 
történő teljesítést előírni), vagy megtagadni a Partner további kiszolgálását. 
 

4.10. A Társaság a Partner téves megrendelése esetén kizárólag eredeti és sértetlen csomagolású 
Termékeket vásárol vissza - a vételi árral megegyező áron - a vásárlástól számított harminc 
(30) napon belül.  
Téves megrendelés esetén a vásárlástól számított harminc (30) és hatvan (60) nap között 
vásárolt, eredeti és sértetlen csomagolású Termékeket a Társaság előzetes mérlegelés alapján 
visszavásárolhat. Ezekben az esetekben a Szállító az eredeti vételárból számított 15%-os 
kezelési költség levonására jogosult.  
A vásárlástól számított hatvan (60) napnál régebben vásárolt Termékeket a Társaság nem 
vásárol vissza.  
 

4.11. A Partner szerződéses kötelezettségének hibás teljesítése a Társaság hibás/késedelmes 
teljesítését kizárja, és a Partner szerződésszegését alapozza meg. A Partner hibás teljesítése 
esetén a Társaság a teljesítést megtagadhatja és érvényesítheti a hibás teljesítésből eredő kárát. 
 
 

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 
 
5.1. A Társaság a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a Termékekre vonatkozó 

tulajdonjogát fenntartja.  
 

5.2. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket a vételár teljes kifizetéséig más 
követelésébe beszámítani, elidegeníteni, megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra 
felajánlani. 
 

5.3. Amennyiben a Termékek vételárát a Partner a Szállítási Szerződésben meghatározott 
határidőig nem fizeti meg, úgy a Társaság jogosult a Termékek visszaszállítására és a 
Partnerrel szemben kártérítési igény érvényesítésére az ügylettel kapcsolatban felmerült 
valamennyi költsége és elmaradt haszna tekintetében. A Partner a Szállítási Szerződés 
létrejöttével beleegyezését adja, hogy a Társaság a Partner telephelyére, székhelyére, egyéb 
szállítási helyszínére a ki nem fizetett Termék visszaszállításának céljából akadálymentesen 
bejusson. 
 

5.4. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a Termékek elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve 
az állagukban bekövetkező bármely károsodásért a Partner kártérítési felelősséggel tartozik a 
Társaság felé. 
 

5.5. A Partner köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a Termékek tárolásáról oly módon 
gondoskodni, hogy azokat semmiféle károsodás ne érje. 
 

5.6. Amennyiben a Partner ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, 
úgy a Partner tűrni köteles, hogy a Társaság a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeit 
visszaszállítsa a fent rögzített módon. 
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6. REKLAMÁCIÓ ÉS TERMÉKFELELŐSSÉG 
 
6.1. Szavatosság és jótállás 
 

a) A Társaság szavatosságot vállal azért, hogy az átadott Termékek a megrendelésben 
meghatározott feltételeknek megfelelnek és tudomása szerint rejtett hibájuk nincs. 
Egyebekben a Társaság a Termékekkel kapcsolatosan a jogszabályban (szabványban) 
megállapított szavatosságot vállalja. 
 

b) A Termékekre vonatkozó szavatossági idő 36 hónap. 
 

c) Minőségi reklamáció esetén a Társaság köteles a reklamációt 2 munkanapon belül a gyártó 
felé továbbítani. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a Termékek minőségére vonatkozik, 
a Partner köteles megakadályozni a Termékek beépítését, amennyiben ez nem történik meg, 
mindennemű kockázat és felelősség a Partnert terheli. 

 
d) A Partner felel minden olyan kárért, amely a Termékek átadásától a vételár teljes kifizetéséig a 

Termékek állagában bekövetkezik. 
 

e) A Garanciális feltételeket a „Reklamációs Rend” elnevezésű dokumentum tartalmazza (amely 
elérhető a Társaság honlapján és amely az ÁSZF mellékletét képezi). 

