
 
 

1. számú melléklet 

Általános szerződési feltételek 
 

1. Általános tudnivalók, érvényesség 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 

(továbbiakban ÁSZF) a szállító és a megrendelő 

között létrejött jogviszonyokra irányadó.  

A következő feltételek kizárólag az általunk leadott 

ajánlatokra és az általunk kötött szerződésekre 

érvényesek.  

A jelen ÁSZF-től való bármilyen eltérés csak akkor 

alkalmazható, ha az eltérésről Szállító és 

Megrendelő szerződéses nyilatkozatra jogosult tagjai 

írásban megállapodtak, és kifejezetten kikötötték a 

jelen ÁSZF-től való eltérést.  

Megrendelővel egyedi esetekben kötött, külön 

megállapodások (beleértve a kapcsolódó 

megállapodásokat, kiegészítéseket és módosításokat) 

mindig elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-el 

szemben. Az ilyen egyedi megállapodásokhoz külön 

írásbeli szerződés, és egyúttal írásos visszaigazolás 

szükséges. 

Jogi nyilatkozatokat és bejelentéseket, amelyeket 

Megrendelőnek a szerződéskötés után kell tennie 

Szállító felé (pl. határidők, hibák bejelentése, 

visszalépési nyilatkozat vagy csökkentés) írásban 

kell megtenni. 

 

2. A szerződés létrejötte, szállítási határidő 

1. Jelen általános szerződési feltételek 

vonatkoznak a Nestro Hungária Kft., mint szállító (a 

továbbiakban: szállító) által teljesített valamennyi 

termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, 

amelyeket szállító a másik szerződő fél (a 

továbbiakban: megrendelő) felé teljesít. 

 

2. A szerződéses viszony a felek között 

megrendelő megrendelésének szállító által történt 

kifejezett és egyértelmű írásbeli elfogadásával jön 

létre. Ilyen megrendelő által történő elfogadásnak 

minősül szállító megrendelőlapjának, megrendelés-

visszaigazolásának, vagy szállítólevelének, áruki-

adási bizonylatának vagy számlájának megrendelő 

általi aláírása, amely iratok hivatkoznak a jelen 

általános szerződési feltételekre. 

 

3. A szerződés bármilyen módosítása, 

kiegészítése kizárólag a felek közös megállapodása 

alapján, írásban lehetséges. Nem minősül a 

szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél 

nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, 

vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon 

gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a 

másik fél nem hivatkozhat. 

 

4. Szállító a termék leszállításáról az 

ajánlatban, és a visszaigazolt megrendelésben 

megjelölt határidőben gondoskodik. Szállító 

szállítási határideje a végleges megrendelői 

visszaigazolás kiküldésével veszi kezdetét. Szállító 

a megrendelést véglegesen 2 feltétel 

bekövetkezésével igazolja vissza:  

 

a.) szállító rendelkezik a megrendelő által aláírt 

elfogadó műszaki dokumentációval,  

b.) szállító által kiadott díjbekérő alapján a szállító 

bankszámláján a díjbekérő összege jóváírásra 

kerül 

 

5. Szállító nem felelős a szállítási határidő 

elmulasztásáért akkor, ha az a megrendelőnek 

felróható, így különösen, ha megrendelő a 

szállításhoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt 

nem bocsátja szállító rendelkezésére, ill. a díjbekérő 

összegét nem utalja át szállítónak, vagy bármilyen 

más okból megrendelő mulasztása, késedelme a 

szállítást akadályozza. A szállításokra vonatkozó 

határidők betartásának előfeltétele különösen, hogy 

szállító időben kézhez kapja megrendelő által 

biztosítandó valamennyi dokumentumot, szükséges 

engedélyt és jóváhagyást, terveket, továbbá, hogy 

megrendelő a szállítást megelőzően esedékes fizetési 

és egyéb kötelezettségeinek tegyen eleget. 

Amennyiben megrendelő a jelen pontban 

meghatározottak szerint késedelembe esik, a 

szállítási határidő a késedelem időtartamával 

meghosszabbodik. 

