A LEVANTEX KFT.

(1044 BUDAPEST, IPARI PARK U. 2.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSHEZ
(ÁSZF)

I.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya

1.

A Levantex Kft. mint tevékenységét hivatalos IVECO márkakereskedőként végző Szállító és ügyfele, mint Megrendelő között
létrejött gépjármű szállítási szerződés (a továbbiakban: szerződés) konkrét jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit a Gépjármű
Szállítási Szerződés, illetve a gépjármű értékesítés kapcsán kiállított számla tartalmazzák.

2.

A teljesítésnek a Gépjármű Szállítási Szerződésben, illetve a számlán nem szabályozott kérdéseire a jelen Általános Szerződési
Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3.

A Gépjármű Szállítási Szerződés, a számla és az ÁSZF szövege egymástól tartalmilag elválaszthatatlanok, azok együttesen
alkotják a Felek közötti szerződést. A Megrendelő a bennük foglaltakat a Gépjármű Szállítási Szerződés aláírásával, illetve a
számla átvételével elfogadja, tudomásul veszi és magára kötelezőnek ismeri el.

4.

Az ÁSZF csak akkor nem képezi a Felek közötti szerződés részét, ha erről a Felek kifejezetten, írásban így állapodtak meg.

II.

Szerződési ajánlat és elfogadása

1.

A Megrendelő megrendelését a Szállító a megrendelés írásbeli visszaigazolásával, a Gépjármű Szállítási Szerződés aláírásával
vagy a teljesítéssel fogadja el. A számla pótolja a megrendelés visszaigazolását.

2.

A Szállító alkalmazottai nem jogosultak olyan szóbeli kiegészítő megállapodások kötésére vagy szóbeli ígéretek tételére, amelyek
a megkötött írásbeli Gépjármű Szállítási Szerződés tartalmát meghaladják.

3.

A Szállító a Gépjármű Szállítási Szerződésben meghatározott kiviteltől csak olyan kis mértékben térhet el, amennyiben ezt a
szériagyártás csekély formai, szerkezeti valamint színeltérése kényszerűen indokolja.

III.

A vételár megfizetése

1.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mivel a Szállító árai az EURO árfolyamához kötöttek, a Gépjármű Szállítási
Szerződésben meghatározott vételár kizárólag az ott meghatározott bázis Ft/EURO devizaárfolyamig változatlan. Amennyiben a
kifizetés napján a Raiffeisen Bank Zrt. deviza eladási árfolyama a bázisárfolyam értéket meghaladja, úgy a vételár arányosan
emelkedik.

2.

A Szállító és a Megrendelő rögzítik, hogy a vételár nem tartalmazza azokat az adókat, illetékeket, járulékokat stb., amelyeket
jogszabályi előírások alapján a tehergépjármű tulajdonjogának megszerzésekor közvetlenül a Megrendelő tartozik megfizetni. A
forgalomba helyezés költségeit a Megrendelő legkésőbb a gépjármű átvételekor köteles megtéríteni a Szállítónak.

3.

Amennyiben a Felek előleget kötöttek ki, a Megrendelő a Gépjármű Szállítási Szerződés aláírásától számított három (3)
munkanapon belül köteles azt megfizetni a Szállítónak, illetve amennyiben a Felek átutalásos fizetési módban állapodtak meg, a
Megrendelő köteles az előleget három (3) munkanapon belül átutalni a Szállítónak a Raiffeisen Bank Zrt.–nél vezetett
12010453-01541437-00100008 számú számlájára.

4.

A Megrendelő a hátralékos vételárat – az átadás-átvétel lehetséges időpontjait, illetve amennyiben a Szállító juttatja el a
Megrendelő telephelyére a gépjárművet, ennek várható időpontját tartalmazó értesítést követően – a gépjármű átvétele előtt öt (5)
munkanappal köteles megfizetni úgy, hogy a vételár hátraléka a gépjármű átadásának időpontjáig megjelenjen a Szállító számláján.
Amennyiben a Felek készpénzes fizetésben állapodtak meg, a vételár hátralékát a Megrendelő legkésőbb öt (5) munkanappal a
tervezett átadás-átvétel előtt köteles megfizetni a Szállítónak.

5.

