A LEVANTEX KFT.

(1044 BUDAPEST, IPARI PARK ÚT 2., 2800 TATABÁNYA, GYŐRI ÚT 43.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSHEZ
(ÁSZF)

I.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya

1.

A Levantex Kft. mint tevékenységét hivatalos IVECO márkakereskedőként végző Eladó és
ügyfele, mint Vevő között létrejött alkatrész adásvételi szerződés (a továbbiakban: szerződés)
konkrét jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit az alkatrész-értékesítés kapcsán kiállított számla,
illetve amennyiben külön alkatrész adásvételi szerződés aláírására kerül sor, az aláírt alkatrész
adásvételi szerződés (megrendelőlap) tartalmazzák.

2.

A teljesítésnek a számlán, az alkatrész adásvételi szerződésben (Megrendelőlap), illetve
amennyiben a Felek között együttműködési keretmegállapodás létrejött, az abban nem
szabályozott kérdésekre az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

3.

A számla, az alkatrész adásvételi szerződés,, az ÁSZF, valamint amennyiben a Felek között
együttműködési keretmegállapodás létrejött, az együttműködési keretmegállapodás szövege
egymástól tartalmilag elválaszthatatlanok, azok együttesen alkotják a szerződést. A Vevő a
bennük foglaltakat a számla átvételével, az alkatrész adásvételi szerződés (megrendelőlap), illetve
amennyiben a Felek között együttműködési keretmegállapodás létrejött, az együttműködési
keretmegállapodás aláírásával elfogadja és tudomásul veszi.

4.

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

II.

Szerződési ajánlat és elfogadása

1.

Az Eladó ajánlati felhívása kizárólag az ár tekintetében tizenöt (15) napig van érvényben, az
árfolyamváltozás esetét ide nem értve.

2.

A Vevő megrendelését az Eladó a teljesítéssel vagy a megrendelés írásbeli visszaigazolásával
fogadja el. A számla pótolja a megrendelés visszaigazolását.

3.

Az Eladó alkalmazottai – a kisebb jelentőségű módosítások kivételével – nem jogosultak olyan
szóbeli kiegészítő megállapodások kötésére vagy szóbeli ígéretek tételére, amelyek az írásbeli
szerződés tartalmát meghaladják.

III.

A vételár megfizetése

1.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mivel az Eladó listaárai az euro árfolyamához
kötöttek, az Eladó saját egyoldalú döntése alapján jogosult a megrendelés időpontjához képest az
euro árfolyama változásának megfelelően módosult vételárról kiállítani a számlát.

2.

Az Eladó és a Vevő rögzítik, hogy a bruttó vételár nem tartalmazza azokat az adókat, illetékeket,
járulékokat stb., amelyeket jogszabályi előírások alapján az alkatrész tulajdonjogának
megszerzésekor közvetlenül a Vevő tartozik megfizetni.
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3.

Amennyiben a Felek előleget kötöttek ki, a Vevő az alkatrész adásvételi szerződés
(megrendelőlap) aláírásától számított két (2) munkanapon belül köteles azt megfizetni az
Eladónak előlegszámla ellenében, illetve amennyiben a Felek átutalásos fizetési módban
állapodtak meg, a Vevő köteles az előleget két (2) munkanapon belül átutalni azt az Eladónak a
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 120010422-00174349-00100009 számú számlájára.

4.

A Vevő a hátralékos vételárat – az átvétel lehetséges időpontjait tartalmazó értesítést követően –
az alkatrész átvétele előtt az értesítésben megjelölt időpontig készpénzben, számla ellenében
köteles megfizetni. Amennyiben a Felek átutalásos fizetési módban állapodtak meg, a vételár
hátralékának az átvétel időpontjáig meg kell jelennie az Eladó számláján.

5.

Ha a megrendelést követően olyan jogszabályváltozás kerül elfogadásra, vagy
intézkedés meghozatalára kerül sor (deviza-, vám-, adó-, illetékváltozás stb.),
kényszerűen érinti, az Eladónak jogában áll az árat egyoldalúan módosítani,
mértékben, amilyen mértékben a jogszabályváltozás vagy az állami, hatósági
indokolja.

