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Bevezetés 

 

A jelen „Általános Szállítási Feltételek” (továbbiakban: ÁSZF) 2009. 

január 1-el lépnek hatályba, módosítva ezzel az előzőleg 2008 

januárjában kiadottat. Jelen szerződés mindenkor hatályos változata a 

Hensel Hungária Kft. honlapján ÁSZF menüpont alatt megtalálható.  

A hatályos ÁSZF-ben foglaltak folyamatos nyomon követése Vevő 

feladata. 

Ezen „Általános Szállítási Feltételek” villamosipari termékek és 

szolgáltatások teljesítésére érvényesek minden a HENSEL Hungária 

Kft.-vel (továbbiakban: eladó) kötött szerződésből eredő és a 

szerződésekhez kapcsolódó egyéb jogviszonynál. 

Ezen ”Általános Szállítási Feltételek” érvényesek akkor is, ha arra külön 

a figyelmet nem hívtuk fel, vagy tartós üzleti kapcsolat esetében külön 

hivatkozással nem élünk. 

 Az ”Általános Szállítási Feltételek”-től való eltérések a HENSEL 

Hungária KFT.  ügyvezetőjének kifejezett írásos elfogadó, vagy 

jóváhagyó nyilatkozatával érvényesek. 

 

I. 

 

A termékek vagy szolgáltatások terjedelme, 

A szerződés terjedelme 

 

1./ A termékek vagy szolgáltatások mértékét, illetve terjedelmét az egy 

okiratban foglalt, vagy a felek kétoldali írásos nyilatkozatai alapján 

létrejött szerződés határozza meg. 

Amennyiben szerződés nélkül történik teljesítés, úgy a szállító, illetve a 

szolgáltató (továbbiakban: eladó) írásbeli nyilatkozata, ennek hiányában 

a megrendelő (továbbiakban: vevő) írásos megrendelése az irányadó. A 

felek egyoldalú ajánlatai nem kötelezőek. 

Szerződés csak a megrendelés visszaigazolásával, vagy a megrendelés 

teljesítésével jön létre. 

2./ A termékhez vagy szolgáltatáshoz külön védőberendezés szállítása 

csak akkor szükséges, ha azt jogszabály kötelezően előírja, vagy a felek 

arról kifejezetten megállapodtak. 

3./ A termékek és szolgáltatások minőségénél a vonatkozó MSZ 

biztonságtechnikai előírásai érvényesek. 

Amennyiben a szerződés teljesítési helyének biztonságtechnikai 

előírásai mások, az eltérés a szerződésben megengedett. 

4./ Minden a szerződéssel összefüggő, vagy a szerződéskötést 

megelőzően az eladó által átadott árajánlat, költségvetés, rajz és más 

dokumentáció ill. szoftver és programleírás az eladó tulajdonát képezi, 

arra szerzői joga alapján kizárólagos felhasználói joga van. Harmadik 

személyek csak az eladó előzetes hozzájárulásával tekinthetnek be 

ezekbe. Az ajánlatokhoz kapcsolódó rajzokat és más dokumentumokat, 

amennyiben a szerződés nem jön létre, haladéktalanul vissza kell adni. 

A vevő által az eladó részére átadott dokumentumokra ugyanezen 

rendelkezések érvényesek azzal, hogy azokba olyan harmadik 

személyek is betekinthetnek, illetve azokat birtokolhatják, akik a 

szerződés teljesítésében az eladó közreműködői, vagy alvállalkozói. 

A felek kötelesek a tudomásukra jutott vagy birtokukba került 

információkat, adatokat és iratokat üzleti titokként kezelni. 

5./ A szerződéssel kapcsolatos véleményeltérések, vagy más tartalmú 

megjegyzések csak akkor érvényesek, ha azokat írásos formában a 

másik fél elfogadja, vagy megerősíti.  

A szerződés módosítása kizárólag írásban történhet, a felek 

ügyvezetőinek egybehangzó nyilatkozata alapján.  

 

II. 

 

Ár 

 

1./ Az árak az eladó által megnevezett telephelyen csomagolva, 

összeszerelés és/vagy felállítás nélkül átadva érvényesek. 

2./ A viszonteladók felé az árlistákban, vagy prospektusokban megadott 

nettó árak nem kötelező érvényű árajánlások, de mindenkor a 

gyártóműnél, illetve a telephelyen érvényes paritással. 

3./ Az árajánlatokban kiadott árak csak az ajánlatban meghatározott 

időintervallumban érvényesek. 