 

6. Felek megállapodnak, hogy nem áll be 

szállító késedelme – egyúttal a határidő 

meghosszabbodik – akkor, ha a határidőben történő 

szállítás az alábbi okok valamelyike miatt hiúsul 

meg:  

  

a.) szállító érdekkörén kívül eső elháríthatatlan ok 

(vis maior – pl. mozgósítás, háború, 

terrorcselekmények, lázadás, jogszabályi 

környezet változása, járványhelyzet),  

b.)  szállító informatikai rendszerét ért, a teljesítés 

késedelmét okozó olyan támadás, amely 

megelőzésére vagy elhárítására az elvárható 

gondosság tanúsítása esetén sincs lehetőség, 

feltéve, hogy a támadásban, a támadás 

következményeinek beállásában szállítót 

felelősség nem terheli,  

 

A fent meghatározott esetekben megrendelő 

szállítóval szemben a késedelemmel kapcsolatban 

igényt nem érvényesíthet, így kártérítést nem 

követelhet, és nem jogosult a szerződés 

megszüntetésére sem.  
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7. Amennyiben szállítónak felróható késedelem 

a 30 napot meghaladja, megrendelő jogosult a 

szerződéstől elállni. Szállító kérésére a megrendelő 

köteles ésszerű határidőn belül nyilatkozni arról, 

hogy a szállítás késedelme miatt eláll-e a 

szerződéstől, vagy kéri szállító teljesítését.  

  

8. Amennyiben a megrendelő érdekkörében 

felmerülő ok miatt a szállítás határidőre nem 

lehetséges, a szállítási határidő leteltét követően 

szállító raktározási díjra jogosult, amelynek mértéke 

minden megkezdett hónapra a szállítandó termék 

vételárának 0,5%-a. Amennyiben a szállítási 

határidő leteltét követő 60 napon túl nem lehetséges 

a szállítás megrendelő érdekkörében felmerülő ok 

miatt, szállító a szerződéstől elállhat, és jogosult 

valamennyi kárának és költségének (mint pl. tárolási 

díj) megtérítésére.  

 

3. Árak 

 

1. A termékértékesítés áraira szállítónak a 

végleges megrendelői visszaigazoláson szereplő 

árajánlata az érvényes, mely felek előzetes írásbeli 

megállapodása szerint HUF, vagy EUR nettó 

összegben értendő. (a számlát terheli még az 

értékesítés mindenkori ÁFA összege) 

A szolgáltatás nyújtás áraira a szállító honlapján 

közzétett szolgáltatási árlista alapulvételével 

kiállított és - a felek által aláírt – szerelési jelentés 

tartalma az érvényes, mely szintén HUF, vagy EUR 

nettó összegben értendő.  (a számlát terheli még az 

értékesítés mindenkori ÁFA összege) 

A felek által így elfogadott ár nem tartalmazza a 

csomagolás, szerelés, összeállítás, rakodás, szállítás 

költségét, melynek díját a szállító felek 

megállapodása alapján külön felszámítja. Szállító a 

csomagolási eszköz visszaküldésekor annak díját, és 

a visszaszállítás költségét nem viseli, meg nem téríti. 

 

2. Ha a megrendelő a standard termékektől 

eltérő kivitelű terméket igényel, megrendelését 

utólag módosítja, vagy egyébként el kíván térni az 

általános szerződési feltételektől, úgy a szállító 

jogosult módosított, illetve egyedi ár alkalmazására.  

 

3. Szállító a folyamatos jogviszony keretében 3 

hónap időtartamban vállalja a visszaigazolás szerinti 

árat, 3 hónap elteltét követően felek az árban újra 

megállapodnak, az árat felülvizsgálják.  

 

4. Fizetési feltételek 

 

1. Utólagos elszámolású ajánlat esetén a 

fizetés, azaz a számla kiállítása a ténylegesen 

elszállított termékek, illetve a szerelési jelentésben 

igazolt munkáknak megfelelően történik.  

2. Szállító a vételár egy részének előre fizetését 

kötheti ki és a szerződés hatályba lépését az előleg 

megfizetésétől teheti függővé.  