6.

Amennyiben az Eladó két (2) hónapnál hosszabb teljesítési határidőt vállal, olyan egyéb, az Eladó
akaratától független külső körülmény miatt is változtathat árat, amelyet befolyásolni nem tudott.

7.

Az alkatrész a teljes vételár kiegyenlítéséig az Eladó tulajdonában marad.

8.

A Felek rögzítik, hogy a Vevő fizetési kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek, amikor az
Eladó az alkatrész teljes bruttó vételárát kézhez kapta, vagyis a készpénzt az Eladó a pénztárába
bevételezte, illetve az átutalást a bank az Eladó bankszámláján jóváírta.

9.

Amennyiben a Vevő akár az előleget, akár a fennmaradó vételárat késedelmesen teljesíti az
alkatrész adásvételi szerződésben rögzített vagy a számlán megjelölt időponthoz képest, az Eladó
jogosult évi 20% késedelmi kamat felszámítására. Az Eladó a késedelmi kamatot külön felszólítás
nélkül, számla kibocsátásával érvényesítheti.

IV.

Teljesítés, átadás-átvétel

1.

Az Eladó által vállalt teljesítési határidő akkor érvényes, ha a Vevő az előleget a szerződés
(megrendelőlap) aláírásától számított két (2) munkanapon belül, a hátralékos vételárat pedig az
átadást megelőzően megfizeti, illetve ha az előleg és a hátralékos vételár az Eladó számláján
jóváírásra kerülnek. Az Eladó az egyes szerződések tárgyát képező alkatrészeket jogosult a teljes
vételár kiegyenlítéséig visszatartani az általa vállalt teljesítési határidőtől függetlenül.

2.

Az Eladó négy (4) héttel lépheti túl jogkövetkezmény nélkül a rögzített teljesítési határidőt. Ezen
határidő lejárta után a Vevőnek jogában áll – az Eladó által kitűzött póthatáridő eredménytelen
elteltével – a szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállni.

3.

Amennyiben az Eladó nem a megrendelést követően, a szerződés aláírásával egyidejűleg adja át
az alkatrészt a Vevőnek, az Eladó az alkatrész átvételének legkorábbi lehetséges időpontjáról és
helyéről, illetve amennyiben a Felek így állapodtak meg, a Vevő telephelyére történő fuvarozás
várható időpontjáról értesíti a Vevőt.

4.

A Vevő az értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül köteles az alkatrészt átvenni az
Eladó által megjelölt fióktelepen, illetve – a Felek ilyen tartalmú megállapodása esetén – az Eladó
által megjelölt időpontban a Vevő telephelyén.

olyan hatósági
amely az árat
de csak olyan
intézkedés azt
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5.

Amennyiben a Vevő az előírt határidőben az alkatrészt nem veszi át, az alkatrésszel összefüggő
összes teher, kockázat és a kárveszély átszállnak a Vevőre, az Eladó pedig jogosult az átvétel
időpontjáig felmerült tárolási díjat felszámolni és egyéb kárának megtérítését követelni.

6.

Az Felek között létrejött szerződés tárgyát képező alkatrésszel kapcsolatos összes teher, illetve a
kárveszély akkor is átszáll a Vevőre, ha az Eladó azért nem adja át az alkatrészt a Vevőnek, mert
az késedelembe esett a vételár megfizetésével.

7.

Amennyiben a Vevő nem veszi át az alkatrészt a megadott határidőben ,az Eladónak jogában áll
elállni a szerződéstől és kárainak, illetve költségeinek megfizetését követelni.

8.

Az alkatrész átvételekor a Vevő aláírásával igazolja, hogy az alkatrészt sértetlenül és hiba nélkül
vette át.

9.

Ha a Vevő az alkatrész átvétele előtt megváltoztatja címét (lakcím, székhely), és azt az Eladóval
nem közli írásban, minden ebből eredő jogkövetkezmény a Vevőt terheli, és az Eladó nem esik
késedelembe a teljesítéssel. Az Eladónak a szerződés alapján tett nyilatkozatai közöltnek
tekintendők és hatályosak a Vevővel szemben, ha azokat a Vevő által legutoljára közölt címre
irányították.