4./ Az ár az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazza. 

5./ Amennyiben az eladó vállalja a felállítást vagy az összeszerelést, 

annak költségeit és az eladó díjazását a felek külön megállapodásban 

szabályozzák. 

6./ A szerződéskötést követő igazolható költségnövekedés áthárítására 

fenntartjuk magunknak a jogot. 

 

III. 

 

Fizetési feltételek 

 

1./ A fizetéseket a szerződésben meghatározott módon kell teljesíteni. A 

számlán szereplő fizetési határidő túllépése esetén, a vevő, az MNB 

alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként az eladó felé 

megfizetni. 

2./ Azok a partnerek, akik a jólfizető bonuszt kihasználják tudomásul 

veszik, hogy a Számvitel Törvény előírásainak megfelelően, késedelmes 

fizetés esetén a vállalt határidőnek megfelelő időtartamra, a vállalt 

fizetési határidőhöz tartozó engedmény mértékének megfelelő 

késedelmi kamatot fizetik meg. 

3./ A vevő csak olyan, másik fél által elismert követeléseket számíthat 

be, melyek vitathatatlanok vagy bírósági eljárás eredményeképpen 

jogerősen megítéltek. 

4./ Amennyiben szállítói vagy bármely egyéb információs forrásból 

tudomásunkra jut, hogy a vevő fizetőképessége , vagy fizetőkészsége 

megváltozott, bizonytalan, jogosultak vagyunk fizetési biztosítékot 

kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga 

az eladót illeti meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben 

ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból 

végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene haladéktalanul értesíti az 

eladót. Amennyiben a vevő ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget, 

úgy jogosultak vagyunk a szerződés azonnali hatályú felbontására. Az 

ebből származó kárunkat érvényesíthetjük a vevővel szemben.  

5./ A vevő fizetőképességével kapcsolatos kétségek esetén, így 

különösen fizetési hátraléknál, az eladó a további szállításokra 

előlegfizetést, vagy készpénzfizetést kérhet. 

6./ Amennyiben vevő bármely számlája 15 napon túli késedelembe esik 

a teljes felé fennálló követelés esedékessé válik. 

 

7./ Ha a vevő, a részére az eladó által engedett részletfizetési határidőt, 

vagy a külön megállapodásban rögzített fizetési haladékot elmulasztja, 

az egész hátralékos összeg egyösszegben, azonnal esedékessé válik. 

8./ Amennyiben a fennálló követelés behajtására nincs lehetőség, úgy 

jogosultak vagyunk az áru visszaszállítására és kártérítési igény 

bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költségünk 

és elmaradt hasznunk megtérítésére. Vevő jelen szerződés aláírásával 

beleegyezését adja, hogy az Eladó a Vevő telephelyére, székhelyére a ki 

nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. 

9./ Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó a határidőre be nem érkező 

követeléseinek kezelésére követeléskezelő céget alkalmaz, melynek 

költségét továbbhárítja. 

 

IV. 

 

Tulajdonjog fenntartása 

 

1./ A szerződés tárgyát képező árura, az eladó a tulajdonjogát mindaddig 

fenntartja, amíg a szerződés alapján esedékes vételár kifizetésre nem 

kerül. Ez előtt az áruk elzálogosítása, biztosítékul adása és 

elidegenítésük tilos. A vevő a szerződés tárgyát képező árut a szokásos 

üzleti tevékenységében csak abban az esetben jogosult értékesíteni, ha a 

továbbeladásból származó harmadik személyekkel szemben fennálló 

valamennyi igényét, illetve követelését, azok járulékait és kapcsolódó 

biztosítékait az eladó javára engedményezi. 

2./ Ha a tulajdonjog fenntartással érintett árut olyan dolgokkal 

összeszerelve, azokkal feldolgozva vagy átalakítva adják el harmadik 
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személyek részére, amelyek kizárólag a vevő tulajdonjogát képezik, úgy 

a vevő már a vételkor az ilyen áru teljes értékének megfelelő követelést 

az eladóra engedményezi, a követelések járulékaival, és a kapcsolódó 

biztosítékokkal együtt. 

3./ Az engedményezés hatálya kiterjed az átengedett követelések 

behajtására is. Az eladó követelheti, hogy a vevő az engedményezett 

követelések adósait ismertté tegye, és a beszedéshez szükséges adatokat, 

valamint azok dokumentumait az eladó részére átadja, és a harmadik 

személy adós felé az engedményezés tényét közölje. 

