
A MASLEN Korlátolt Felelősségű Társaság 

- ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - 
I. cikkely – Alkalmazhatóság 

1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF“) a MASLEN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, 
Gödöllői út 7., cégjegyzékszám: 13-09-206513, adószám: 27981542-2-13, a továbbiakban „Eladó“ vagy „Vállalkozó“ vagy 
,,MASLEN KFT.”) termékeinek értékesítésére, valamint a termékeivel kapcsolatos munka elvégzésére vonatkoznak, továbbá az 
Eladó/Vállalkozó és a Vevő/Megrendelő közötti szerződéses jogviszonyra érvényesek – amelyek kiegészülhetnek, illetve 
módosulhatnak a szerződő felek között létrejött külön megállapodásban foglaltakkal – az alábbiak szerint:  

- adásvételi szerződés és/vagy adásvételi keretszerződés, amely az Eladó és a Vevő között kerül megkötésre, amely alapján az Eladó 
kötelezi magát az áru – ami elsősorban tetőfedő lemez és kiegészítői, és/vagy egyéb ezzel kapcsolatos áru – Vevő részére történő 
átadására, a felek által meghatározott minőségben és mennyiségben, a Vevő pedig kötelezi magát az átadott áru vételárának Eladó 
részére történő megfizetésére (a továbbiakban „adásvételi szerződés“);  

- vállalkozási szerződés és/vagy vállalkozási keretszerződés, amely a Vállalkozó és a Megrendelő között kerül megkötésre, amely 
alapján a Vállalkozó kötelezi magát a munka – amely elsősorban az áru Megrendelő részére történő eladásából és ezen áruk, így 
különösen a tetőfedő lemezek felszereléséből és/vagy egyéb ezzel összefüggő tevékenységből áll – Megrendelő részére történő 
elvégzésére, a Megrendelő pedig kötelezi magát az áru, valamint a Vállalkozó által elvégzett munka felek által meghatározott árának 
Vállalkozó részére történő megfizetésére (a továbbiakban „vállalkozási szerződés“);  

- üzleti együttműködésről szóló szerződés és/vagy üzleti együttműködésről szóló keretszerződés, amely az Eladó és a Vevő között 
kerül megkötésre, amely alapján a Vevő kötelezi magát arra, hogy a saját nevében és saját költségén olyan tevékenységet folytat, 
amely az Eladónál megvásárolt áru harmadik személyek részére történő értékesítésére irányul, amely alapján az Eladó jogosult a 
Vevő számára, az áru végső felhasználó számára meghatározott áraiból kereskedelmi árkedvezményt nyújtani (a továbbiakban „üzleti 
együttműködésről szóló szerződés“, a továbbiakban az adásvételi szerződés, a vállalkozási szerződés és az üzleti együttműködésről 
szóló szerződés együttesen „Szerződés”, a továbbiakban a Vevő, a Megrendelő együttesen ,,Vevő”).  

2. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésnek. Ha az ÁSZF és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik 
a Szerződés részévé. 

3. A  MASLEN KFT. bármikor jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítása a módosított verzió 
www.maslen.hu honlapon történő közzétételét követő naptári naptól hatályos, és a hatályba lépését megelőzően létrejött 
Szerződéseket nem érinti. 

II. cikkely - A Szerződés létrejötte 

1. A Szerződés a jelen ÁSZF szerint, a MASLEN KFT. mindenkor érvényes és hatályos árainak alapulvételével jön létre.  

2. A jelen ÁSZF szerint Szerződésnek minősül a Vevő által leadott megrendelés és annak MASLEN KFT. által történő 
visszaigazolása. A MASLEN KFT. írásban (papír alapon) vagy elektronikusan (e-mailen) árajánlatot ad a Vevő részére. A Vevő 
kitölti és leadja a MASLEN KFT. részére a termékekre és/vagy a munka elvégésére vonatkozó megrendelését, amely alapján a 
MASLEN KFT. és a Vevő között a Szerződés a Vevő megrendelésének MASLEN KFT. által történő visszaigazolásával jön létre.  

3. A Vevő a megrendelésével egyidejűleg elfogadja a MASLEN KFT. ÁSZF-et. 

III. cikkely – Szállítás  

1. Amennyiben az áru a MASLEN KFT. telephelyén (2600 Vác, Gödöllői út 7.) kerül átadásra a Vevő részére, úgy a Vevő az árut a 
MASLEN KFT-vel megállapodott időpontban jogosult átvenni munkanapokon a MASLEN KFT. nyitvatartási idejében.  

2. Amennyiben az árut a MASLEN KFT. a Vevő által meghatározott szállítási címre szállítja, a Vevő az áru szállításához, illetve 
átvételéhez köteles a MASLEN KFT. részére az alábbiakat biztosítani: a szállítási cím megfelelő megközelíthetősége (így különösen 
az áru biztonságos, törésmentes szállítását lehetővé tevő szilárd útburkolat biztosítása); az áru lerakodásához szükséges személyek és 
berendezések rendelkezésre bocsátása; megfelelő helyszín az áru biztonságos és törésmentes lerakodására; az áru átvételére jogosult 
személy kijelölése és ezen személy által az áru átvételének megfelelően módon történő igazolása.  

3. Amennyiben az áru közvetlenül a Vevőnek vagy a Vevő által meghatározott szállítási címre kerül szállításra, és a Vevő vagy az a 
személy, aki számára az áru szállításra került, nem veszi át azt a Szerződésben meghatározott helyen és időben, úgy a Vevő a 
MASLEN KFT. járművének szállítási címre történő megérkezését követő 30 percen túli várakozását követően köteles a MASLEN 
KFT. részére minden megkezdett 15 percért 1.500- Ft, azaz ezerötszáz forint álláspénzt fizetni. 