 
6.2. A reklamáció és kezelése 
 

a) A Partner köteles a társasági teljesítést követő legkésőbb nyolc napon belül a Termékek 
minőségi vizsgálatát elvégezni. Amennyiben a Termékek nem felelnek meg a Megrendelés 
visszaigazolásban meghatározott feltételeknek, úgy a Partner köteles a Társaság részére 
írásban minőségi kifogásait a bekezdésben meghatározott nyolc (8) napos határidőn belül 
megtenni. [A reklamációval kapcsolatos bejelentési mintát az ÁSZF melléklete tartalmazza.] 
A Partner a bejelentéssel egyidejűleg köteles a Társaság részére a minőségi reklamációját 
alátámasztó megfelelő iratokat is a Társaság részére eljuttatni (minőségvizsgálattal 
hivatásszerűen foglalkozó független gazdasági szervezet által kiállított jegyzőkönyv, az árut 
kísérő szállítási okmány egy példánya, stb.). 

 
b) A Partner által a Társaság részére eljuttatott reklamáció kivizsgálása a Társaság feladata. A 

Partner írásbeli reklamáció-bejelentésének minősül a bejelentés Társaság részére faxon, e-
mailben, levélben történő eljuttatása. A reklamáció beérkezésének időpontja az e-mail és 
telefax Társaság által történő átvételének Társaság által történő visszaigazolása, illetve a 
postai kézbesítés esetén az átvétel napja. A Társaság a reklamáció kivizsgálását a beérkezését 
követő öt (5) napon belül megkezdi. 
 

c) A Társaságnak jogában áll a reklamációval érintett Termékeket a helyszínen megbízottaival 
megvizsgáltatni a reklamáció jogosságának megállapítására. A Társaság hozzájárulása nélkül 
a Partner egyoldalúan nem rendelkezhet a Termékek felett sem azok fizikai állagát, sem pedig 
jogi helyzetét illetően, mielőtt a szavatossági igény jogosságát ne állapították volna meg. 
Amennyiben a Partner ezen feltételnek nem tesz eleget, elveszti mindennemű szavatossági 
igényét. 
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d) A reklamáció kivizsgálásának idejére a Partner a Termékek állagmegóvása érdekében köteles 
azokat megfelelő helyen és módon elkülönítve tárolni. 
 

e) Reklamált készlet felhasználása csak a Társaság írásos engedélyével lehetséges 
 

f) Reklamáció bejelentése az ÁSZF mellékletében található nyomtatványon és jelen bekezdés (a) 
és (b) pontjaiban rögzítettek szerint történik. 

 
6.3. A felelősség korlátozása és kizárása 
 

a) A felelősség korlátozása 
 
A Partner hibás/és vagy késedelmes teljesítésre való hivatkozással nem követelheti közvetett 
kárainak és elmaradt hasznának megtérítését. Közvetett kárnak minősül mindazon kár, 
amelynek felmerüléséről a Társaság kellő gondosság mellett sem lehetett tudomása. A Partner 
nem jogosult szavatossági igényét a vételárba való beszámítással rendezni a Társaság 
beleegyezése nélkül. A beszámítással való rendezéshez a Feleknek meg kell állapodniuk a 
csökkentés összegében is. A leszállított Termék bármely tételének reklamációja nem jogosítja 
fel a Partnert arra, hogy visszatartsa a vételárat vagy visszautasítsa a többi tétel (Termék) 
átvételét és kifizetését. 

b) A Társaság kizárja a felelősséget az alábbiakkal kapcsolatosan: 
 

i) A jogszabályban (szabványban) nem rögzített követelmények teljesítése; 
 

ii) A Termékek nem rendeltetésszerű, illetve az általánostól eltérő használata. A Társaság 
nem vállal felelősséget a Termékek Partner által történő, és a Társaság által írásban jóvá 
nem hagyott speciális felhasználása esetén. A Partner köteles a Társaság tájékoztatását a 
jogszabályban (szabványban) meghatározott minimális követelményekkel a továbbiakban 
összevetni, és eltérés esetén a Társasággal egyeztetni; 
 

iii) A Partner által felhasznált, megmunkált, szállítási állapotától eltérő, illetve nem 
megfelelően tárolt Termékek minőségével kapcsolatosan. 