4./ Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az engedményezett 

követeléseket mindaddig nem hajtja be, amíg a vevő fizetési és egyéb 

esetleges kötelezettségeit megfelelően teljesíti. 

5./ A Vevő köteles az eladót haladéktalanul tájékoztatni a tulajdonjog 

fenntartással korlátozott árut érintő harmadik fél által indított peres- 

vagy nem peres eljárásról, lefoglalásról, zálogba vételről, harmadik 

személy általi egyéb beavatkozásról, rendelkezésről. 

6./ A tulajdonjog fenntartással érintett áru állagmegóvása a Vevő 

kötelessége a leszállítást követően a teljes vételár kifizetéséig. 

 

V. 

 

Teljesítési határidő 

 

1./ A szállítások és szolgáltatások teljesítésének határidejére a szerződés 

az irányadó. A határidő betartása feltételezi a különböző, a vevő által 

vállalt dokumentumok, szükséges engedélyek, felmentések, időben való 

megérkezését, a tervek időben történő rendelkezésre bocsátását és 

engedélyeztetését, a megállapodás szerinti fizetési feltételek és egyéb 

kötelezettségek betartását. Amennyiben ezeket a feltételeket nem 

teljesítik megfelelő időben, akkor a határidő is ehhez mérten módosul. 

2./ A határidő akkor teljesült, ha: 

- felállítás és felszerelés nélküli szállításnál, az üzemképes 

szállítmányt (árut), a szerződési határidőben a vevő, vagy 

megbízottja rendelkezésére bocsátotta. Ha a határidőben 

történő teljesítést a vevő érdekkörében felmerült okok 

késleltetik, az eladó határidőben teljesít, amennyiben a 

szállítmányt készre jelenti. 

- Felállítást, vagy összeszerelést is tartalmazó szállításnál, 

amennyiben ez a szerződés szerinti határidőn belül történik. 

3./ Amennyiben a teljesítési határidő be nem tartása bizonyíthatóan vis 

maiorra (mozgósításra, háborúra, felkelésre, sztrájkra, terrorista 

cselekményre, természeti katasztrófára, vagy előre nem látható, 

elháríthatatlan akadályok bekövetkezésére vezethető vissza) a határidők 

a szükséges mértékben meghosszabbodnak. A vis maiort a másik féllel 

haladéktalanul közölni kell. 

4./ Amennyiben a készre jelentés után az átadást/kiszállítást a Vevő 

kérésére el kell halasztani, az eladó jogosult raktározási díjat 

felszámolni, melynek mértéke az áru ellenértékének 0,5%-a, minden 

megkezdett hétre. Ezen kívül az eladó jogosult a készre jelentett árut 

tárolási nyilatkozat kiadása mellett leszámlázni és a Vevő köteles a 

számlát befogadni és kifizetni. 

60 napon túli- a vevő érdekkörében felmerülő – raktározás esetén az 

eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és felmerült költségeit 

ill. kárát a vevővel megfizettetni. Vevő tudomásul veszi, hogy a 

fentieket az eladó jogosult a hozzá befolyt vevői fizetések összegéből 

levonni. 

4./ Késedelmes szállítás esetén csak akkor van lehetőség kötbér 

fizetésére, ha azt a felek előzőleg szerződésben kikötötték és mértékét 

szabályozták. 

 

VI. 

 

A kárveszély átszállása 

 

1./ A felállítás, felszerelés, illetve összeszerelés nélküli teljesítés esetén 

az áru vevőnek vagy fuvarozójának történő átadásakor száll át a 

kárveszély az eladóról. 

2./ A felállítást, felszerelést, illetve összeszerelést is tartalmazó 

szerződésnél, a szerződésben foglaltak az irányadóak. 

3./ Ha az eladó által készre jelentett termék, vagy szolgáltatás teljesítése, 

a vevő érdekkörében felmerült ok miatt késik, az eladó a szerződés 

tárgyát felelős őrzésbe veszi. Az őrzéssel kapcsolatos költségek a vevőt 

terhelik. Az eladó a vevő külön írásbeli kívánságára és megelőlegezett 

költségére a felelős őrzésbe vett árut köteles biztosítani. 

 

VII. 

 

Felállítás és összeszerelés 

 

A 

 

A felállítás és összeszerelés minden fajtájára érvényesek a következő 

meghatározások, amennyiben máshogy nem állapodtak meg: 

1./ A vevőnek saját költségére és időben biztosítani kell: 

- segédcsapatot, (segédmunkások, ha szükséges, kőművesek, 

ácsok, lakatosok, darukezelők, egyéb szakmunkások és a 

nekik szükséges szerszámok biztosításával). 