4. Amennyiben a Vevő vagy az a személy, aki részére az árut szállítását kérték, nem veszi át az árut a Szerződésben meghatározott 
helyszínen és időben, továbbá nem biztosítja annak átvételét a MASLEN KFT. járművének szállítási címre történő megérkezését 
követő 2 órán belül, a MASLEN KFT. az árut a Vevő költségére elszállítja a saját telephelyére (2600 Vác, Gödöllői út 7.), továbbá a 
Vevővel történt egyeztetés követően egy másik időpontban ismételten leszállítja az árut a Vevő által meghatározott helyszínre. Az 
első, valamint minden további meghiúsult és/vagy helyettesítő szállítás költségei az előzőekben felsorolt esetekben a Vevőt terhelik.  

5. Amennyiben az áru Vevő által meghatározott szállítási címre történő szállítása a MASLEN KFT. érdekkörén kívül eső okból 
lehetetlenné válik, úgy a Vevő köteles az Eladónak átalány jellegű költségtérítést fizetni az első (meghiúsult) áruszállítással 
kapcsolatban, amelynek összege 35.000,- Ft, azaz harmincötezer forintban kerül meghatározásra. 

6. Amennyiben a Vevő az árut az átvételre meghatározott első időpontban nem veszi át vagy csak a megrendelt mennyiség egy részét 
veszi át, úgy a MASLEN KFT. jogosult, minden megkezdett 14. nap után a Vevőnek az át nem vett árumennyiség vételár 5 %-ának 
megfelelő (ÁFA nélkül) összeget tárolási díjként kiszámlázni a Vevő részére.  

7. Abban az esetben, ha az áru Vevő általi átvételére az első, megállapodott szállítás napjától számított 30 napos határidőn belül sem 
kerül sor, olyan okokból, amelyekért a MASLEN KFT. nem felelős, a Vevő köteles a MASLEN KFT. részére a megrendelt és ki nem 
szállított vagy át nem vett áru ÁFA nélküli vételár 80 %-ának megfelelő összegű kötbért fizetni (meghiúsulási kötbér). Ez nem érinti 
az MASLEN KFT. azon jogát, hogy a Szerződéstől elálljon és az árut egy harmadik személy részére értékesítse vagy az árut a Vevő 
költségére bezúzza.  

8. A MASLEN KFT. jogosult a kifizetett vételárat vagy annak egy részét (ÁFÁ-val együtt) bármilyen szerződéses kötbérrel, valamint 
kártérítési igényel szemben beszámítani. Az áru bezúzásából származó pénzeszközöket a MASLEN KFT. jogosult bármilyen 
költségek kiegyenlítésére felhasználni (elsősorban azokra, amelyek a raktározással és/vagy az áru roncstelepre történő elszállításával 
kapcsolatosak), amelyek a Szerződésből és/vagy a jelen ÁSZF-ből következnek.  

9. Amennyiben az áru szállítására a Vevő által biztosított járművel kerül sor, úgy a Vevő által biztosított járműnek az alábbi minimális 
követelményeknek kell megfelelnie:  olyan jármű legyen, amelyre targoncával oldalról fel lehet rakodni az árut, és amelynek 
rakodótere megfelel a megrendelt áru méreteinek, úgy, hogy az áru szállítás közbeni sérülésének lehetősége a minimálisra legyen 
csökkentve. Ilyen szállítás esetén, a MASLEN KFT. nem felel az áru szállítása és lerakodása során az áruban esetlegesen keletkezett 
károkért, hibákért.  

10. Amennyiben a Vevő olyan járművet biztosít, amelyre targoncával nem, hanem kizárólag kézzel lehet az árut felrakodni, úgy a 
MASLEN KFT. a kézi felrakodásra nem köteles munkásokat rendelkezésre bocsátani, és nem is felel a felrakodás során az áruban 
bekövetkezett esetleges sérülésekért. Amennyiben a MASLEN KFT. a saját döntése alapján a kézi felrakodáshoz munkásokat bocsát 
a Vevő rendelkezésére, úgy ezért a Vevő minden megkezdett 100 m2 felrakodott áruért 4.000,- Ft, azaz négyezer forint munkadíjat 
köteles Eladó részére megfizetni.  

11. A tetőfedő lemezek és a T-05 trapézlemezek fa raklapokon, fóliával rögzítve kerülnek szállításra. A trapézlemezek, kivéve a T-
05 trapézlemezeket pántolással rögzített csomagokban kerülnek szállításra.  

12. A Vevő kizárólag az áru szabad szemmel látható hibái esetén jogosult visszautasítani a szállítmányt. A Vevő a hibákat köteles a 
szállítólevélen feltüntetni, ellenkező esetben a hibákból eredő követelései megszűnnek, és úgy tekintendő, hogy az áru hibák nélkül 
került szállításra.  

13. A MASLEN KFT. írásos garancialevélben is garanciát vállal a leszállított árura.  

14. Az áru hibái a következő csoportokra oszthatóak:  

a) mennyiségi hibák – a megállapodott áru mennyiségétől kisebb mennyiségű áru leszállításán alapuló hiba – amelyet a Vevő köteles 
az Eladóval legkésőbb az áru átvételekor közölni és ezt a  szállítólevélen, illetve az áru átvételét igazoló más dokumentumon 
feltüntetni, ellenkező esetben a hibából eredő követelései megszűnnek. Ha a Vevő aláírja a szállítólevelet, illetve az áru átvételét 
igazoló más dokumentumot, és nem tünteti fel rajta az áru ezen hibáját, úgy vélelmezni kell, hogy az áru a Vevő részére a 
megállapodott mennyiségben került átadásra.; 

b) az áru látható mechanikus sérülései, beleértve a nem megfelelő csomagolást és karcolásokat, valamint minden olya nyilvánvaló 
hibát, amelyek közvetlenül az áru átadásakor láthatóak, amelyeket a Vevő köteles az Eladóval legkésőbb az áru átvételekor közölni 
és a szállítólevélen, illetve az áru átvételét igazoló más dokumentumon feltüntetni, ellenkező esetben a hibából eredő követelései 
megszűnnek. Ha a Vevő aláírja a szállítólevelet, illetve az áru átvételét igazoló más dokumentumot, és nem tünteti fel rajta az áru 
ezen hibáját, úgy vélelmezni kell, hogy az árut a Vevőnek rendben és hibáktól mentesen került átadásra.; 