 

3. A termék átvétele előtt/ vagy díjbekérő 

alapján megrendelő által fizetett összeg – a termék 

ÁFÁ-val növelt vételárának 30 %-a – kifejezetten az 

értékesítés foglalójának minősül. 

 

4. Megrendelő több kifizetetlen számlája 

esetén, bármely kifizetés minden esetben a 

legrégebben esedékes követelés fedezésére szolgál. 

Ebben az esetben a teljesített kifizetés elsősorban a 

költségekre, majd a kamatokra és végül a 

főtartozásra kerül elszámolásra. Fizetési késedelem 

esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat - idegen pénznemben meghatározott 

pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó 

jegybank által meghatározott alapkamat, ennek 

hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal 

növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes 

idejére (Ptk. 6:155. §). 

 

5. Amennyiben szállító tudomására jut, hogy 

megrendelő fizetőképessége bizonytalan (mert pl. 

ellene felszámolási eljárás elrendelését 

kezdeményezték, vagy ellene a hatályos cégkivonat 

tanúsága szerint végrehajtás van folyamatban), 

szállító jogosult a megrendelőtől fizetési 

biztosítékot kérni.  

Amennyiben megrendelő ezen kötelezettségének 

nem tesz eleget, úgy szállító jogosult a szerződéstől 

azonnali hatállyal elállni. 

 

6. Amennyiben megrendelőnek szállítóval 

szemben lejárt tartozása van, úgy szállító jogosult 

további teljesítését a lejárt tartozás teljes 

kiegyenlítéséig felfüggeszteni. 

 

7. Felek a fizetés tekintetében a beszámítás 

lehetőségét kizárják.   

 

5. Tulajdon átruházás 

 

1.  Valamennyi eladott termék tekintetében a 

szállító a vételár teljes kiegyenlítéséig 

tulajdonjogát fenntartja. Megrendelő tulajdonjogot 

a termék felett kizárólag csak akkor szerez, ha a 

szállító felé fennálló valamennyi fizetési 

kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 

Amennyiben a megrendelő az áru/termék 

ellenértékét csak részben egyenlíti ki, a megrendelő 

ez esetben a termék tulajdonjogát részben sem szerzi 

meg. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt megrendelő 

az árut/terméket nem idegenítheti el és nem 

terhelheti meg, és nem adhatja harmadik személy 

használatába. Megrendelő a vele szemben indult 

bármilyen eljárás során – ide értve a csődeljárást és a 

felszámolási eljárást, valamint a végrehajtási eljárást 

– köteles gondoskodni arról, hogy a szállító 

tulajdonjoga ne sérüljön, és köteles az eljáró szerv 
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figyelmét felhívni arra, hogy a fizetési kötelezettség 

nemteljesítése esetén a termék tulajdonjoga szállítót 

illeti. Szállító fenntartja a jogot, hogy a nevezett 

eljárások esetén a terméket megrendelőtől 

visszavegye. Amennyiben a termék ellenértéke 

részben már kiegyenlítésre került, úgy ez esetben 

szállító a megfizetett vételárrész költségek levonása 

után fennmaradó részét megrendelőnek visszafizeti.  

 

2. Amennyiben megrendelőnek 15 napot 

meghaladó fizetési késedelme áll fenn szállító felé, 

és fizetési kötelezettségének szállító felszólítására, a 

szállító által megállapított póthatáridőben sem tesz 

eleget, szállító jogosult a termék visszavétele mellett 

a szerződéstől való elállásra. Amennyiben feltehető, 

hogy a póthatáridő tűzése szállító jogainak 

sérelmével járna – így különösen, ha fennáll a 

termék megsemmisülésének, megrendelő birtokából 

való kikerülésének a veszélye – szállító póthatáridő 

tűzése nélkül jogosult az elállásra. Elállás esetén 

megrendelő köteles a termék szállító részére történő  

visszaszolgáltatására. Szállító ebben az esetben a 

már esetlegesen megfizetett vételárat visszatéríti 

azzal, hogy valamennyi, a késedelemmel, a 

visszavétellel kapcsolatos költségét és felmerült 

kárát jogosult beszámítani, a visszatérítendő 

összegből a költségét és a kárát levonni.  

