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Hatály:
Jelen szerződési feltételek a Szerviz-Trade Kft (a továbbiakban: „Szállító”) és a vele üzleti kapcsolatba lépő
vevő (a továbbiakban: „Vevő”) közötti, kerék üzletággal kapcsolatos megállapodásra vonatkozó, a jogszabályi
előírásokon és általános szakmai szokásokon túl meghatározott együttműködési feltételek. E szerződési
feltételek a felek között létrejövő szerződés részét képezik, és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező
akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet.
Jelen szerződési feltételek visszavonásig érvényesek. A szerződési feltételek a www.szerviztrade.hu
weboldalon és Szállító székhelyén és telephelyein kifüggesztve találhatók meg, azokról a Szállító
értékesítője/területi képviselője ad tájékoztatást, illetve Vevő kérésére abból egy példányt részére a Szállító
átad. Amennyiben a Vevőnek egyes meghatározások nem egyértelműek vagy nem elég részletesek, a
megrendelés előtt írásban felteheti kérdéseit, melyekre a Szállító írásos választ ad.
1. Általános rendelkezések:
1.1.

Miután a szerződési feltételeket a Szállító nyilvánosan meghirdette, a Vevő pedig azok
megismerését a számla, ilyen tartalmú átvételi elismervény vagy a szállítólevél aláírásával, a
számlaösszeg megfizetésével, illetve a termék átvételével igazolja, azokat elfogadja.

1.2.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik féllel kapcsolatban a szerződés alapján vagy
azzal kapcsolatban egyébként tudomásukra jutott valamennyi és bármely információt (így
különösen adatot, iratot, leírást, módszert, kereskedelmi tárgyalás tartalmát, pénzügyi
megállapodást, know-how-t) üzleti titokként kezelik a jogviszony fennállásának teljes időtartama
alatt, illetőleg a szerződés megszűnését követő 3 évig. A felek az üzleti titkot harmadik személyek
részére kizárólag akkor tehetik hozzáférhetővé, ha a másik fél ahhoz előzetesen írásban
hozzájárul, illetve ha azt jogszabály kötelezővé teszi.

1.3.

A Szállítónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük merült fel.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, alávetik magukat hatáskörtől függően a Budapesti II. és
III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

1.4.

A felek kijelentik, hogy amennyiben a közöttük létrejött szerződés egyes pontjai érvénytelenné
válnának, úgy az ilyen részek érvénytelensége a jelen megállapodás más pontjainak
érvényességére nem hat ki, azokat úgy kell értelmezni, hogy a jelen megállapodás célja a lehető
legjobban megvalósuljon.

1.5.

A jelen szerződési feltételekben és az egyedi szerződésben nem tárgyalt esetekben a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) vonatkozó előírásai az
irányadók.

2. A szerződéskötés lépései, ár és fizetési feltételek
2.1.

500.000,- forintnál alacsonyabb összértékű megrendelés esetén
A Vevő igényeinek egyeztetését követően a Szállító által – szóban, írásban vagy
értékesítője/területi képviselője útján – tett ajánlati felhívások tájékoztató jellegűek, és a Vevő
konkrét, írásbeli megrendeléseinek mint ajánlatoknak, a Szállító általi visszaigazolásáig a
feltételek változhatnak. Indokolt esetben (pl. a külföldről származó termék valutában kifejezett
árának a forinthoz képest történő árfolyamváltozása) az ajánlat elfogadásáig a Szállító jogosult a
Vevőnek küldött ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megváltoztatni vagy visszavonni.
Ennek megfelelően a felek között a szerződés akkor jön létre, ha a Vevőnek a Megrendelőlapon
meghatározott feltételek mellett tett vételi ajánlatát a Szállító írásban visszaigazolja.

2.2.

500.000,- forintot elérő, illetve azt meghaladó összértékű megrendelés esetén

A Vevő igényeinek egyeztetését követően a Szállító által a Vevőnek eljuttatott szállítási
szerződéstervezetek mint ajánlati felhívások, tájékoztató jellegűek, és a Vevő által megfelelően
aláírt szerződéstervezeteknek mint ajánlatoknak, a Szállító általi aláírásáig a feltételek
változhatnak. Indokolt esetben (pl. a külföldről származó termék valutában kifejezett árának a
forinthoz képest történő árfolyamváltozása) az ajánlat elfogadásáig a Szállító jogosult a Vevőnek
küldött szerződéstervezetben szereplő feltételeket megváltoztatni vagy visszavonni. Ennek
megfelelően a felek között a szerződés akkor jön létre, ha a Vevőnek a szerződéstervezetben
meghatározott feltételek mellett tett vételi ajánlatát a Szállító a szerződéstervezet aláírásával
visszaigazolja.
2.3.