- mindenféle föld-, aljzati-, építési-, támasz-, állványzati-, 

vakolat, festő és egyéb ágazatidegen mellékmunkálatok, 

beleértve az ezekhez szükséges építőanyagokat. 

- az összeszereléshez és az üzembehelyezéshez szükséges 

tárgyakat és anyagokat. (állványfa, ékek, aljzatok, cement, 

tisztító és tömítőanyagok, kenőanyagok, tüzelőanyagok stb. 

továbbá állványok, emelőgépek és más szerkezetek). 

- (Hajtó) energia és víz az alkalmazási helyekhez való 

csatlakozásokkal együtt, fűtés és általános világítás. 

- az összeszerelő-helynél elegendően nagy, alkalmas, száraz és 

zárható termet a gépalkatrészek, műszerek, anyagok, 

szerszámok stb. megőrzésére és a szerelőszemélyzet számára 

megfelelő munka- és tartózkodási helyiségeket a 

körülményeknek megfelelő egészségügyi berendezésekkel. 

Egyébként a vevőnek az építkezésen, a megbízás teljesítője 

tulajdonának és az összeszerelő-személyzetnek a védelmére, 

azokat az intézkedéseket kell foganatosítania, melyeket a saját 

tulajdonának védelmére hozna meg. 

- védőruházatot és védőberendezéseket, melyek az 

összeszerelő-hely különleges körülményei folytán 

szükségesek és a megbízás teljesítője számára nem ágazati 

sajátosság. 

2./ A szerelési munkálatok megkezdése előtt a vevőnek felszólítás 

nélkül kell a szükséges adatokat a fedetten vezetett áram-, gáz-, 

vízvezetékekről és hasonló berendezésekről átadni. 

3/ A felállítás, -vagy összeszerelés előtt a munkálatokhoz szükséges 

alkatrészeknek már a helyszínen kell lenni és a különböző kőműves-, 

ács-, és egyéb előmunkálatoknak a felállítás megkezdése előtt már olyan 

előrehaladott állapotban kell lenniük, hogy a felállítás vagy 

összeszerelés rögtön a felállító, vagy összeszerelő-személyzet 

megérkezése után megkezdődhessen, és megszakítás nélkül 

haladhasson. Különösen az odaszállítási útvonalakat, a felállítási és 

összeszerelő helyeket kell lesimíttatni és rendbe rakni, alapfalakat 

elkészíteni, és megszárítani, rendbe hozni és feltölteni, belső felállításnál 

fal- és mennyezetvakolatot teljesen elkészíteni, az ajtókat és ablakokat 

tervezett helyükre beépíteni. 

4./ Ha a felállítás, összeszerelés, vagy az üzembe helyezés, nem az eladó 

hibájából, a körülmények miatt késik, különösen az építkezésen (a 

jogosult késedelme), úgy a megrendelőnek viselnie kell a várakozási idő 

költségeit és a felállító- vagy összeszerelő-személyzet további utazásait. 

5./ A felállítók vagy az összeszerelők munkáját a vevő legjobb tudása 

szerint hetente kell, hogy elismerje. Továbbá a felállító- vagy 

összeszerelő-személyzetnek a vevő köteles haladéktalanul írásos 

igazolást kiszolgáltatni a felállítás vagy az összeszerelés befejezéséről. 

6./ Az eladó nem felel felállító vagy összeszerelő-személyzet, egyéb 

segítők munkájáért, amennyiben a munkák nincsenek a szállítással és a 

felállítással vagy szereléssel összefüggésben, vagy amennyiben azokat a 

vevő intézte. 

 

B 

 

Amennyiben az eladó a felállítást vagy összeszerelést egyedi elszámolás 

ellenében vállalta, akkor az A. meghatározásain túl még a következők 

érvényesek: 



HENSEL Hungária Kft. 

3/3. oldal 

1./ A vevő megtéríti az eladónak a szerződés szerint elszámolt 

munkaidőt, a többlet-, éjszakai,- vasárnapi és ünnepnapi munkák, a 

különleges körülmények között végzett munkák, valamint a tervezés és 

őrzés pótlékait. 

2./ A következő költségek külön kerülnek megtérítésre: 

- utazási költségek, a kéziszerszámok és személyes csomagok 

szállításának költsége. 

- A munkaszüneti-, valamint a pihenőnapok díja. 

 

VIII. 