Szállítót megillető termékek vonatkozásában 

szállítót megilleti az a jog, hogy visszavétel esetén a 

már beépített, szerelt terméket kiszerelje, függetlenül 

a termék szerelésének módjától, az üzemelés 

megkezdésétől. Ebben az esetben megrendelő 

kártérítésre nem jogosult.  

 

3. Amennyiben szállító a tulajdonjog-fenntartás 

ideje alatt az eladott árukat/termékeket feldolgozza, 

beépíti, egyesíti egyéb dolgokkal, ezzel az így 

létrejött új dolog tekintetében közös tulajdon 

keletkezik a tulajdonjog fenntartással átadott áru 

értékének az egyéb dolog értékéhez viszonyított 

arányában.  

 

4. Megrendelő a tulajdonjog-fenntartással 

érintett termék továbbértékesítésére szállító 

hozzájárulásával jogosult. Ez esetben szállító 

hozzájárulásával engedményezi szállítóra a 

továbbértékesítésből eredően őt az ügyfeleivel 

szemben megillető, jövőbeni követeléseket. 

Szállítónak joga van arra, hogy ésszerű határidő 

betartása mellett érvényesítse az engedményezett 

követeléseket, valamint követelje, hogy megrendelő 

tudassa az ügyféllel a követés engedményezésének 

tényét. Amennyiben a tulajdonjogfenntartással 

érintett termék továbbértékesítésére más eszközökkel 

együtt kerül sor anélkül, hogy az érintett felek 

egységárat alkudtak volna ki a tulajdonjog-

fenntartással érintett termékre vonatkozóan, úgy a 

megrendelő a teljes árból álló követelésnek azt a 

részét engedményezi a szállítóra, amely megfelel a 

tulajdonjog-fenntartással érintett termék szállító által 

kiszámlázott ellenértékének.  

 

5. Lefoglalás, zárolás vagy harmadik 

személyek által eszközölt egyéb rendelkezések vagy 

beavatkozások esetén megrendelő köteles 

haladéktalanul értesíteni szállítót, és köteles megadni 

szállítónak minden, a jogai érvényesítéséhez 

szükséges tájékoztatást.  

  

6. Kárveszély viselése 

 

1. A kárveszély az alábbiak szerint száll át a 

Megrendelőre:  

  

a.) Amennyiben a terméket szállító, vagy az általa 

megbízott harmadik személy szállítja 

megrendelő részére, a kárveszély a termék 

átadásával száll át.  

b.) Felállítással és szereléssel egybekötött szállítás 

esetén a megrendelő saját üzemében történő 

átvétel napján vagy – a Felek ilyen irányú 

megállapodása esetén – a sikeres próbaüzemet 

követően száll át a kárveszély.  

c.) Amennyiben a szállításról megrendelő 

gondoskodik, a kárveszély akkor száll át, amikor 

a terméket szállító átadja megrendelő, vagy az 

általa megbízott személy részére.  

 

Amennyiben a szállítás megrendelőnek felróható 

okból késik, vagy megrendelő által szállítandó 

termék elszállításáról megrendelő határidőben nem 

gondoskodik, a késedelem beálltakor a kárveszély 

átszáll megrendelőre. Ebben az esetben szállító, vagy 

a gyártó a megrendelő károsodástól megóvása 

érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az adott 

helyzetben általában elvárható. Amennyiben a 

terméket szállító megrendelő részére raktározza, a 

kárveszélyt megrendelő viseli. 

 

7. Átvétel 

 

1. A szerződés teljesítésének időpontja az, 

amikor a megrendelő az árut átveszi, illetve a szállító 

a megrendelt kivitelezési munkát – az átadás-

átvétellel együtt – befejezi. Az áruk átvételének 

helye a megrendelő pécsi székhelye (7630 Pécs, 

Házgyár u. kivéve, ha a felek eltérő teljesítési 

helyben állapodnak meg. Az áruk átvételekor a 

megrendelő köteles bemutatni a szerződés- vagy 

megrendelés-visszaigazolás terméklistáját. Az áruk 

elszállításáról ellenkező megállapodás hiányában a 

megrendelő gondoskodik. Az áruátvétel – eltérő 

megállapodás hiányában – 8-15 óra között az 

eladó/szállító székhelyén történik. 