A Szállító által megjelölt árak nettó árak, gyári paritásúak, azaz a Szállító székhelyén vagy
telephelyén történő átadásra vonatkoznak. Más helyszínre történő kiszállítás esetére a Szállító
jogosult a postaköltséget felszámítani, a Vevő pedig köteles ezt megfizetni.

2.4.

A Szállító ajánlattételi felhívásában megadott árak forintban és euróban is meghatározásra
kerülhetnek, azonban a számlázás forintban történik, kivéve ha a Vevő kifejezett kérésére a felek
az euróban történő számlázásban és fizetésben állapodnak meg.

2.5.

A szállítandó termékek listáját, árát, mennyiségét a Szállító által kibocsátott rendelés
visszaigazolás vagy aláírt szállítási szerződés részletesen tartalmazza.

2.6.

A Vevő a Szállító általi visszaigazolástól és az előleg/foglaló bekérő kézhez vételétől számított 8
napon belül a megrendelt termékek árának 30 %-át köteles a Szállító részére készpénzben vagy
banki átutalással kiegyenlíteni. Utóbbi esetben az előlegfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,
amikor az átutalás a Szállító bankszámlájára megérkezik. A Szállító bankszámlájára beérkezett
előlegről/foglalóról a Szállító előleg/foglaló számlát bocsát ki. Az előleg/foglaló számla a
teljesítéskor a Szállító végszámlájában kerül jóváírásra. A foglaló/előleg kifizetése a teljesítés
megkezdésének feltétele. Az előleg/foglaló megfizetésének késedelme esetén a Szállító által
vállalt teljesítési határidő a fizetési késedelem megszűnését követő napon kezdődik meg.

2.7.

A mindenkori fizetési határidő a teljesítést követően a Szállító által kiállított számla Vevő általi
kézhezvételétől számított 8 nap. A fizetés történhet készpénzben vagy banki átutalással. Utóbbi
esetben a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az átutalás a Szállító bankszámlájára
megérkezik.

2.8.

Ha a szállított termékek árát nem a Vevő fizeti, vagy nem a Vevő telep- vagy székhelye a
teljesítés helye, akkor a Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a fizetésre kötelezett, illetve a
telepítési hely tulajdonosának megfelelő írásbeli hozzájárulását beszerezze, és a Szállítónak átadja.
A Vevő felelős azért is, hogy írásban meghatározza azt a személyt, aki a termékek átvételére

jogosult, és a teljesítés igazolására köteles. A Vevő által megadott személynek teljesítéskor a
személyazonosságát hitelt érdemlően kell igazolnia a Szállító felé. A Szállító ilyen esetben
mindaddig nem köteles teljesíteni, amíg a Vevő a megfelelő harmadik személy írásbeli
hozzájárulását a részére át nem adja, illetve az átvevő természetes személyt meg nem határozza.
2.9.

Ha a megrendelt termékek átadásának helye a Szállító székhelye vagy telephelye, és így a
termékek elszállításáról a Vevő köteles gondoskodni, akkor a Szállító a teljesítésről azaz a termék
elszállíthatóságáról a Vevőt értesíti. Ha a Szállítónak a termék szállításra kész állapotáról szóló
értesítését követő 8 napon belül Vevő a termék elszállításáról - erre fennálló kötelezettsége
ellenére - sem gondoskodik, úgy a Szállító jogosult a termék árán felül tárolási díjat is
felszámítani, a Vevő pedig köteles ezt megfizetni. A tárolási díj mértéke naponta a kérdéses
termékek értékének 1%-a. Az ilyen termékek vonatkozásában a felelős őrzés szabályai az
irányadóak. Vis major (sztrájk, háború, tűzvész, szállítási akadály, alapanyaghiány, stb.)
bekövetkezése esetén a szállítási határidő a vis major időtartamával meghosszabbodik.

2.10.