c) az áru kicsomagolásánál észlelt hibák - A Vevő köteles az áru összes olyan hibáját, amelyek annak kicsomagolása után észlelhetők, 
haladéktalanul írásban közölni az Eladóval. Ilyen hiba észlelése esetén a Vevőnek nem szabad az árut tovább használnia vagy azt 
beépítenie, ellenkező esetben a hibából eredő követelései megszűnnek. Ez a megállapodás elsősorban olyan árura érvényes, amely 
annak felhasználása során beépítésre kerül.;  

d) hibák, amelyek az áru felhasználásakor észlelhetőek – olyan rejtett hibákról van szó, amelyeket a Vevő azok észlelését követően 
jogosult az Eladónál írásban érvényesíteni, késedelem nélkül, legkésőbb azonban 7 naptári napon belül azt követően, hogy ezeket a 
hibákat a Vevő felfedezte. A fenti határidő letelte után a Vevő ezen hibákra vonatkozó követelései megszűnnek (a továbbiakban 
„rejtett hibák“).  

15. Az áru átvételéről önálló szállítólevél kerül kiállításra. Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a szállítólevelet nem állították ki, 
a Vevő, illetve az általa megbízott személy az áru átvételét a számla aláírásával igazolja, amely ebben az esetben egyúttal 
szállítólevélként is szolgál.  

16. Az áru azon tömege irányadó az Eladó és a Vevő kapcsolatában, amelyet az Eladó mérlegein állapítanak meg.  

17. Az áru szállításának esetleges késedelmét a Vevő köteles a szállítólevélen írásban feltüntetni, ellenkező esetben nem jogosult az 
áru késedelmes átadásából eredő jogok érvényesítésére.  

18. Ha a Felek írásban vagy elektronikusan (e-mailben) nem egyeztek meg másként, úgy az Eladó kötelezettsége kizárólag az áru 
szállítására korlátozódik. Amennyiben a Vevő kérésére a MASLEN KFT. az áruval kapcsolatban bármilyen munkálatot végez, úgy 
ezen munkálatok ára nem képezi az áru vételárának részét, hanem az külön kerül elszámolásra a Felek között a MASLEN KFT. 
árajánlata szerint. A munkálatok árára a MASLEN KFT. árajánlata irányadó. Kétség esetén, a munkálatok árajánlaton feltüntetett árai 
ÁFA nélkül értendők.  

19. Amennyiben a Vevő a megrendelt áru szállítása előtt törölteti a megrendelést, köteles az Eladónak a megrendelt és ki nem szállított 
áru 50 %-ának megfelelő összegű (ÁFA nélkül), de minimum 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint összegű meghiúsulási kötbért 
fizetni.  

20. A Vevő köteles:  

a) az Eladóval megállapodott módon és időben a megrendelt árut az Eladótól átvenni; 

b) az Eladó részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges együttműködést, különösen az áru átvételét (elsősorban az átvételhez 
szükséges munkások és a berendezések) biztosítani a szállítási címen.  

Amennyiben a Vevő megsérti az ÁSZF jelen pontjának előző mondatából eredő bármely kötelezettségét, a Vevő köteles az Eladónak, 
a megrendelt, de ki nem szállított vagy át nem vett áru 50 %-ának megfelelő összegű (ÁFA nélkül), de minimum 40.000,- Ft, azaz 
negyvenezer forint összegű meghiúsulási kötbért fizetni.  

21. A MASLEN KFT. jogosult egyoldalúan beszámítani a Vevőtől átvett bármilyen előleget, a Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből 
következő bármilyen követeléseinek (elsősorban a szerződéses kötbér és/vagy a kártérítési követelései) kiegyenlítésére.  

IV. cikkely – Számlázási és fizetési feltételek 

1. Kétségek felmerülése esetén, a vételár és/vagy a vállalkozói díj és/vagy a MASLEN KFT. egyéb díjazásának összegét illetően, a 
Felek által elfogadott, a megrendelésben és/vagy az árajánlatban vagy a számlán feltüntetett ár ÁFA nélküli árat jelent, amelyhez az 
Eladó hozzászámolja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ÁFÁ-t. 

2. Az áru hibáinak bármilyen kifogásolása és az abból eredő követelések – kivéve az egész áruszállítmány látható hibái miatt annak 
átadásakor történő azonnali visszautasítását – nem mentesítik a Vevőt azon kötelezettsége alól, hogy az áru teljes árát ÁFÁ-val együtt 
kifizesse (érvényes ez másodlagosan a vállalkozói díjra, ÁFÁ-val együtt, és a MASLEN KFT. egyéb díjazására, ÁFÁ-val együtt). 
Amennyiben a Felek írásban eltérően nem állapodnak meg, a Vevő köteles kifizetni az egész szállítmány és/vagy szolgáltatás árát 
ÁFÁ-val együtt reklamáció esetén is.  

3. Az ár és/vagy a MASLEN KFT. díjazása minden adásvételi szerződés és/vagy vállalkozási szerződés és/vagy üzleti 
együttműködésről szóló szerződés esetében külön meghatározásra kerül. Ha nem létezik írásbeli vagy elektronikus (e-mailben 
elküldött) dokumentum arról, hogy a felek milyen az árban és/vagy a díjazásban egyeztek meg a konkrét Szerződés esetében, úgy az 
ár egyenlő azzal az árral, amely megegyezik a MASLEN KFT. megrendelés leadásakor érvényben lévő árlistájában, illetve 
árajánlatában szereplő árral.  