 

2. Szállítónak jogában áll kérni, hogy 

megrendelő a szerelést követően a terméket és a 

szerelési munkát dokumentált formában vegye át, és 

igazolja a szerelés megfelelőségét. Az átvételre a 

felek által egyeztetett időpontban, de legkésőbb a 

szerelést követő 2 héten belül kell sort keríteni. 

Amennyiben az átvételre a jelen pont szerinti 
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határidőben megrendelőnek felróható okból nem 

kerül sor, a szerelést átvettnek kell tekinteni, és 

megrendelő azzal kapcsolatban a későbbiekben nem 

hivatkozhat olyan hiányosságra, hibára, amelyeket 

az átvétel feltárt volna. 

A megrendelő nem tagadhatja meg a termék/áru 

átvételét nem számottevő, a termék használatát nem 

befolyásoló hiányosságokra hivatkozva. 

 

8. Szerelés 

 

1. A szállító – megrendelés estén – a 

helyszínen elvégzi a megrendelt kivitelezési 

munkálatokat. A munkák igényelt megkezdése előtt 

legalább 3 munkanappal köteles a megrendelő a 

szállítót értesíteni a kivitelezés időpontjáról. 

 

2. Megrendelő köteles a szállítást megelőzően 

saját költségén az alábbiakat biztosítani: 

 

a.)  a munkaterületet a munkavégzésre alkalmas 

állapotban, a megfelelő előkészületi munkák, 

(szükség esetén) betonozás, alapozás, 

kőműves munkák elvégzése után átadni 

b.)  a kivitelezéshez szükséges mindennemű 

engedélyt, valamint szükség esetén a kezelői 

és tulajdonosi hozzájárulást beszerezni;  

c.)  tulajdonosok, érdekeltek értesítéséről 

gondoskodni a kivitelezéssel kapcsolatos 

munkálatok megkezdésekor 

d.)  a hatóságok felé kötelező bejelentési 

kötelezettségének eleget tenni; 

e.)  a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez 

szükséges energia -és vízellátást, és ezek 

csatlakozásait biztosítani 

f.)  a kivitelezéshez szükséges valamennyi 

engedéllyel rendelkező, jóváhagyott terv, és 

ezekhez kapcsolódó dokumentációt átadni a 

vállalkozó részére, 

g.) a kivitelezéshez szükséges munkagépek, és 

eszközök (emelő, daru, targonca stb.) 

biztosítani, 

 

Az alábbi munkák nem tartoznak a szerelés körébe:  

 

bontási vagy falazási munka, asztalosmunka, 

állványzatok felállítása, ácsmunkák, tisztítási 

munkák gépeken, alkatrészeken, hulladék elszállítása 

 

3. Amennyiben megrendelő a jelen cikkben 

foglalt, vagy a szereléshez egyébként nyilvánvalóan 

szükséges feltételeket nem biztosítja, és emiatt a 

szerelés nem kezdhető meg, a késedelem a 

szállítónak, valamint a szereléssel általa megbízott 

harmadik személynek nem róható fel. Ebben az 

esetben a késedelem miatt a szállítónál, vagy a 

szereléssel megbízott harmadik személynél 

felmerülő valamennyi költséget – ide értve a 

szerelést végző személyzet munkadíját, szállás- és 

utazási költségeit – és kárát a megrendelő köteles 

viselni. 

 

4. A szállító jogosult a kivitelezés során 

felmerült többlet-költségek számlázására 

amennyiben: - különleges munkálatok esetén, 

melyek arra vezethetők vissza, hogy a nem 

megfelelő munkaterület miatt a szállító többlet 

munkát kénytelen végezni, - a megrendelő, illetve 

harmadik fél által okozott bárminemű kár kijavítása 

esetén. 