A Szállító által már visszaigazolt rendelés vagy aláírt szállítási szerződés Vevő általi
visszamondása esetén illetve a teljesítés Vevő érdekkörében felmerült okból történő
meghiúsuláskor a Szállító a Vevőnek sztornó díjat számít fel, aminek a mértéke a 2.1. pont
szerinti esetben a kérdéses termékek értékének 15%-a, a 2.2. pont szerinti esetben a kérdéses
termékek értékének 30%-a.

2.11.

A teljesítés Vevő érdekkörébe tartozó okból történő részleges késedelme vagy meghiúsulása
esetére a Szállító a részteljesítés és részszámlázás jogát fenntartja.

2.12.

A Vevő fizetési késedelme esetén a Szállító gazdálkodó szervezeteknél a Ptk. 6:155. §-ában,
egyébként a Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamatot számítja fel, és az esetlegesen
korábban meghatározott kedvezmény érvényét veszti.

2.13.

A Vevő elfogadja, hogy késedelmes fizetés esetén a Szállítónak a pénzügyi rendezéssel
kapcsolatban felmerült, számlával igazolt költségeit (pl.: ügyvédi díj, felszólítás, stb.) köteles
megtéríteni.

2.14.

A Szállító a termékeken a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, a Vevő ezt
tudomásul veszi.

2.15.

Szállító a termékeket a Vevő birtokába adja, Vevő azonban a termékeken csak a vételár teljes
kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot. A Vevő a termékeket a vételár teljes kiegyenlítéséig nem
idegenítheti el és nem terhelheti meg. A Vevő a terméket rendeltetésszerűen használhatja, köteles
azonban megóvni a rendeltetésszerű használattal szükségképpen együtt járó elhasználódást és

kopást meghaladó mértékű elhasználódástól és kopástól. A Vevő a vételár teljes kiegyenlítéséig
köteles a termékek karbantartásáról és biztonságos őrzéséről gondoskodni. A Szállító jogosult a
termék meglétét és állapotát a Vevővel egyeztetett időpontban ellenőrizni. A Vevő a Szállító
ellenőrzési jogát nem korlátozhatja, és nem akadályozhatja. A Vevő hozzájárul, hogy a Szállító a
termék állapotának ellenőrzése céljából a Vevő által használt ingatlanra bemenjen.
2.16.

Amennyiben a vételár teljes kifizetését megelőzően a Vevő a vétel tárgyát beépíti, vagy
összeépíti, köteles a beépítés, összeépítés tényéről, helyéről és idejéről a Szállítót előre értesíteni.
Amennyiben a beépítés harmadik személy ingó, vagy ingatlan tulajdonába történik, a Vevő
köteles tájékoztatni a harmadik személyt arról, hogy a beépíteni szándékozott dolog a Szállító
tulajdona. A Vevő a beépítést minden esetben kizárólag a Szállító előzetes, írásbeli
hozzájárulásával kezdheti meg. A Vevő elállása vagy felmondása esetén a Szállító jogosult a vétel
tárgyát képező terméket a beépítés, vagy összeépítés helyszínéről is elszállítani. Az elszállítással
szükségképpen együtt járó állagsérelmet meghaladó kárt a harmadik személy részére azonban
köteles megtéríteni. A Vevő a beépítést megelőzően a harmadik személyt ezekről a
lehetőségekről tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért a Vevő felelős.

2.17.

A Szállító a szerződést a Vevő fizetési késedelme esetén elállhat vagy, ha a szerződéskötés előtt
fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, azt felmondhatja. Jogosult elállni, illetve
felmondani akkor is, ha Vevő az ellenőrzési jogát nem biztosítja, vagy akadályozza. Elállása,
illetve felmondása esetén a Szállító jogosult a terméket a Vevő külön értesítése nélkül birtokba
venni és elszállítani. A Vevőt kizárólag az elállás, illetve felmondás tényéről köteles értesíteni.

2.18.

A Szállító elállása, illetve felmondása esetén a Vevő a termék részére történő átadását követő
naptól számítva a Szállító általi ismételt birtokba vétel napjáig, illetve a 2.19. pontban
meghatározott visszaadás határidejéig használati díj fizetésére köteles. A használati díj mértéke
naponta a kérdéses termékek értékének 1%-a. A Szállító jogosult beszámítani a Vevő által
kifizetett vételár részleteket a használati díjba, illetőleg az esetleges kár megtérítésébe.

2.19.