Amennyiben a Megrendelő finanszírozó céggel állapodik meg a vételár megfizetéséről, az előlegnek az induló lízing díjra való
kiegészítése legkésőbb a gépjármű tervezett átadás-átvétele előtt öt (5) munkanappal meg kell, hogy történjen. A Megrendelő
kötelezettséget vállal, hogy a Gépjármű Szállítási Szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltakat akkor is kötelezőnek ismeri el magára
és maradéktalanul betartja, ha a gépjármű tulajdonjogát a finanszírozó cég szerzi meg a Szállítótól.

6.

Ha a megrendelést követően olyan jogszabályváltozás lép hatályba, vagy olyan hatósági intézkedés meghozatalára kerül sor
(deviza-, vám-, adó-, illetékváltozás stb.), amely az árat kényszerűen érinti, a Szállítónak jogában áll az árat egyoldalúan
módosítani, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben a jogszabályváltozás vagy az állami, hatósági intézkedés azt indokolja.
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7.

A gépjármű a teljes vételár, illetve a Megrendelőt terhelő összes járulékos költség (pl. vizsgadíj) kiegyenlítéséig a Szállító
tulajdonában marad.

8.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő fizetési kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek, amikor a Szállító a gépjármű teljes bruttó
vételárát és a Megrendelő által a Szállítónak megtérítendő költségeket kézhez kapta, vagyis a készpénzt a Szállító a pénztárába
bevételezte, illetve az átutalást a bank a Szállító bankszámláján jóváírta.

9.

Amennyiben a Megrendelő akár az előleget, akár a fennmaradó vételárat késedelmesen teljesíti a Gépjármű Szállítási Szerződésben
rögzített vagy a számlán megjelölt időponthoz képest, a Szállító jogosult évi 20% késedelmi kamat felszámítására. A Szállító a
késedelmi kamatot külön felszólítás nélkül, számla kibocsátásával érvényesítheti.

IV.

Teljesítés, átadás-átvétel

1.

A Szállító által vállalt teljesítési határidő akkor érvényes, ha a Megrendelő az előleget a Gépjármű Szállítási Szerződés aláírásától
számított három (3) munkanapon belül, a hátralékos vételárat pedig a tervezett átadás-átvételt öt (5) munkanappal megelőzően
megfizeti, illetve ha az előleg és a hátralékos vételár a Szállító számláján jóváírásra kerülnek. A Szállító a Gépjármű Szállítási
Szerződés tárgyát képező gépjárműve(ke)t jogosult a teljes vételár kiegyenlítéséig visszatartani az általa vállalt teljesítési
határidőtől függetlenül.

2.

Kölcsön-, lízing-, illetve tartósbérlet-konstrukció esetén az erre vonatkozó kérelem elbírálásának időtartama nem számít bele a
Szállító részére meghatározott teljesítési időbe. A kérelem elbírálásának időtartama minden esetben a Szállító érdekkörén kívül eső
oknak minősül.

3.

A Szállító legfeljebb tizenhat (16) héttel lépheti túl jogkövetkezmény nélkül a rögzített teljesítési határidőt. Ezen határidő lejárta
után a Megrendelőnek jogában áll – a Szállító által a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen elteltével – a szerződéstől
jogkövetkezmény nélkül elállni. Szállító késedelmét kizárja, amennyiben a késés vis major következménye, vagy a közlekedési
hatóságok késedelmes ügyintézéséből adódik.

4.

Amennyiben a Szállító nem a megrendelést követően, a Gépjármű Szállítási Szerződés aláírásával egyidejűleg adja át gépjárművet
a Megrendelőnek, a Szállító a gépjármű átadás-átvételének legkorábbi lehetséges időpontjáról és helyéről – beleértve azt az esetet
is, ha a Felek úgy állapodnak meg, hogy a Szállító juttatja el a Megrendelő telephelyére a gépjárművet, ennek várható időpontjáról
– szóban vagy írásban értesíti a Megrendelőt.

5.

A Megrendelő az értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül köteles a gépjárművet átvenni a Szállítótól a Felek
megállapodása, illetve a Szállító által eszközölt értesítés szerinti helyen.

6.