 

9.  Garancia, szavatosság 

 

1. Megrendelőt illető kellék- és 

jogszavatosságra (beleértve hibás vagy/ és kevesebb 

áru szállítását, valamint a megrendelő által történő 

helytelen kezelést) vonatkozóan a törvényben 

meghatározottak érvényesek, amennyiben az 

alábbiakban nem történik ettől eltérő rendelkezés, 

illetve az eltérés megengedett. Minden esetben 

változatlanok maradnak a különleges jogszabályi 

rendelkezések az áru fogyasztónak történő 

végszállítása esetén (termékszavatossági igény Ptk. 

6:168.§ és 6:169.§). 

Kellékszavatosság alapja mindenekelőtt az 

áru/termék minőségére vonatkozó megállapodás. Az 

áru minőségére vonatkozó megállapodásként 

kizárólag a megrendelőnek átadott specifikáció 

érvényes. Amennyiben a minőségre vonatkozóan 

nem született megállapodás, akkor a törvényi 

szabályozás alapján kell eldönteni, hogy fennáll-e 

hiányosság vagy sem. A gyártó vagy egyéb 

harmadik személy nyilvános kijelentéseiért (pl. 

reklámüzenetek) a szállító nem vállal felelősséget. 

2. Megrendelő garanciális igényeinek feltétele, 

hogy Megrendelő eleget tegyen a törvényben előírt 

ellenőrzési és hibaközlési kötelezettségének (Ptk. 

6:162.§), valamint nem esik késedelembe az 

átvétellel (Ptk. 6:156.§). Amennyiben a vizsgálat 

során vagy a későbbiekben hiba mutatkozik, arról 

haladéktalanul tájékoztatni kell írásban a szállítót. 

Haladéktalannak minősül az értesítés, ha az 2 héten 

belül történik. A határidő betartásához elegendő az 

értesítés ezen időn belül történő elküldése. 

 

Ezen ellenőrzési és hibaközlési kötelezettségtől 

függetlenül megrendelő köteles a nyilvánvaló 

hibákat (beleértve hibás és/vagy kevesebb áru 

szállítását) legkésőbb a szállítástól számított 2 héten 

belül írásban jelezni; a határidő betartásához ebben 

az esetben is elegendő az értesítés időben történő 

elküldése. Amennyiben a megrendelő elmulasztja az 

előírás szerinti vizsgálatot és/vagy a 

hibákat/hiányosságokat nem közli, akkor a nem 

jelzett hibák, hiányosságok tekintetében az ebből 

eredő következményekért korlátlan felelősséggel 

tartozik. 

 

Ha a leszállított áru hibás vagy hiányos, akkor 

szállító – választása szerint – a kellékszavatosságból 



 5 

eredő kötelezettségeit, a hiba megszüntetése 

(kijavítása) révén, vagy hibátlan áru szállításával 

(csere) vállalja teljesíteni. Ez nem érinti szállító azon 

jogát, mely szerint az utólagos teljesítést 

elutasíthatja, ha ennek a jogi feltételi fennállnak. 

3. Megrendelő csak a hibás termék kifizetését 

jogosult visszatartani, amely kifizetés a kijavítás/ 

kicserélés után azonban ismét esedékessé válik. 

4. Megrendelő köteles a Szállító részére a 

kellékszavatosságból eredő kötelezettséginek 

teljesítéshez szükséges időt és lehetőséget megadni, 

különösen a kifogásolt árukat ellenőrzés céljából 

átadni. Csere esetén megrendelő köteles a hibás tételt 

a törvényi rendelkezéseknek megfelelően visszaadni 

a Szállítónak. 

A kellékszavatosságból eredő kötelezettségek 

teljesítése nem tartalmazza sem a hibás elem 

eltávolítását, sem az ismételt beépítést, ha szállítónak 

eredetileg sem volt kötelessége a beépítés. 

5. Az ellenőrzés és a kellékszavatosságból 

eredő kötelezettségek teljesítése céljából szükséges 

költségeket, különösen a szállítási, úti-, munka- és 

anyagköltségeket a szállító viseli, ha valóban hiba 

állt fenn. Amennyiben azonban kiderül, hogy a 

megrendelő hiba megszüntetésére irányuló 

követelése indokolatlan, akkor az ebből eredő összes 

költségek megtérítését szállító követelheti a 

megrendelőtől. 