4. A vételár magában foglalja az áru csomagolásának költségeit, az árunak az Eladó raktárából történő kirakodásának költségeit, és 
amennyiben az árut szállítani kell, úgy az áru Vevőhöz vagy az általa meghatározott helyre történő szállításának költségeit is, beleértve 
a szállító eszköznek az áru kirakodása során való várakozásával összefüggő költségeket is, kivéve, ha a Szerződésben és/vagy a jelen 
ÁSZF-ben másként nem szerepel. Az áru vételára az Ex Works MASLEN Kft. paritáson van megállapítva, hacsak a Szerződésben 
és/vagy a jelen ÁSZF-ben másként nincs feltüntetve. 

5. Visszaváltható göngyölegek – raklapok átvétele esetén a Vevő részére a vételár mellett ki lesz számlázva a raklapok értéke is (ÁFÁ-
val együtt), a raklapok adott típusa szerint. A raklap ára a MASLEN KFT. árlistáján feltüntetésre kerül. A raklapok ára tekintetében 
Eladó azon árlistája kell figyelembe venni, amely az áru Vevőnek történő leszállítása idején érvényes. A raklap árára kedvezmény 
nem vonatkozik. Amennyiben a Vevő a raklapokat, az átvételtől számított 90 napon belül olyan állapotban szolgáltatja vissza az 
Eladó részére, amilyenben átvette, a Vevő jogosulttá válik a raklapok teljes vételárának (ÁFÁ-val együtt) visszatérítésére, amit az 
Eladó adójóváírás kiállításával valósít meg. Az Eladó nem köteles biztosítani a visszaváltható raklapok elszállítását a szállítási 
helyszínéről. Ez a rendelkezés kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha az árut a Vevőnek raklapokon szállították le (elsősorban 
tetőfedő lemez, T-05 trapézlemez stb.).  

6. A vételár kifizetése a Szerződésben foglaltak szerint készpénzfizetéssel, illetve banki átutalással történik, az eseti fizetési 
megállapodásoknak megfelelően. A fizetéssel kapcsolatosan felmerülő bankköltségeit mindegyik fél maga viseli. 

A fizetésre vonatkozó eseti megállapodások kizárólag írásban érvényesek, ennek hiányában a Szerződésben, illetve amennyiben a 
számla kiállításra került, a számlán szereplő módon és bankszámlaszámra köteles a Vevő a vételárat kiegyenlíteni. A vételár akkor 
tekintendő kiegyenlítettnek, amikor az összeg a MASLEN KFT. bankszámláján jóváírásra kerül.  

V. cikkely – A Vevő kötelezettségei 

1. A Vevő köteles a vételárat és/vagy a díjazást ÁFÁ-val együtt az Eladó részére megfizetni.  

2. Amennyiben a Vevő több, mint 30 napot késik az Eladóval szemben, a Szerződésből és /vagy a jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen 
fizetési kötelezettség vagy annak egy részének kifizetésével, úgy köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szerinti késedelmi kamatot fizetni.  

3. Abban az esetben, ha a Vevő késdelembe esik a fizetési kötelezettsége vagy bármilyen egyéb szerződéses kötelezettsége 
rendezésével, a MASLEN KFT. nem köteles a Vevőnek a megrendelt árut átadni, munkálatokat elvégezni, sem a Vevő további 
megrendelését elfogadni, és/vagy a MASLEN KFT. a jövőbeli üzleti kapcsolat során jogosult a Vevőtől a teljesítést előre kérni.  

4. Az átadott árú számla szerinti teljes vételárának kifizetéséig az árura nézve a MASLEN KFT. a tulajdonjogot fenntartja. A Vevő a 
vételár megfizetéséig az árut nem idegenítheti el, nem terhelheti meg. A Vevő továbbá a vételár kiegyenlítéséig köteles úgy 
gondoskodni az áruról, mintha annak tulajdonosa lenne, elsősorban köteles megelőzni, hogy az áruban kár keletkezzen. Ez a pont 
másodlagosan alkalmazandó a kivitelezési munkálatokra is. 

5. A Vevő MASLEN KFT.-el szembeni bármilyen fizetési kötelezettsége vagy annak egy részének teljesítésének késedelme esetén, 
a késedelem 11. (tizennegyedik) napjával automatikusan esedékessé válik a Vevő  MASLEN KFT.-el szembeni összes többi 
kötelezettsége is. Esedékessé válnak azok a kötelezettségek is, amelyeket a kötelezettségszegés nem érint, továbbá azok a 
kötelezettségek is, amelyek esedékessége a Szerződés vagy a felek megegyezése alapján később következne be, valamint azok a 
kötelezettségek is, amelyek teljesítése más módon kötődik a feltétel teljesítéséhez.  

6. A MASLEN KFT. Vevővel szembeni minden követelése az alábbi esetekben azonnal esedékessé válik (abban az esetben is, ha 
esedékességük később következne be vagy feltétel teljesítéséhez kötődik):  

a) a Vevő vagyonát érintő csődeljárási vagy felszámolási eljárás megindításának napján vagy azon a napon, amikor a Vevő 
végelszámolását elrendelték;  

b) azon a napon, amikor az Eladó vagy egy harmadik személy a Vevővel szemben bármilyen jogosultságát peres úton érvényesíti;   

c) azon a napon, amikor a Vevővel szemben végrehajtási eljárást kezdeményeznek; 

de nem hamarabb, mint az áru leszállításának vagy a munka elvégzésének napja vagy az áru Vevő általi átvételének első napja.   

7. Megrendelő a vételárral és a vele szemben esetlegesen felmerülő kártérítési követeléssel szemben beszámítási jogot semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthet, az átadott áruval, illetve a Szerződéssel kapcsolatos semmilyen reklamáció sem jogosítja fel a Vevőt a 
vételár kifizetésének megtagadására, a leszállított termékek tekintetében visszatartási vagy zálogjoga semmilyen jogcímen nincsen. 

Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. 

