
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

a Kádár Hungary Kft. által gyártott hordók adásvételi szerződéseire vonatkozóan 

 

I. Általános feltételek 

1.) A felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában a vevő megrendelésével az általános 

szerződési feltételekben foglaltakat elfogadja, egyben kijelenti, hogy az általános szerződési 

feltételekben foglaltakat teljes körűen megismerte, az azzal kapcsolatos tájékoztatást 

különösen a válsztottbírósági kikötésről az eladótól megkapta, illetve külön kérése esetén az 

ÁSZF egy kinyomtatott, hiánytalan példányát az eladótól átvette.  

 

2.) A vevő a megrendelésével ugyancsak kijelenti és elfogadja, hogy az általános szerződési 

feltételeket egyoldalúnak, hátrányosnak, tisztességtelennek, a szokásos szerződési 

gyakorlattól vagy a szerződési rendelkezésektől eltérőnek nem tekinti, a szerződésnek ezen a 

címen való megtámadási jogáról a vevő kifejezetten lemond. 

 

3.) A megrendeléssel a vevő ugyancsak kijelenti és elfogadja, hogy az ÁSZF-ben foglaltaktól 

csak a felek egyező, írásbeli megállapodása alapján lehet eltérni. Egyéb ilyen megállapodás 

hiányában az ÁSZF rendelkezései irányadóak a felek megállapodására 

 

II. Megrendelés, a szerződés létrejötte és tartalma  

1.) A felek közötti szerződés az eladó ajánlata alapján és a vevő rendelésével, vagy a vevő 

megrendelésének az eladó fél által való írásbeli elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre. 

Felek megállapodnak, hogy az írásbeli visszaigazolásnak minősül a faxon, vagy elektronikus 

levélként megküldött visszaigazolás is.  

 

2.) Az írásbeli visszaigazolásnak/megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmazni: 

- a vevő neve és címe 

- a hordó típusa, 

- pörkölése, 

- névleges űrmértéke vagy hosszmértékei, 

- vételár 

  

3.) A vevő vételi ajánlata (megrendelése) esetén annak elfogadását az eladó mindenkor 

írásban fogadja el (igazolja vissza).  

 

4.) A felek közötti szerződés az eladó ajánlata esetén a vevő elfogadásának az eladóhoz való 

megérkezésével, vevői vételi ajánlat esetén az eladó általi elfogadásnak/visszaigazolásnak az 

eladóhoz való megérkezésével jön létre. Postai megrendelés esetén a szerződés létrejöttének 

időpontja legkésőbb az elfogadó nyilatkozat postára adását követő 5. nap, külföldi kézbesítés 

esetén 14. nap, faxon és elektronikus levélben való megküldés esetében a fax feladásának, 

illetve az e-mail megküldésének a napja. Ezen időpontokkal szemben azonban bizonyítani 

lehet, hogy a visszaigazolás később vagy hamarabb érkezett meg a másik félhez.  

 

III. Gyártási és szállítási feltételek 

1.) A gyártási időtartam eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szerződés létrejöttétől 

számított maximum 5 hét. Az eladó az átvétel lehetséges kezdő időpontjáról a vevőt értesíti a 

várható időpontot megelőzően. 

A vevő köteles az átvétel időpontjában megfelelő fuvareszközzel az elszállítás lehető 

legrövidebb időn belül való lebonyolítása érdekében az eladó gyártó üzeménél megjelenni és 

az átvételt a lehető legrövidebb időtartamon belül lefolytatni.  



 

2.) Az átadás-átvétel végső határideje, az átvétel első időpontjától számított 2 hét. A hordók 

tárolása eddig az időpontig költségmentes, ezt követően az eladó a hordók tárolására 500,- Ft 

+ áfa/hordó/hét tárolási díjat számít fel. Mindaddig, amíg a tárolási díjat a vevő hiánytalanul 

ki nem egyenlítette, az eladó jogosult a hordókat a vételár teljes kiegyenlítése esetében is 

visszatartani. A hordók tulajdonjogát az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig kifejezetten 

fenntartja azzal, hogy vevői késedelem esetén a tulajdonjog fenntartása a kárveszély 

átszállását a vevőre nem érinti.  

 

3.) Eltérő megállapodás hiányában az átvétel időpontja: Hétfő-Csütörtök: 7:00-13:30, Péntek: 

7:00-12:30. A vevő köteles az elszállításról oly módon gondoskodni, hogy a jelzett 

időintervallumban a rakodást be lehessen fejezni. 