 
7. ELÁLLÁS A TELJESÍTÉSTŐL 
 
7.1. A Társaság az alábbiakban meghatározott események bekövetkezése esetén jogszerűtlen 

kártérítés teljesítése nélkül és jogszerű kárigényének érvényesítése mellett jogosult az egyedi 
Szállítási Szerződéstől egyoldalúan elállni vagy a körülményektől függően belátása szerint a 
teljesítést felfüggeszteni: 

 
a) Vis major események2: többek között,de nem kizárólagosan elemi károk, háború, 

mozgósítás, blokád, export és import korlátozások és tilalmak, üzemszünet vagy más előre 
nem látható, és rendes gondossággal nem hárítható olyan körülmény, amely akadályozza 
vagy kizárja a szerződés teljesítését.  

 

                                                           
2 Vis major esemény esetén a Partner is jogosult a Felek megállapodásától elállni. 
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Vis major esemény esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 
 
b) A Partner likviditási körülményeiben bekövetkezett negatív változás, többek között, de 

nem kizárólagosan: fizetésképtelenség, csődeljárás- vagy, felszámolási eljárás megindítása; 
 

c) Amennyiben a Partner társasági formájában bekövetkezett változást, vagy adataiban 
bekövetkezett változást a Társasággal annak bekövetkeztétől számított 3 napon belül 
írásban nem közli; 

 
7.2. A Partner harminc (30) napot meghaladó átvételi késedelme esetén a Társaság a szerződéstől 

történő elállásának esetére meghiúsulás miatt jogosult a Termék bruttó értéke alapján 20% 
meghiúsulási kötbér felszámítására. 

 
7.3. Amennyiben a Partner mind a Termékek átvételét, mind pedig azok vételárának megfizetését 

megtagadja, abban az esetben az adott ügylettel kapcsolatos minden költség (alapanyagok, 
beszerzési anyagok, segédanyagok) őt terheli. 

 
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
8.1. Felek rögzítik, hogy gazdasági kapcsolatuk hatálya alatt kötelesek együttműködni. Az 

együttműködés során a Társaság által kapcsolattartásra megjelölt pontok3: 
 

a) Kapcsolattartó személy(ek) neve: Belleli Ágota 
 Cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. 
 Fax szám: +36 1 4030 454 
 E-mail cím: info@elkoep.hu 

 
8.2. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a Társaság írásos jóváhagyásával 

ruházhatók át. 
 
8.3. Felek közötti megállapodás elválaszthatatlan részei a jelen ÁSZF, a Megrendelés, a 

megrendelés visszaigazolás, a Szállítási Szerződés, a szállítólevél és a számla. 
 
8.4. Felek a közöttük lévő megállapodás teljesítésével összefüggésben a tudomására jutott 

adatokat, információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azt harmadik személyek előtt nem 
tárhatják fel, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket, illetve, ha ahhoz a másik fél 
előzetesen írásban hozzájárult. 
 

8.5. Felek a másik Féllel szembeni tisztességtelen üzleti magatartástól kötelesek tartózkodni. A 
Partner nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az Árlistában szereplő termékek piaci 
arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt, 
illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződésszegő fél köteles viselni. 

 
8.6. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvényét veszti, az nem befolyásolja az ÁSZF 

fennmaradó részének érvényességét. 
 
8.7. A Felek közötti szerződéses kapcsolatból eredő esetleges jogi viták rendezésére a Felek 

kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességét, amelynek a Felek magukat alávetik. 

                                                           
3 Az itt megjelölt adatok tájékoztató jellegűek. A Társaság az adatokban bekövetkezett változásokért felelősséget 
nem vállal. A Partner felelőssége az adatok megfelelő ellenőrzése. 
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8.8. Az Általános Szerződési Feltételeinkben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb 

vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen ÁSZF magyar nyelven 
készült. 

 
8.9. Jelen ÁSZF 2021. augusztus 1. napjától hatályos. 
 
 
 
 
Kiss Olivér 

Ügyvezető 
 

      

           