VI. cikkely – A hibák miatti felelősség 

1. A MASLEN KFT. köteles a Vevőnek az árut olyan mennyiségben, minőségben, kivitelben és feltételek mellett átadni, ahogy az a 
Szerződésben szerepel. Vevő az áru kezelésének és raktározásának feltételeit – amelyeket a jelen ÁSZF szabályoz – megértette, és ha 
ezeket a feltételeket megszegi, tudomásul veszi, hogy az áru hibáira vonatkozó semmilyen követeléseit nem áll módjában 
érvényesíteni.  

2. Amennyiben a MASLEN KFT. garanciát nyújt a Vevő részére az eladott árura, a garanciát a jótállási idő hosszáról szóló 
nyilatkozatban nyújtja, külön garancialevélben. Amennyiben a MASLEN KFT. a Vevő részére az áruval együtt nem adja át a 
garancialevelet, úgy a MASLEN KFT. a Vevőnek az árura nem ad garanciát. A garancia, ha rendelkezésre áll, csak a rejtett hibákra 
vonatkozik. A MASLEN KFT. a garanciáról, az áru hibáiról és a hibákból eredő követelések érvényesítéséről szóló rendelkezéseket 
a garancialevélben részletesen egyoldalúan módosíthatja, egyúttal a Vevő tudomásul veszi, hogy ez a garancialevél a Vevő számára 
kötelező érvényű, és annak rendelkezései elsőbbséget élveznek a Szerződés és az ÁSZF rendelkezéseivel szemben.  

3. A Vevő írásban, fotókkal illusztrálva, az áru azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és 
felfedezésének körülményeit, a szállítólevél számát és a számla számát is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva 
(azaz a szállító, vagy rejtett hiba esetén semleges minőségvizsgáló szerv jelenlétében felvett jegyzőkönyv csatolásával) jogosult 
érvényesíteni a MASLEN KFT.-él az áru hibáiból eredő követelését. 

A hibás áruból eredő követelés érvényesítésének rendezéséig, a Vevő köteles a hibás árut a többi árutól elkülönítve tárolni, azt nem 
jogosult használni/feldolgozni/értékesíteni. Vevő köteles biztosítani a MASLEN KFT. részére, hogy annak képviselője a reklamált 
árut megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa. Vevő köteles az áruk épségét és hibamentességét átvételkor 
megvizsgálni. 

A Vevő által érvényesített hibás áruból eredő követelés rendezésének módjáról és helyéről minden esetben az MASLEN KFT. dönt. 

 

4. A garancia, illetve az Eladónak az áru hibáiból eredő felelőssége a következőkre nem vonatkozik:  

a) a Vevő vagy harmadik személy által, az áru nem megfelelő kezelésével, használatával vagy raktározásával okozott 
hibák;  

b) a bevonat színárnyalatának egyenletes változása, a bevonat színének kifakulása, a bevonat színének változása, a 
bevonat fényének változása;  

c) a színárnyalat eltérései olyan termékek esetében, amelyek nem azonos tételszámú festőanyagból voltak legyártva, 
ugyanabban a gyártási tételben;  

d) olyan termékek, amelyek korrodált tárgyakkal, agresszív vegyszerekkel, rézből készült elemekkel és rézcsövekből 
kifolyó folyadékokkal érintkeztek, valamint azok a károsodások, amelyek vis maior következményei;  



e) a jelentősen korrodáló vagy más erősen kémiai hatású légkörben (pl. magas sótartalmú légkör, vízzel, cementtel és 
betonnal, maró anyagokkal, füsttel, hamuval, állati ürülékkel való állandó érintkezés) felszerelt termékek, amelyek 
hatással lehetnek az anyag felületére;  

f) a lemezanyag nem érintkezhet közvetlenül szilikát alapú termékekkel vagy cementtermékekkel;  
g) friss földdel vagy cementtel történő érintkezés okozta károsodás;  
h) a vágott és nyírt élek, valamint az utólagosan kialakított nyílások korróziója, amelyek védőbevonattal nem voltak 

megfelelően lekezelve, termikus hatást kifejtő lemezvágó eszközzel okozott hibák;  
i) a megkarcolt helyeken kialakuló korrózió, amely a lábbelire tapadt, felszereléskor keletkező fémforgácsok el nem 

távolítása miatt keletkezik;  
j) a csavarkötések tömítetlen helyén létrejövő korrózió;  
k) karcolások korróziója, melyek nem voltak időben és megfelelően lekezelve;  
l) az organikus bevonatú lemezek alsó oldalának korróziója;  
m) a bevonat károsodása, melyet az időjárási viszonyok vagy természeti jelenségek (földrengések, tűzesetek, árvizek, 

jégverések, heves záporok, szélviharok stb.), vandalizmus, háborúk, zavargások és terrorista támadások okoztak; 
n) a lemezek helytelen raktározásából következő károsodás, korrózió és a bevonat hámlása;  
o) a lemezek átfúrásakor, vágásakor keletkező forgácsok, valamint az el nem távolított fémszilánkok és egyéb 

maradékok rozsdásodásával létrehozott korrózió;  
p) szennyeződések és különféle tárgyak felhalmozódásával okozott hibák, amelyeket a rendszeres éves karbantartás 

során nem távolítottak el;  
q) az áru hibái, melyeket a Vevő nem érvényesít időben és szabályszerűen az Eladónál;  
r) a horganyozott és alucink lemezek bármilyen korróziója.  

5. Nem minősül hibának az áru tulajdonságainak romlása, amely az áru helytelen raktározása, felszerelése és használata következtében 
jött létre, sem pedig az áru kopása. A garancia nem vonatkozik az áru azon hibáira, amelyeket a Vevő vagy harmadik személy 
helytelen kezeléssel, felhasználással vagy raktározással okozott.  

6. A Vevő köteles az áru hibáit jelenteni az Eladónak, a jelen ÁSZF III. cikkelyének, 14. pontjában feltüntetett határidőkön belül, 
ennek hiányában a Vevő, az áru hibáiból eredő jogainak érvényesítésének lehetőségét elveszíti.  