6. Sürgős esetekben, például az üzembiztonság 

veszélyeztetése vagy aránytalanul magas károk 

elhárítása esetén, a megrendelőnek joga van arra, 

hogy a hibát saját maga megszüntesse és szállítótól 

az ehhez szükséges és igazoltan felmerült 

ráfordítások megtérítését követelje. Egy ilyen jellegű 

saját intézkedésről haladéktalanul, lehetőség szerint 

előre és írásban kell értesíteni a szállítót. A saját 

intézkedésből eredő költségek megtérítése iránti 

igény nem állhat fenn, ha a későbbiek során kiderül, 

hogy a szállító jogosult lett volna a 

kellékszavatosságból eredő kötelezettségek 

teljesítésének elutasítására. 

7. Ha a kellékszavatossági igény teljesítése 

nem járt sikerrel, vagy a megrendelő által az 

utólagos teljesítéshez meghatározott ésszerű határidő 

eredménytelenül lejárt, vagy a jogszabályok szerint 

további határidő tűzése nem szükséges, akkor a 

megrendelő elállhat a szerződéstől, vagy arányosan 

csökkentheti a vételárat. Jelentéktelen hiba esetén 

azonban nem illeti meg megrendelőt az elállási jog 

(Ptk. 6:159. §). 

10. Egyéb felelősség 

1. Amennyiben a jelen ÁSZF-ből, valamint az 

alábbi rendelkezésekből másképp nem következik, 

szállító kártérítési felelőssége, bármilyen jogcímen, 

kizárólag vétkesség esetén áll fenn és ezen 

túlmenően is e pontnak megfelelően korlátozott. Ha 

szállító munkavállalója a foglalkoztatására irányuló 

jogviszonyával összefüggésben megrendelőnek kárt 

okoz, megrendelővel szemben, szállító tartozik 

kártérítési felelősséggel (Ptk. 6:540. §). A 

megbízottra vonatkozó felelősség szabályaira szintén 

ezen § rendelkezései az irányadóak. 

2. Amennyiben a bármely okból a szállító 

kártérítésre köteles, ez a kártérítési felelőssége olyan 

károkra korlátozódik, amelyeket a szállító a 

szerződés megkötésekor, az esetleges 

szerződésszegés egyik lehetséges 

következményeként előre láthatott, vagy amelyeket 

gondossággal előre láthatott volna. 

3. Szállító kártérítési kötelezettsége azonban 

nem terjed ki a megrendelő termelés kiesésből, 

használat kiesésből, bevétel elmaradásból, tényleges 

vagy várt haszon elvesztéséből, üzletvesztésből, 

szerződésvesztésből, cégérték-vesztésből, 

hírnévromlásból, a várt megtakarítások 

elvesztéséből, az adatok elvesztéséből, azok 

sérüléséből vagy megsemmisüléséből eredő, ill. a 

megrendelő termelés csökkenésével/ leállásával, 

hulladék elvesztésével összefüggésben, valamint 

egyéb közvetett és következményi kárának 

megtérítésére, kivéve, ha az a szállító csalárd vagy 

szándékos magatartása miatt merült fel. 

11. Elévülés 

A kellék- és jogszavatosságból eredő igények 

általános elévülési ideje a leszállítástól/átvételtől 

számított 1 év. A fenti elévülési idő a megrendelő 

szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési 

igényeire is vonatkoznak, amelyek az áru hibáján 

alapulnak, kivéve, ha a szabályos törvényben előírt 

elévülési határidő (Ptk.6:163. §) egyedi esetekben 

rövidebb elévülési időkhöz vezetne.  

A termékfelelősségi törvényben meghatározott 

elévülési idők (2 év) minden esetben változatlanok 

maradnak.  

12. Alkalmazandó jog 

Jogvita esetére a felek értékhatártól függően a Pécsi 

Járásbíróság, illetve az Pécsi Törvényszék 

illetékességét fogadják el, ahol minden esetben a 

Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 

rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Pécs, 2020. május 08. 

 

 

 

……………………………. 

   Ternbach Aurél ügyvezető  

Nestro Hungária Kft.  