 

4.) Az átadás-átvételkor az eladó a hordókat csomagolt állapotban, fuvarlevéllel együtt adja át 

a vevő részére. Amennyiben nem a vevő veszi át a terméket, az eladó jogosult a szállítást 

végző személy valamely személyi azonosság megállapítására alkalmas igazolványáról 

másolatot készíteni, illetve a gépjármű rendszámát rögzíteni. 

 

Az eladó a fentieken túlmenően az átvevő személyének képviseleti jogosultságát vizsgálni 

nem köteles, az ebből eredő esetleges károkért a vevő felel. Az átadással a kárveszély – 

függetlenül a tulajdonjog átszállásától – átszáll a vevőre. 

 

5.) Az átadás-átvételkor az átvételt végző személy a vevő képviselőjeként köteles 

meggyőződni a csomagolás sértetlenségéről, illetve köteles ellenőrizni, hogy a hordók a 

megrendelőben foglalt fajta- és méretspecifikációnak valamint darabszámnak megfelelnek-e. 

A fuvarlevél aláírásával a vevő visszavonhatatlanul igazolja, hogy az átadás-átvételkori 

vizsgálatot elvégezte, és a hordókkal kapcsolatos mennyiségi, vagy minőségi kifogása, vagy 

bármely egyéb panasza nincs.  

 

5.) Az átadás-átvételkor a vevő által jelzett kifogásokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, 

amelyben pontosan megjelölik a panasszal érintett hordók darabszámát, a vevői kifogást, 

illetve az azzal kapcsolatos eladói észrevételt. A hordók rendeltetésszerű használatát nem 

érintő, illetve azt nem befolyásoló kisebb hibák miatt a vevő a hordók átvételét, illetve 

elszállítását nem tagadhatja meg. 

 

IV. Fizetési feltételek 

1.) Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a vételárat a vevőnek legkésőbb a hordók 

átvételekor kell teljes egészében és hiánytalanul kifizetnie, átutalás útján, vagy közvetlenül 

pénztári befizetéssel az eladó pénztárában, az eladó által erről kiállított számla ellenében. 

Utalás esetében a teljesítés időpontja a vételárnak az eladó bankszámláján való jóváírásának 

időpontja. A hordók tulajdonjoga a vételár teljes kiegyenlítésével száll át a vevőre. 

 

2.) A vételár kiegyenlítése kizárólag a szerződésben meghatározott pénznemben, effektív 

fizetéssel lehetséges. A vételárral szemben semmilyen címen sem visszatartásnak, sem 

beszámításnak helye nincs. 

 

3.) A vételár hiánytalan megfizetésének hiányában az eladó a hordókat – függetlenül a 

tartozás összegétől – teljes darabszámban visszatarthatja. 

 



4.) A vételár esetleges késedelmes fizetése esetén az eladó késedelmi kamat felszámítására 

jogosult, amelynek mértéke a késedelembe esést megelőző félév utolsó napján irányadó 

jegybanki alapkamat 7%-kal növelt mértéke.  

 

5.) A vételár késedelmes kifizetése esetén az eladó jogosult a hordók visszatartására azzal, 

hogy a visszatartás teljes időtartamára a vevő köteles tárolási díjat fizetni az eladó részére, 

amelynek mértéke megegyezik a III. 2.) pontban megjelölt mértékkel. 

 

6.) A vevő fizetési késedelme esetében, amennyiben a fizetési késedelem a 30 napot 

meghaladja, az eladó jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozatával az adásvételi szerződéstől 

elállni, egyben érvényesíteni a vevő szerződésszegéséből eredő kárait.  

 

7.) A vevői késedelemből eredő elállás, vagy a szerződés teljesítésének a vevő érdekkörében 

felmerült okból való végleges meghiúsulása esetén az eladó meghiúsulási kötbérre jogosult, 

amelynek értéke a hordók nettó vételárának 50%-a. A meghiúsulási kötbér az elállás 

közlésének időpontjában, illetve a meghiúsulási ok bekövetkeztekor nyomban esedékessé 

válik. A kötbér kiegyenlítése kizárólag a szerződésben/rendelésen/visszaigazoláson 

meghatározott pénznemben, effektív fizetéssel lehetséges. A kötbérrel szemben semmilyen 

címen sem visszatartásnak, sem beszámításnak helye nincs.  

 

V. Szavatossági feltételek 

1.) Az eladó szavatol azért, hogy a leszállított hordók a szerződésben foglalt méret és típus-

specifikációnak teljes körűen megfelelnek, azok rendeltetésszerű használatra alkalmasak. A 

vevő szállítás és a rendeltetésszerű használat során a vevő köteles betartani az eladó használati 

utasításában foglaltakat, ezek megsértéséből eredő hibákért, károkért az eladó nem felel. Az 

eladó a névleges űrmértékért felelősséget nem vállal. 