V.

Elállás a szerződéstől

1.

A Vevő nem jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben a szerződést bármilyen módon
jogosulatlanul megszünteti, köteles az Eladót a teljes bruttó vételár 50 %-ának megfelelő
meghiúsulási kötbér illeti meg. Az Eladó jogosult a meghiúsulási kötbér összegét az esetlegesen
már megfizetett vételárelőlegből vagy vételárból visszatartani.

2.

Amennyiben a Vevő a III/3. vagy a III/4. pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az
Eladó jogosult a szerződéstől elállni. A III/4. pontban foglaltak megszegése miatti elállás esetén a
Vevő által már megfizetett előleg, de legkevesebb a teljes bruttó vételár 50%-a az Eladót illeti
meg.

3.

Amennyiben a Vevő az Eladó által megadott legkorábbi átvételi időpontot követő nyolc (8) napon
belül sem veszi át az alkatrészt, illetve nem egyenlíti ki a teljes vételárat, az Eladónak jogában áll
a szerződéstől elállni. Ebben az esetben az Eladót az előleggel megegyező, de legkevesebb a
bruttó vételár 50 %-ának megfelelő mértékű bánatpénz illeti meg, amelyet jogosult a
vételárelőlegből vagy a már megfizetett vételárból visszatartani. A fennmaradó összeget az Eladó
kamatmentesen fizeti vissza a Vevőnek.

4.

Az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, ha az alkatrészgyártó a megrendelést előre nem látható és
az Eladónak fel nem róható okból nem teljesíti, illetve az alkatrész sérülten vagy hibásan érkezik
meg. Az Eladó ebben az esetben köteles az előleget, illetve az esetlegesen már megfizetett
vételárat kamatmentesen visszafizetni a Vevőnek. Az Eladó a jelen pontban írt elállási jogának
gyakorlása miatt nem kötelezhető semminemű költség megtérítésére vagy kártérítési fizetésére.

VI.

Jótállás

1.

Az Eladó az IVECO Fiat Magyarország Kft. (IVECO Központ) által meghatározott gyári IVECO
alkatrészek vonatkozásában, az IVECO Központ iránymutatásai és előírásai alapján az általa
értékesített alkatrészekre jótállást vállalhat, amely kötelezettségvállalás kinyilvánításának
kizárólag az minősül, ha az Eladó jótállási jegyet ad át a Vevőnek. A jótállási jegy átadását kétség
esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
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2.

Az alkatrészre vonatkozó jótállás érvényesítésének feltétele, hogy a Vevő dokumentumokkal
igazolni tudja, hogy az alkatrészt az Eladótól vásárolta. Az Eladótól történő vásárlás igazolására
be kell mutatni a számlát és a szállító levelet, illetve a jótállási jegyet.

3.

A Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul bejelenteni az Eladónak. A Vevő a közlés
késedelméből eredő minden kárért felelős.

4.

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

5.

A hibás alkatrészt az Eladó köteles – az IVECO Központ döntését, illetve a gazdaságosság és a
gyorsaság szempontjait figyelembe véve – díjmentesen kijavítani vagy kicserélni Jelentéktelen
hiba miatt cserének nincs helye.

6.

A jótállási igények érvényesítését kizárja, ha

a)

A meghibásodott egységet elhanyagolták, rendeltetésellenesen használták, módosították,
rendellenes kopási vagy elhasználódási jeleket mutat, illetve nem kapta meg a szervizelési
leírásokban és az egyéb közleményekben ismertetett karbantartást.

b)

Az alkatrészt a gyártó vagy az Eladó által nem engedélyezett módon változtatták meg,.

c)

A keletkezett hiba természetes kopás vagy elhasználódás következménye.

d)

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.

e)

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

f)

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

g)

A meghibásodást követően a Vevő vagy harmadik személy megbontja az alkatrészt, mielőtt az
Eladó megvizsgálhatná azt.

7.