A Vevő az elállásról, illetve felmondásról történő értesítést követően a terméket tovább nem
használhatja, és köteles 3 napon belül a Szállító birtokába adni. Amennyiben a Vevő a terméket e
határidő alatt nem adja a Szállító birtokába, köteles használati díjat fizetni, függetlenül attól, hogy
a terméket használta-e. A használati díj mértéke a visszaadás határidejét követő naptól
kezdődően naponta a kérdéses termékek értékének 2%-a.

2.20.

A Szállító tájékoztatja a Vevőt, a Vevő pedig tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő a vételár
teljes kiegyenlítése előtt a terméket elidegeníti, vagy megterheli, vagy azzal egyéb módon
sajátjaként rendelkezik, azzal bűncselekményt valósíthat meg.

2.21.

A jelen szerződési feltételek aláírója kijelenti, hogy Vevő képviseletére jogosult, továbbá
magánszemélyként mint kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vevő nem teljesít,
maga fog helyette a Szállítónak teljesíteni. A kezes nem követelheti, hogy a jogosult a követelést
először a kötelezettől hajtsa be (készfizető kezesség Ptk. 6:420. §).

3. A teljesítés határideje, kárveszélyviselés
3.1.

A Szállító által forgalmazott termékek várható szállítási határideje raktáron lévő termékekre – a
15.00 óráig leadott rendelések esetén – 48 óra. Speciális termékek esetén egyedi vállalási határidő
kerül meghatározásra a Szállító részéről. Ez a határidő minden esetben a rendelés
visszaigazolásban vagy a szállítási szerződésben pontosan meghatározásra kerül.

3.2.

A Vevő késedelme a Szállító egyidejű késedelmét kizárja.

3.3.

Az átadás pillanatától a Vevőt terheli a kárveszély, valamint a termékekkel kapcsolatos
valamennyi költség (pl.: őrzés, vagyon és kárvédelem) viselése.

4. A teljesítés helyére vonatkozó kikötések
4.1.

A teljesítés helye – a felek ettől eltérő, írásbeli megállapodása hiányában – a Szállító székhelye
vagy telephelye.

4.2.

A Vevő vállalja, hogy a terméket annak átvételekor megvizsgálja és annak felismerhető esetleges
mennyiségi és/vagy minőségi hiányosságát a Szállítóval haladéktalanul írásban közli. Ennek
elmulasztása esetén a Vevő további kárigényre nem jogosult.

5. Garancia
5.1.

A Szállító az általa forgalmazott új termékekre a termékek gyártói által vállalt garanciát vállalja, de
maximálisan a magyarországi átadástól számított 12 hónap időtartamú garanciát. A garancia a
termék működőképes átadásától számít, de nem lehet hosszabb, mint az elszállításra való
felajánlást vagy a Vevő kérésére történő első kiszállítást követő 15 hónap.

5.2.

Nem tartoznak a garancia körébe különösen:
 A szakszerűtlen kezelés okozta káresemények, szándékos rongálásból nem rendeltetésszerű
használatból vagy karbantartás elmulasztásából adódó meghibásodások;
 Nem megfelelő tárolásból eredő meghibásodások, sérülések;
 A karbantartási utasítások be nem tartásából eredő meghibásodások;
 A fogyó és kopó alkatrészek (pl.: elem, műkövezett görgő, tömítések, ékszíjak, stb.).

5.3.

Az átadott termékekre a Vevőnek a garanciális jogok érvényesítésére 12 hónap áll rendelkezésre.
Ez akkor érvényesíthető, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban
vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, és a Vevő erről haladéktalanul, de
legkésőbb 3 napon belül értesítette a Szállítót. Ez alól kivétel, ha a hibáról előre írásban
tájékoztatva lett a Vevő és ő mégis ragaszkodott a vásárláshoz.

5.4.

A garanciális ügyintézés előfeltétele a jótállási jegy és számla megléte és egyidejű
bemutatása.

Minden olyan körülményről, amely a teljesítést akadályozza, a Felek kölcsönösen kötelesek egymást
tájékoztatni.
Jelen szerződési feltételek minden kiadott árajánlat, rendelés visszaigazolás és szerződés egységes
elválaszthatatlan részét képezik. A Szállító szerződési feltételeit megismertem és azokat elfogadom.
Dátum: Budapest, ………. év ……………… hónap ………. nap.
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