Amennyiben a Megrendelő az előírt határidőben a nem veszi át gépjárművet a Szállítótól, a gépjárművel kapcsolatos összes teher
és kockázat átszáll a Megrendelőre, a Szállító pedig jogosult az átadás-átvétel időpontjáig felmerült tárolási díjat felszámolni és
egyéb kárának megtérítését követelni a Megrendelőtől.

7.

Ha a Szállító azért nem adja át a gépjárművet Megrendelőnek, mert az késedelembe esett a vételár megfizetésével, a Felek között
létrejött szerződés tárgyát képező gépjárművel kapcsolatos összes teher, illetve a kárveszély a Megrendelő késedelembe esésének
napján átszáll a Megrendelőre.

8.

Amennyiben a Megrendelő a Szállító által kitűzött póthatáridő eltelte után sem veszi át a gépjárművet, a Szállítónak jogában áll
elállni a szerződéstől és kárainak, illetve költségeinek megfizetését követelni a Megrendelőtől.

9.

A gépjármű átadás-átvételekor a Megrendelő aláírásával igazolja, hogy a gépjárművet sértetlenül és hiba nélkül vette át.

10.

Ha a Megrendelő a gépjármű átadás-átvétele előtt megváltoztatja címét (lakcím, székhely stb.), és azt a Szállítóval nem közli
írásban, minden ebből eredő jogkövetkezmény a Megrendelőt terheli, és a Szállító nem esik késedelembe a teljesítéssel. A
Szállítónak a Gépjármű Szállítási Szerződés alapján tett nyilatkozatai közöltnek tekintendők és hatályosak a Megrendelővel
szemben, ha azokat a Megrendelő által legutoljára közölt címre irányították.

V.

Elállás a szerződéstől

1.

A Megrendelő nem jogosult elállni a Felek között létrejött szerződéstől. Amennyiben a szerződést bármilyen módon jogosulatlanul
megszünteti (eláll) vagy azt nem teljesíti, a Szállítót a teljes bruttó vételár 20 %-a és az előleg összege közül az az összeg illeti meg
bánatpénzként, amelyik magasabb.

2.

Amennyiben a Megrendelő a III/3. vagy a III/4. pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más módon nem teljesíti a
szerződéses kötelezettségeit, a Szállító jogosult a szerződéstől elállni. A III/4. pontban foglaltak megszegése miatti elállás esetén a
Szállítót a teljes bruttó vételár 20 %-a és az előleg összege közül az az összeg illeti meg meghiúsulási kötbérként, amelyik
magasabb.
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3.

Amennyiben a Megrendelő a Szállító által megadott legkorábbi átvételi időpontot követő harminc (30) napon belül sem veszi át a
gépjárművet, illetve nem egyenlíti ki a teljes vételárat, a Szállítónak jogában áll a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Szállítót
a teljes bruttó vételár 20 %-a és az előleg összege közül az az összeg illeti meg meghiúsulási kötbérként, amelyik magasabb.

4.

A Szállító jogosult a szerződéstől elállni, ha a gépjármű gyártója a megrendelést előre nem látható és a Szállítónak fel nem róható
okból nem teljesíti, illetve a gépjármű sérülten vagy hibásan érkezik meg. A Szállító ebben az esetben köteles az előleget, illetve az
esetlegesen már megfizetett vételárat kamatmentesen visszafizetni a Megrendelőnek. A Szállító a jelen pontban írt elállási jogának
gyakorlása miatt nem kötelezhető semminemű költség megtérítésére vagy kártérítés fizetésére.

VI.

Jótállás
1.

2.
3.
4.
5.

A Szállító a gyári IVECO gépjárművek vonatkozásában, a magyarországi vezérképviselet iránymutatásai és előírásai alapján az
általa értékesített gépjárművekre jótállást vállal, amely kötelezettségvállalás kinyilvánításának az minősül, hogy a Szállító
garanciafüzetet ad át a Megrendelőnek. A garanciafüzet átadását kétség esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. A jótállás
(garancia) terméktípusoktól függően különböző időtartamú és tartalmú.
Könnyű kategóriás (Daily) járművek esetén: 2 év teljeskörű garancia, km korlátozás nélkül.
Közép kategóriás (Eurocargo) járművek esetén: 1 év teljeskörű garancia + 1 év hajtáslánc garancia, de maximum a 200.000 km
eléréséig tart.
Nehéz kategóriás (Stralis) járművek esetén: 1 év teljeskörű garancia + 1 év hajtáslánc garancia km korlátozás nélkül.
Nehéz kategóriás (Trakker) járművek esetén: 1 év teljeskörű garancia + 1 év hajtáslánc garancia, de maximum a 200.000 km
eléréséig tart.