Nem terjed ki a jótállás a következőkre:

a)

Olyan károk, amelyek az alkatrész vagy a fődarab helytelen használatával kapcsolatosak
(karbantartás hiánya, rossz minőségű olaj használata, balesetek stb.)

b)

Olyan alkatrészeknek (gumiabroncsok, lengéscsillapítók, gömbfejek, szűrők, ablaktörlő lapátok,
tengelykapcsoló- és fékbetétek, injektorok, izzók stb.) a cseréje, amelyek rendes körülmények
között is kopásnak és elhasználódásnak vannak kitéve, és a jármű rendes üzemeltetési költségét
terhelik, kivéve, ha anyaghiba miatt válik szükségessé ezeknek a részeknek a cseréje.

c)

Olyan szerelvények, amelyekről hiányzik az IVECO azonosító (pl. tachográf, sebességkorlátozó,
befecskendezőszivattyú, elektronikus vezérlőegység, váltómű, tengelyek).

d)

Olyan alkatrész vagy fődarab egységek, amelyeket nem eredeti IVECO alkatrészek
felhasználásával javítottak meg.
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8.

Az Eladó nem vállalja azoknak az igényeknek a teljesítését, amelyek a megjavított vagy kicserélt
alkatrész meghibásodása révén adódó következményes károk vagy kiadások megtérítésével
kapcsolatosak, illetve az olyan igényeket teljesítését sem, amelyek azokkal a következményes
károkkal vagy kiadásokkal függnek össze, amelyek esetlegesen meghibásodott egységnek olyan
jellegű folyamatos használatából adódnak, amely feltételezhetően súlyosbította a hibát.

9.

Ha egy alkatrész megjavításra kerül jótállás keretében, az nem jár az eredeti alkatrészre érvényes
jótállás meghosszabbításával.

10.

A jótállásra egyebekben a jótállási jegy mellé adott IVECO tájékoztatóban foglalt feltételek és
korlátozások irányadóak.

11.

A jótállás a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti.

VII.

Egyéb rendelkezések

1.

A Felek a közöttük létrejött szerződés teljesítése során jognyilatkozataikat elsősorban írásban
tehetik meg. A jognyilatkozat szóbeli közlésének tényét és időpontját fel kell jegyezni. Ha azt az
alkatrész adásvételi szerződés vagy az ÁSZF, illetve amennyiben a Felek között létrejött
együttműködési keretmegállapodás, annak szövege 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 feladóhoz „nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

2.

A szóban megkötött kisebb jelentőségű módosításokat az Eladó köteles huszonnégy (24) órán
belül írásban visszaigazolni a Vevőnek. A számla átadása a jelen pont értelmezésében írásbeli
visszaigazolásnak minősül. A jelen ÁSZF értelmezésében módosításnak a tárgyukat tekintve az
50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint értéket el nem érő módosítások minősülnek.

3.

Az alkatrész adásvételi szerződés, az ÁSZF, illetve amennyiben a Felek között létrejött
együttműködési keretmegállapodás, az együttműködési keretmegállapodás valamely
rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

4.

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 Felek kötelezik magukat arra,
hogy védik és őrzik a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat,
dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő
védelmét biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok,
akik a jelen szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák az
adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá,
akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására, szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk,
egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz,
információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek,
megfelelő titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen szerződéssel kapcsolatos
tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végrehajtják az
adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket. A Felek felelősséggel tartoznak
minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből
származik.
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5.

A szerződő Felek a szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni.
Ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a Felek alávetik magukat – a pertárgy
értékétől függően hatáskörrel rendelkező – Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességének.

6.

Amennyiben a Felek között olyan jellegű jogvita merül fel, amelynek kapcsán szakértői kérdés
merül fel, a szakértőt igénybe venni kívánó fél 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.

7.

Az átadott számlában, az alkatrész-adásvételi szerződésben, az ÁSZF-ben, illetve amennyiben a
Felek között létrejött együttműködési keretmegállapodás, az annak szövegében nem szabályozott
kérdésekben a magyar jog szabályai irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseire.

8.

A jelen ÁSZF 2006. december … -án lép hatályba határozatlan időre.

Dátum: ……………………………………..
Láng Éva ügyvezető
Levantex Kft. képviseletében
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