
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
a PARTIUM ’70 Zrt., mint eladó által fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog  

határidős adásvételi szerződéssel történő értékesítésére 
 
 
1. Az Eladó részéről a teljesítés, vagyis az árunak a Vevő részére történő eljuttatása (az áru fuvarozó részére történő 

tényleges átadásának megkezdése) az Eladó készletállományának összetételétől függően a felek által előzetesen 
egyeztetett időpontban történik. Az áru fuvarozónak történő átadás-átvételének pontos időpontjára vonatkozó
megállapodás hiányában az Eladó e-mailben értesíti a Vevőt arról, hogy a teljesítésre felkészült. 

 
2. Az áruk átvételéről és elszállításáról a Vevő a saját költségére köteles gondoskodni 7 munkanapon belül az erre 

irányuló fuvarszerződés megkötésével. Az Eladó a Vevő kérésére az árukat kiszállítja (elfuvaroztatja) a megadott 
szállítási címre költségtérítés ellenében. Ebben az esetben a fuvarozási költséget az ajánlatban megadott áru 
egységára tartalmazza.  

 
3. A szállítási címre történő kiszállításkor – illetve amennyiben a Vevő bonyolítja a fuvarozást, a fuvarozónak 

történő áruátadáskor – a Vevő köteles gondoskodni a mennyiségi és minőségi átvétel szabályos lefolytatásáról. 
Szabályos átvételnek minősül az, amikor az árutovábbítás során használt fuvarlevél, illetve szállítólevél cégszerűen 
kerül aláírásra és lebélyegzésre. Amennyiben a Vevő harmadik személy részére kívánja szolgáltatni az általa 
megrendelt árut, köteles az átvevő részére szabályosan kiállított (cégszerűen aláírt, lebélyegzett) eredeti megbízást 
kiadni, amit a kiszolgáltatás során az Eladó megbízottja (fuvarozó) részére át kell adni. A szabályos átvétel Vevő
hibájából történő meghiúsulása esetén az Eladó jogosult a termékeket a saját telephelyére fuvarozni és annak 
költségét a Vevőre terhelni. 

 
4. Az áruk szállítása egyszer használatos göngyölegekben történik. Az árukat az Eladó fuvarozási és tárolási 

utasításának rendelkezései szerint kell kezelni, ellenkező esetben a kezelési rendelkezések megszegéséből eredő 
minőségromlásért sem jótállási, sem szavatossági felelősséget nem vállal az Eladó. 

 
5. Amennyiben a Vevő a készrejelentéstől vagy a felek által megállapított teljesítési határidőtől számított 7 

munkanapon belül az áruk átvételéről vagy elszállításáról nem gondoskodik vagy nem kéri az Eladó által történő 
fuvarozást, illetve az Eladó által történő fuvarozás esetén az átvételt jogosulatlanul megtagadja, úgy az Eladó a 
határidő lejártát (az átvétel megtagadását) követő naptól tárolási díjat számíthat fel, amelynek mértéke naponta a 
termékek ÁFA nélküli ellenértékének 0,15 %-a + ÁFA, de maximum 40%-a + ÁFA. A tárolási díj-fizetési 
kötelezettség kezdetétől számított 30 nap lejárta után az Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, az 
áruk felett szabadon rendelkezni és a Vevőtől az áruk vételárának megfizetését, valamint a felmerült egyéb 
indokolt költségeinek megtérítését követelni és a Vevő köteles ezeket az Eladónak megtéríteni. 

 
6. Az áruk minősége a Szerződésben feltüntetett szabványoknak, illetve előírásoknak felel meg. A Vevő a 

mennyiségi, valamint a szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogást az áruk átvételével egyidejűleg 
haladéktalanul köteles jelezni és a kifogást tartalmazó jegyzőkönyv 1-1 példányát a fuvarozó részére átadni, illetve 
az Eladó részére megküldeni. A szemrevételezéssel meg nem állapítható minőségi kifogás alapján a felek a Vevő
székhelyén vagy az áruk tárolásának helyén személyesen egyeztetnek, amennyiben szükséges, a minőségi 
kifogással érintett árukat az Eladó székhelyére elszállítják  és ott az Eladó minőségellenőrző szervével
megvizsgáltatják. 



  

 

 
 
7. A Vevő köteles az Eladó számláját a megadott fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. Fizetési késedelem esetén az 

Eladó jogosult a tartozás teljes mértékben való kiegyenlítéséig a további megrendelések teljesítésének 
megtagadására, az áruk átadásának megtagadására, tárolási díj felszámítására a jelen ÁSZF 5. pontjában írott 
mérték szerint, a Vevő kizárólag készpénzért történő kiszolgálására, valamint 60 napot meghaladó mértékű 
fizetési késedelem esetén a szerződéstől való elállásra. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke 
megegyezik a vállalkozások egymás közötti jogügyleteire meghatározott mértékű törvényes késedelmi kamattal. A 
kamatfizetési kötelezettség az Eladó számláján feltüntetett fizetési határidő lejártát követő naptól esedékes. Az
Eladó számlareklamációt csak a számla kiállításától számított 30 napon belül fogad el. A fizetési határidő túllépése 
esetén az Eladó jogosult a fentiekben meghatározott törvényes késedelmi kamaton kívül behajtási költségátalányt 
felszámolni. Ennek mértéke a mindenkori hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány.
Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult a további szállításokat a késedelem megszüntéig felfüggeszteni, illetve 
a további szállításoknál előre fizetést kérni. Az Eladó jogosult a fizetési késedelem miatt felfüggesztett 
kiszállítások következtében keletkező többletköltségeit és esetleges kárait a Vevőre áthárítani. 

 A Vevő kifejezett rendelkezése ellenére az Eladó jogosult az átutalt összegeket elsősorban a korábbi számlák, 
késedelmi kamatok és behajtási költségátalány kiegyenlítésére elszámolni. 

 Ha a Vevő összes tartozása (lejárt és nem lejárt együttvéve) a hitelbiztosító által adott hitelkeretet meghaladja, 
akkor az Eladó a Vevő írásbeli értesítését követően a kiszállításokat mindaddig szüneteltetheti, amíg a Vevő 
tartozása a hitelkeret alá nem csökken.  

 A Vevő az áru ellenértékének visszatartására bejelentett reklamáció esetén sem jogosult. 
 
8. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vevő részére az Euler Hermes S.A. hitelbiztosító által 

meghatározott áruhitelkeretet állapítson meg. Az áruhitelkeret (a Vevő részére átadott kifizetetlen áruk
ellenértéke) túllépése csak a Vevő megfelelő fizetési biztosítéknyújtása (bankgarancia, árbevétel engedményezés, 
jelzálogjog stb.) esetén lehetséges, amelynek hiányában az Eladó jogosult a további megrendelések teljesítésének 
megtagadására, a termékek átadásának megtagadására, tárolási díj felszámítására, illetve kizárólag készpénzért 
történő kiszolgálásra.  

 
9. Amennyiben a Vevő a megrendelésétől eláll, és az áru gyártása megkezdődött, vagy megtörtént, úgy az Eladót az 

áru ÁFA nélküli ellenértékének 25%-a illeti meg bánatpénz címén. 
 
10. A felek az esetleges jogviták eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
 
Érvényes: 2014. május 26-tól 
 