 

2.) A szavatosság időtartam a teljesítéstől vagy a kárveszély átszállásától számított egy év.   

   

3.) Nem minősül szavatossági hibának a méretspecifikációtól való +/- 5% eltérés.  

 

4.) A vevő a megrendelő aláírásával tudomásul veszi, hogy a feltüntetett űrmértékek kizárólag 

névleges űrmértékek, a hordók gyártása nem űrmérték, hanem hosszmérték alapján történik. 

A tényleges űrmérték tekintetében a szavatossági tűréshatár a szakmai szokásoknak 

megfelelően a névleges űrmértékhez számítottan +/- 10%. 

 

5.) A rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló, esetleges szín, vagy esztétikai hibák 

szavatossági hibának nem minősülnek, e körben az eladónak szavatossági felelőssége nem áll 

fenn. 

 

6.) Szavatossági hiba esetében a szavatossági hiba észlelésétől számított 8 munkanapon belül 

azt köteles a vevő az eladónak írásban bejelenteni, megjelölve az érintett hordókat, azok 

típusát, űrmértékét, valamint a hiba pontos leírását. Amennyiben lehetséges, a hibát 

fényképen is rögzíteni és az eladó részére határidőben megküldeni szükséges.  

 

8.) A szavatossági hibára vonatkozó válaszát az eladó a bejelentés kézhezvételétől számított 8 

napon belül adja meg, illetve ugyanezen határidőn belül kezdi meg a hiba esetleges kijavítását 

is.  

 

8) A szavatossági hiba esetében az eladó az alábbiak szerint jár el: 



 

a) Ha a hiba javítható, az eladó a hibát elsődlegesen a saját költségére és kárára kijavítja a 

vevővel egyeztetett módon és időpontban. 

Ha a hordó a kijavítás után rendeltetésszerű használatra alkalmas, úgy a kijavított hordót a 

vevő köteles az eladótól átvenni.  

 

b) Ha a hiba kijavítható, az eladó dönthet akként is, hogy a kijavítás helyett vagylagosan 

árleszállítást/árengedményt ajánl fel a vevő számára.  

A vevő az árengedményt elfogadni nem köteles, amennyiben azonban az árengedményt 

elfogadja, úgy az árengedmény visszatérítésével az eladó szavatossági kötelezettsége 

teljesítettnek tekintendő.  

 

c) Ha a hiba nem javítható, úgy az eladó köteles a vevő számára cserehordót biztosítani saját 

költségére és kárára, azzal, hogy a cserehordó legyártásának időtartama megegyezik a 

szavatossági igénnyel érintett hordó gyártási idejével.  

Speciális méretezésű hordók esetében az eladó egyoldalúan dönthet akként is, hogy a hordó 

vételárát a vevő részére a szavatossági bejelentéstől számított 8 napon belül visszatéríti és a 

felek a szerződést ekként megszüntetik. A cserehordó átadásával, vagy a vételár 

visszafizetésével az eladó szavatossági kötelezettsége ugyancsak teljesítettnek tekintendő. 

 

VI. A vevő  

1.) A vevő a megrendelésével kijelenti, hogy a hordókat saját maga részére vásárolja, 

kizárólag saját felhasználása érdekében. A vevő a hordók üzletszerű, kereskedelmi 

továbbértékesítésére nem jogosult, kizárólag az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján.  

 

2.) Az eladó védjegyei, illetőleg szellemi alkotással kapcsolatos egyéb jogai kizárólag az 

eladó tulajdonát képezik, a hordók megvásárlása folytán azok bárhol, bármikor, bármilyen 

módon való felhasználására a vevő semmilyen módon sem jogosult.  

 

3.) A vevő a megrendelésével kijelenti azt is, hogy a vételár ugyancsak a saját tulajdonát 

képezi. A vételár kifizetése során a vevő a terméket nem más harmadik személy 

megbízásából, hanem kifejezetten a saját nevében fizette ki.  A vevő kijelenti továbbá azt is, 

hogy a számlában feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

A fentiekért a vevő kizárólagos felelősséggel tartozik.  

 

VII. Jogviták 

1.) Felek kijelentik, hogy a jogvitáikat elsődlegesen békés úton próbálják meg rendezni. 

Ennek meghiúsulása esetén a felek közötti szerződésből, azzal összefüggésben, annak 

megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező 

bármely jogvita tekintetében a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy az eljáró 

tanács 3 választottbíróból áll, az eljárás nyelve magyar, a Választottbíróság pedig a saját 

eljárási szabályzata szerint jár el. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltétel 2011. július 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az azt 

követően kötött ügyletekre kell alkalmazni. 

 

Budapest, 2011. július 15. 

 