6.

A gépjárműre vonatkozó jótállás érvényesítésének feltétele, hogy a Megrendelő dokumentumokkal igazolni tudja, hogy a
gépjárművet a Szállítótól vásárolta. A Szállítótól történő vásárlás igazolására be kell mutatni a számlát és a jótállási jegyet.

7.

A Megrendelő a meghibásodást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szállítónak. A Megrendelő felelős a közlés késedelméből
eredő minden kárért.

8.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hibának a jótállás keretében történő kijavításáról a Szállító az IVECO Központ
bevonásával és ellenjegyzése alapján dönt, amelyhez a Szállító kötve van.

9.

Jótállás vállalása esetén a hibás gépjárművet a Szállító köteles – az IVECO döntésének megfelelően, illetve a gazdaságosság és a
gyorsaság szempontjait figyelembe véve – díjmentesen kijavítani. A gépjármű cseréjének nincs helye. A gépjármű javítása alatt a
Megrendelő nem jogosult cseregépjárműre. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szállító az esetleges
jótállási kötelezettsége nem terjed ki a Megrendelőnek a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésére.

10.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy – amennyiben a Szállító jótállást vállalt a gépjárműre – a jótálláshoz kapcsolódó jogai
megszűnnek, ha a gépjárművet a jótállás időtartama alatt más, nem IVECO szervizben javították, illetve ha a gépjármű
meghibásodását követően a Megrendelő az IVECO hálózaton kívüli bármely más szervizbe beviszi a gépjárművet, vagy a
hálózathoz nem tartozó szerviz azon bármely munkát vagy javítást végez. Ha a gépjárművet a meghibásodást megelőzően a
Megrendelő más IVECO szervizben javíttatta a jótállási idő alatt, a Szállító a jótállási igények teljesítését megelőzően jogosult
megvizsgálni, hogy a meghibásodást a más IVECO szerviz által eszközölt javítás eredményezte-e.

11.

A jótállási igények érvényesítését – a jótállási jegy átadásakor hatályos IVECO tájékoztatón szereplő esetek mellett – kizárja, ha
a)

A Megrendelő a kezelési útmutatóban, szervizfüzetben előírt átvizsgálásokat nem végezteti el a megadott
időközökben, illetve a feltárt hibákat nem javíttatja ki. Az előírt átvizsgálások költségei a Megrendelőt terhelik.

b)

A gépjárműbe olyan alkatrészt szerelnek be, amely alkalmazását a gyártó nem engedélyezte.

c)

A gépjárművet a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták meg, vagy a Megrendelő a használati előírásokat
nem tartotta be.

d)

A keletkezett hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye (pl. izzók, biztosítékok, fékbetétek,
kuplungtárcsabetét, ékszíj, gumiabroncs).

e)

A hiba szakszerűtlen kezelésre, rendeltetésellenes vagy túlzott igénybevételre (pl. versenyen történő használat),
közlekedési balesetre, elemi kárra, helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után keletkezett okra vezethető vissza.

f)

A Megrendelő nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének, és ezzel további meghibásodást okoz.

g)

Nem engedélyezett, vagy nem megfelelő, illetve szennyezett üzemanyagokat, illetve adalék- és kenőanyagokat
használnak.

h)

A meghibásodást követően a Megrendelő vagy harmadik személy megbontja a gépjárművet, mielőtt a valamely
IVECO márkaszerviz, a Szállító vagy az általa megbízott szakszerviz megvizsgálhatná azt.
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VII.

Egyéb rendelkezések

1.

Ha vételár vagy annak egy része pénzügyi intézmény által kerül finanszírozásra, a pénzügyi intézmény javára a pénzügyi
intézmény és a Szállító megállapodása alapján vételi jog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerül alapításra a gépjárműre.
A Gépjármű Szállítási Szerződés aláírásával – amely egyben a jelen ÁSZF elfogadását is jelenti – a Megrendelő hozzájárul, hogy a
vételi jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom a gépjármű-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A Szállító – amennyiben
erre a pénzügyi intézménytől külön megbízást és meghatalmazást kap – jogosult eljárni a nyilvántartásba vételi eljárásban.