7. Amennyiben a MASLEN KFT. elismeri a Vevő azon követeléseit, amelyek a hibás teljesítésből erednek, a hibás árut hibátlanra 
cseréli vagy megtéríti a hibás áru helyreállításának költségeit vagy árengedményt nyújt. A felsorolt lehetőségek közül a választás joga 
kizárólag a MASLEN KFT.-t illeti meg. A MASLEN KFT. nem kötelezhető azon költségek megfizetésére, amelyek a Vevőnél a 
hibákért való felelősség elbírálásáról és rendezéséről szóló eljárás keretében felmerülnek.  

8. A szállítási, rakodási sérüléseket minden esetben a Vevő, azaz az átvevő fél és a MASLEN KFT., illetve a szállító együttes 
aláírásával dokumentálni kell, a szállítólevélen történő feljegyzéssel. Erről, illetve minden szállítással kapcsolatos reklamációról a 
MASLEN KFT.-t haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban tájékoztatni kell. Ennek hiányában vagy késedelmes tájékoztatás 
esetén, valamint szállítási, rakodási sérülésekkel kapcsolatban reklamációt az átvétel után a MASLEN KFT. nem fogad el. A 
MASLEN KFT. az átadás időpontjában fennálló, gyártási és anyaghibákra vonatkozó reklamációt a beépítést követően nem tud 
elfogadni. Ebből fakadóan a beépített, hibás termékek leszerelésének, illetve az esetleges csere termék újbóli beépítésének költségei 
nem terhelik a MASLEN KFT-t.  

9. Amennyiben az áru hibáinak értéke vitatott, illetve az áru használtan vagy használatlanul visszaküldésre kerül a MASLEN KFT. 
részére, valamint abban az esetben is, ha a Vevő fizetési kötelezettsége nem pénzben, hanem más módon lesz teljesítve, úgy a nem 
pénzbeli teljesítés értékét a MASLEN KFT. által e célra kijelölt szakértő határozza meg. 

10. Az áru hibáinak megismerése, megvizsgálása és azok eltávolítása során, a Vevő köteles a MASLEN KFT. részélre a szükséges 
együttműködést biztosítani. Elsősorban köteles lehetővé tenni a MASLEN KFT. számára az áruhoz való hozzáférést, amennyiben az 
árut már beépítették és biztosítani a MASLEN KFT. számára a hibák eltávolításához szükséges helyet. Abban az esetben, ha a Vevő 
nem biztosítja a szükséges együttműködést az Eladónak, az Eladó nem felel azokért a károkért, amelyek a Vevőt a hibák el nem 
távolítása miatt érik. Abban az esetben, ha a Vevő nem biztosítja a hibák eltávolításához szükséges együttműködést az Eladónak, az 
Eladó hibák eltávolítására vonatkozó kötelezettsége teljesítettnek tekintendő az Eladó Vevőnek küldött írásbeli felszólításának – 
amelyben a Vevőt együttműködésre kéri, ha a Vevő e határidőn belül sem működik együtt az Eladóval – kézbesítését követő három 
nap elteltével.  

Az ÁSZF jelen pontja szerinti határidő leteltével, a MASLEN KFT. nem köteles a hibákat eltávolítani, a Vevő pedig nem jogosult 
azon hibák eltávolítási költségeit igényelni, amelyeket a Vevő más személlyel távolíttatott el.  

11. Minőségi és mennyiségi kifogást, a kifogás pontos meghatározásával a Vevő szóban és írásban, a teljesítéstől számított 30 napon 
belül jelenthet be a MASLEN KFT. részére.  

Szóbeli kifogás esetén, a MASLEN KFT. a kifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, úgy azonnal 
intézkedik a kifogás orvoslása iránt.  

Írásbeli kifogás esetén, a MASLEN KFT. Kft. a kifogás beérkezésétől számított 15 munkanapon belül érdemi választ adni. 
Amennyiben az érdemi válaszadási kötelezettségét a MASLEN KFT. elmulasztja a reklamáció elfogadottnak tekintendő. A Vevő 
által átvett és reklamációval nem érintett, még felhasználható vagy már lejárt felhasználású termékek visszavételére a MASLEN KFT. 
nem köteles. 

12. A nem szakszerű lerakodásból származó sérülésekre a garancia nem vonatkozik. 

VII. cikkely – Tárolás 

1. Az árut száraz, szellőztetett raktárban kell tárolni, védve a közvetlen napsugárzástól (fennáll a lemezek nedvesedésének veszélye), 
raklapokon, 20 cm magasságban a padlótól. A lemezeket a gyártásuk napjától számított 30 napon túl nem szabad raktárban tárolni, 
különben fennáll a páralecsapódás és fehér korrózió kialakulásának veszélye. A gyártás napjától számított 30 napon túli, a fentiekben 
leírt tárolás esetén, szükséges az egyes táblákon vékony léceket keresztbe fektetni és az egyik végét megemelni úgy, hogy a létrejött 
kondenzvíz kifolyhasson. Amennyiben a Vevő az árut az átadás meghatározott napjától számított három napon belül nem veszi át, az 
Eladó nem köteles ezeket az intézkedéseket elvégezni, illetve ellenőrizni, és nem felelős az ezzel okozott károkért sem.  

2. Rövid távon az áru a szabadban is tárolható, azonban a raklapokon lévő tetőfedő lemezeket, amelynek végei szabadon vannak 
légáteresztő, nem átlátszó ponyvával védeni kell a közvetlen napsugárzástól. Az anyag nem ázhat meg és védeni kell attól, hogy a 
lemezek közé víz kerüljön. Abban az esetben, ha víz kerül a lemezek közé, az egyes paneleket azonnal szükséges szétrakni és 
megszárítani. A szabadban tárolt lemezek hajlamosak arra, hogy könnyen felkapja őket a szél.  