 

Átadás-átvétel kötelezettsége 

 

1./ A szerződés szerint teljesített árukat és szolgáltatásokat- abban az 

esetben is, ha kisebb hiányosságok merültek fel- a vevő köteles átvenni. 

2./ A részszállítások a teljesítési határidőn belül akkor is megengedettek, 

ha a felek azt a szerződésben külön nem szabályozták. 

 

IX. 

 

Alkalmasság és sajátosság 

 

Az eladó által eladott különféle termékek alkalmasságára, sajátosságára 

és alkalmazására vonatkozó adatok, tájékoztatások, illetve 

műbizonylatok nem mentesítik a vevőt a saját vizsgálatoktól és a termék 

kipróbálásától. A termék használatánál a jogi, és áruszolgáltatási 

előírások betartásáért a vevő tartozik felelősséggel. 

 

X. 

 

Hibás teljesítés 

 

A mennyiségi és minőségi hibákért, illetve hiányosságokért az eladó az 

alábbiak szerint felel: 

1./ Mindazon termékeket és szolgáltatásokat - az eladó választása szerint 

- ingyenesen javítani, vagy cserélni kell, amelyek a kárveszély 

átszállásának napjától számított 12 hónapon belül – függetlenül a 

műszakok (üzemidő) számától – rendeltetésszerű használat mellett 

következett be. Hibának minősül az is, ha ugyanezen okból a szerződés 

tárgyának rendeltetésszerű használatra alkalmassága jelentős mértékben 

csökken, vagy korlátozottá válik. A hibát, annak észlelését követően, 

haladéktalanul írásban köteles a vevő az eladó felé bejelenteni. 

2./ A vevő a hiba kijavítására, vagy a cserére az eladónak megfelelő 

határidőt köteles biztosítani. 

3./ A szavatossági kötelezettség nem vonatkozik a termék vagy 

szolgáltatás rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező természetes 

elhasználódására, továbbá olyan károkra, amelyek a teljesítést követő 

rendeltetésellenes használattal összefüggésben következtek be. A vevő 

vagy harmadik személy által elvégzett szakszerűtlen változtatások, 

javítások, vagy karbantartások esetén a jótállási és szavatossági 

felelősség megszűnik. 

4./ Megjegyzés: tartós használatra rendelt termékekre, a teljesítés helye 

jogszabályi előírásainak megfelelően jótállási kötelezettség vonatkozik. 

5./ Az eladó kizár minden garanciális kötelezettségen túli 

kárfelelősséget, mely a garanciális termékkel kapcsolatban a vevőnél 

fellépő bármely kárra vonatkozik. 

 

XI. 

 

Rendelés visszamondása 

 

1./ Egyedi szerelt elosztók visszamondása esetén az adott rendeléshez 

tartozó ajánlatban található visszamondási feltételek az érvényesek. 

 

XII. 

 

A szerződés lehetetlenné válása 

 

1./ Amennyiben előre nem látható körülmények (vis maior) a szerződés 

tartalmát vagy gazdaságosságát jelentősen megváltoztatják, a felek a 

szerződést, a megváltozott körülményeknek megfelelően, 

módosíthatják. Amennyiben a módosítással sem biztosítható a szerződés 

eredeti célja, vagy az gazdaságosan nem érhető el, az eladónak jogában 

áll a szerződés teljesítésétől elállni. Az eladó a fentiekre alapított elállási 

szándékát, haladéktalanul köteles a vevőnek írásban bejelenteni és 

megindokolni. 

 

XIII. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

1./ Ezen szerződés teljesítésével összefüggő bármely vita vagy 

véleményeltérés esetén szerződő felek kötelesek egyeztetéseket 

lefolytatni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vitatott kérdés 

eldöntése magyar bíróság előtt történik. 

A felek jogvitáikban a per értékétől függően a Pesti Központi Kerületi 

Bíróság hatáskörét és illetékességét ismerik el magukra nézve 

kötelezőnek. 

2./ Ezen szerződésre, annak teljesítésére, továbbá a szerződéssel 

kapcsolatos bármely vitára a magyar PTK-t kell alkalmazni. 

3./ Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezése részben vagy 

teljesen érvénytelenné válik, úgy a felek törekednek arra, hogy az 

érvénytelenné vált rendelkezést egy olyan érvényessel helyettesítsék, 

amely a kitűzött célokat a leginkább megközelíti. Ugyanez vonatkozik a 

szerződésből esetlegesen kimaradt pontok pótlására.  

 

Budapest 2009. január 1. 

 

 