2.

Ha a vételárat a pénzügyi szolgáltató olyan módon fizeti meg, hogy a gépjármű tulajdonjogát ő szerzi meg, akkor a forgalmi
engedélyben üzembentartóként a lízingbevevő illetve a bérlő kerül bejegyzésre. A Szállító jogosult ennek érdekében megtenni a
szükséges lépéseket.

3.

Amennyiben a Megrendelő olyan felépítményt kíván be/felszerelni a gépjárműre, amelynek be/felszerelése nem tartozik a Szállító
tevékenységi körébe, a Megrendelő megbízhatja a Szállítót, hogy a felépítmény elkészítése és felszerelése vonatkozásában
harmadik személlyel a Megrendelő javára, de a saját nevében szerződést kössön (bizomány). A Szállító olyan áron köteles
szerződést kötni a felépítményre, hogy a Felek által – a felépítményre is tekintettel – meghatározott vételár azt is fedezze. A
Szállító – a Felek ettől eltérő írásbeli megállapodása esetén – a bizományosi tevékenységét díjazás nélkül végzi. [A Szállító a
felépítményért semmilyen körülmények között és semmilyen jogcímen nem vállal felelősséget a Megrendelő vagy harmadik
személy irányába, amit a Megrendelő tudomásul vesz és kifejezetten elfogad. A felépítményre kötendő szerződés vonatkozásában
a Polgári Törvénykönyv bizományra vonatkozó rendelkezései irányadóak.]

5.

A Felek a közöttük létrejött szerződés teljesítése során jognyilatkozataikat elsősorban írásban tehetik meg. A jognyilatkozat szóbeli
közlésének tényét és időpontját fel kell jegyezni. Amennyiben azt a Gépjármű Szállítási Szerződés vagy az ÁSZF előírja, a
nyilatkozat közlése csak írásban hatályos. A jognyilatkozat közlése egyebekben csak postai szolgáltató útján kézbesíthető ajánlott
levélben. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés napján, ha pedig a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés
megkísérlésének napján kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette
át (az a feladó „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

6.

A Gépjármű Szállítási Szerződés, illetve az ÁSZF valamely rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés
érvényességét nem érinti.

7.

A Felek a közöttük létrejött szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.
A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szállító a közöttük létrejövő szállítási szerződés tényéről, a Megrendelő
adatairól, elérhetőségeiről, ill. a szállítási szerződés szerinti gépjármű valamennyi adatáról az IVECO gépjárművek importőre, a
Danube Truck Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 21.) részére tájékoztatást adjon, ezen adatokat részére továbbítsa. A Megrendelő
tudomásul veszi, hogy az adatok továbbításának célja az importőr által a későbbiekben a Megrendelő részére adható, ill. adandó
tájékoztatás lehetővé tétele, különösen az esetleges szavatossági és jótállási ügyek, visszahívások, akciók körében. A Megrendelő
tudomásul veszi, hogy a Szállítót semmilyen felelősség nem terheli az adatoknak az importőr általi kezelésével, feldolgozásával
kapcsolatban.

8.

A szerződő Felek a közöttük létrejött szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatban felmerült jogvitáikat mindenekelőtt békés úton
kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a Felek alávetik magukat – a pertárgy értékétől
függően hatáskörrel rendelkező – Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.

Amennyiben a Felek között olyan jellegű jogvita merül fel, amelynek kapcsán szakértői kérdés merül fel, a szakértőt igénybe venni
kívánó fél elsősorban az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről szóló 2005. évi XLVIII. törvény alapján
kéri szakértő kirendelését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól, és nem megbízási szerződés alapján eljáró
szakértőt vesz igénybe.

10.

Az átadott számlában, a Gépjármű Szállítási Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai
irányadók.

11.

A jelen ÁSZF 2017. június 7-én lép hatályba határozatlan időre.

Kelt: Budapest, 2017.06.07.

P. H.

Láng Győző ügyvezető
Levantex Kft. képviseletében
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