3. A horganyozott és alucink felületkezeléssel készült trapézlemezeket és sima lemezeket a gyártás napjától számított három napon 
túl nem szabad rakatban vagy összetekerve raktározni. A lemezeket három napon belül fel kell szerelni, vagy az egyes táblákon 
vékony léceket fektetünk keresztbe úgy, hogy azok között a levegő szabadon áramolhasson. Ha a Vevő az árut az átadás meghatározott 
napjától számított három napon belül nem veszi át, az Eladó nem köteles ezeket az intézkedéseket elvégezni, illetve ellenőrizni, és 
nem felelős az ezzel okozott károkért sem.  

4. A polikarbonát hullámos fényáteresztő lemezek tárolása és szállítása csak talapzaton, árnyékban, nem átlátszó ponyvával letakarva 
lehetséges. Maximum 50 cm magasságig rakhatók egymásra, hőtől, napfénytől és nedvességtől védve. A rakat lemezei közötti a 
hőmérsékletnek 60 fok alatt kell lennie. Az épületbe történő beépítéskor a szerkezeteket szellőztetni kell. A fényáteresztő lemezeket 
nem szabad alárakni, festeni vagy sötét tetőkre szerelni, ezek fényáteresztőként szolgálnak.  

5. Az üvegszálas trapézlemezeket külön útmutató szerint tárolják és szerelik össze, amely elérhető a www.maslen.hu honlapon vagy 
a MASLEN KFT. telephelyén.  

6. A hófogók esetében, a MASLEN KFT. nem javasolja azok használatát az I. és II. hózónától magasabb besorolású zónákban. Ha az 
árajánlat kiszámításának sablonja nem tartalmazza a hófogók mennyiségének és elrendezésének kiszámításához szükséges mellékletet 
a hózóna feltüntetésével, amelyben az épület található, akkor az I. és II. zóna standardjai szerint járnak el, és az Eladó nem vállal 
felelősséget az áruban és az ingatlanokban bekövetkezett károkért, amelyeket nem elégséges vagy rossz műszaki megoldások okoztak. 
A hófogók elrendezésénél a következő 3 alapelvet kell betartani:  

a) 1,1 m szélességre 5 db hófogót kell elhelyezni a Nova és a Symetra és 4 db –ot a Gapa esetében;  
b) a 3,5 m-t meghaladó hosszúságú tetőfedő lemezek esetén egy újabb hófogó sort kell elhelyezni;  
c) a hófogók az I. és II. hózónákban való felszerelésre alkalmasak.   

A hó alapsúlyát az adott helyen az illetékes hidrometeorológiai intézet határozza meg. A konkrét területekre vonatkozó szokásos 
hóterhelés tájékoztató jelleggel meghatározható.  

7. A lemezek ún. befülledés okainak magyarázata: A cink a környező normál légkörben reakcióba lép a levegő oxigénjével és 
nedvességével, miáltal kevert cink-hidroxidok képződnek, amelyek szén-dioxiddal reagálva viszonylag oldhatatlan cink-patinát 
képeznek: hidratált cink-karbonát. Ez a patina lelassítja a cink oldódását, és így bizonyos ideig korrózióvédelmet nyújt az acél 
anyagnak, ami függ a felhordott cinkbevonat vastagságától, a környező légkör agresszivitásától, nedvesedési időtől, hőmérsékleti 
változásoktól, a páratartalom kondenzációjától stb. Ha azonban a horganyzott anyagok vannak kitéve a víz és a nedvesség hatásainak, 
anélkül, hogy a levegő hozzáférne és keringene, a szoros helyeken a cink korróziójának gyorsasága jelentősen megnő, és jelentősen 
befolyásolja a cink oldódását egy adott érintkezési ponton. A korrózió ritkán fordul elő összefüggően a teljes felületen ugyanolyan 
mértékben, mivel lokálisan kezdődik és fokozatosan terjed a korrózió fókuszától a szomszédos irányokba, a topográfiai 
paraméterektől, az elhelyezés módjától és irányától, a víz eloszlásától, az érintkező részek elhelyezkedésétől függően stb. Mindezek 
a cinkre és cinkbevonatokra vonatkozó tények a lakk/műanyag bevonatú fémlemezekre is vonatkoznak, amelyeknél a szerves 
bevonatok növelik az időjárással szembeni korrózióállóságot és esztétikus megjelenést kölcsönöznek. Maga a szerves bevonat nem 
reagál a szokásos környezeti komponensekkel, de a lakk/műanyag bevonatú profilok szoros elhelyezése mellett, légáramlás nélkül, a 
víz és a nedvesség áthatol a bevonat pórusain, így eljut a horganyzott rétegig és az említett fehér rozsdát okozza. A tárolási 
körülményektől függően ez tovább nő, a képződött kémiai vegyületek térfogata a környező időjárási viszonyoktól függően növekszik, 
és a szerves bevonat "felduzzadását" okozza, először kis hólyagok formájában, amelyek fokozatosan növekszenek és összeolvadnak, 
összefüggő területeket képezve. A szerves bevonat így elveszíti az érintkezését és a tapadást a horganyzott réteghez, aminek 
következtében lehámlik. Ráadásul a fehér rozsda erős vízmegkötő hatású, ezért megköti a környező levegő nedvességét, így 
kialakulásának folyamata szinte folyamatos és gyors. Bár a szerves bevonatú anyagokról ismert, hogy kiváló az időjárás-állóságuk, 
ez nem jelenti azt, hogy elpusztíthatatlanok. A lakk/műanyag bevonatú lemez ilyen korróziója csak akkor fordulhat elő, ha a lemezt, 
a profilt egymásra rakják, és a környezet hatásaival szemben védelem nélkül hagyják, illetve nedvességet kapott és légmentes fóliával 
borítják. Ez egy tipikusan helytelen tárolási hiba. Ennek az időnek a hosszát nehéz meghatározni, mert sok paramétertől függ (évszak, 
környezeti hőmérséklet, hőmérsékleti változások, nedvesedés intenzitása és időtartama, a beázás térfogata, az anyag elhelyezésének 
szöge és módja, a környezet kémiai agresszivitása, a száradás lehetősége, stb.). Így a horganyzott és lakk/műanyag bevonatú lemezek 
korrózióvédelmének hatékonysága döntően az anyag kezelésének kezdeti módjától függ. Ha az anyag nincs kitéve a környezet 

időjárási viszonyaiknak úgy, hogy a légköri nedvesség és a levegő hatására a cink felületén cinkpatina képződhessen, akkor a 
cinkbevonatok elveszítik korróziógátló funkciójukat.  

8. Az ÁSZF jelen cikkének 7. pontjában említett okokból bekövetkező korrózió esetén a szóban forgó korrózióra nem vonatkozik 
sem a garancia, sem az Eladó hibákért való felelőssége. 

9. A tetőfólia érzékeny a nappali fényre, amely következtében a gyártás során alkalmazott polimerek lebomlása következik be. Ezért 
a tető külső burkolatának át nem eresztőnek kell lennie, a fólia kiálló részeit be kell építeni, hogy megakadályozzuk a nappali fény 
behatolását. Az ún. szellőző fésűk felszerelése szintén megakadályozza a fény behatolását. Minden átjárót (tetőablakok, kémények, 
szellőzőnyílások) megfelelően el kell kerülni, és belülről azonnal be kell építeni (hőszigetelés, páraszigetelés), és meg kell akadályozni 
az alulról érkező fény bejutását (lakatlan és hőszigetelés nélküli tetőterekben). A tetőfóliákat fejléccel felfelé kell kibontani, és 
párhuzamosan elhelyezni az ereszcsatornában, enyhén megfeszítve. Kerülni kell a fólia vegyi anyagokkal (pl. olaj, impregnáló szer 
stb.) történő érintkezését.  

VIII. cikkely – Vis maior 

Vis Maior Esemény: Az érintett fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így különösen, de nem kizárólagosan: természeti 
katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. 
Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem vagy hibás teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior 
esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Vis maior esemény időtartama 
alatt a szerződés szünetel. Ha a Vis Maior Esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a 30 napot, bármelyik Fél jogosult a 
Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni.  

XI. cikkely – A Szerződés megszűnése 

1. A Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: 

a) a Szerződő felek írásbeli közös megegyezésével;  
b) rendes felmondással, indokolás nélkül, a felmondási idő lejártával. A felmondási idő 2 hónap, és a felmondásnak a másik fél részére 
történő kézbesítését követő hónap első napjától kezdődik. Ez a rendelkezés, kizárólag az üzleti együttműködésről szóló szerződés 
vonatkozásában irányadó.;  
c) rendkívüli felmondással abban az esetben, ha a másik szerződő fél súlyos szerződésszegést követ el;  
d) a szerződéses kötelezettségek teljesítésével. Ez a rendelkezés kizárólag az adásvételi szerződés és a vállalkozási szerződés 
vonatkozásában irányadó.  

2. Súlyos szerződésszegésnek minősül:  

a) ha a Vevő bármilyen pénzbeli kötelezettség teljesítésével 14 napnál többet késik;  
b) ha a MASLEN KFT. 30 napnál többet késik az áru Vevő részére történő leszállításával;  
c) ha a Vevő második alkalommal is alaptalan reklamációt nyújt be a MASLEN KFT. részére, amelyet a hibákért való 

felelősségvállalás keretén belül érvényesít; 
d) amennyiben a MASLEN KFT. tudomására jut, hogy a Vevőrel szemben csődeljárást, felszámolási eljárást, illetve annak 

végelszámolását rendelték el.  

4. A Szerződés megszűntetését Felek írásbeli alakhoz kötik.  

5. A felmondás Vevőnek történő kézbesítése pillanatától, az Eladó jogosult az általa leszállított és a Vevő által ki nem fizetett árut 
visszavenni és azzal szabadon rendelkezni, függetlenül attól, hogy az áru hol található, kivéve, ha a Vevő hiteles okirati bizonyítékkal 
igazolja, hogy már nem az Eladó az áru tulajdonosa.  

6. Az ÁSZF jelen cikkének 5. pontjához hasonlóan az Eladó jogosult az általa leszállított és a Vevő által ki nem fizetett árut a 
Szerződés megszüntetése nélkül visszavenni, ameddig a Vevő Szerződésből eredő kötelezettségét nem teljesíti. Ilyen esetben Eladót 
az áruk felett – függetlenül attól, hogy az áru hol helyezkedik el – zálogjog illeti meg. 

7. Az előző két pontban említett esetekben, a Vevő köteles minden szükséges együttműködést biztosítani az Eladó számára.  

8. Amennyiben a Vevő a szerződéskötést követően, de a gyártást megelőzően áll el a Szerződéstől, köteles – standard termék/szín 
esetén – a Szerződésesben foglalt teljes vételár 10%-át, nem standard termék/szín esetén 30% -át megtéríteni.  

X. cikkely – Felelősségkorlátozás 

1. A megállapított kedvező árakra tekintettel, a MASLEN KFT. felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi, valamint az 
előre nem látható károkra, továbbá termeléskiesésből, esetleges piacvesztésből vagy bármely egyéb hasonló okból kimutatható 
elmaradt haszonra. 

2. A MASLEN KFT. szavatossági kártérítési vagy bármely egyéb felelőssége összegszerűségében semmilyen körülmények között 
sem haladhatja meg az adott Szerződés keretében megrendelt és/vagy leszállított áruk számla szerinti értékét. 

XI. cikkely – Vegyes rendelkezések 

1. A „cikkely” kifejezés az ÁSZF római számokkal jelölt részeit jelenti. A „pont” vagy „bekezdés” kifejezés a cikkek arab számokkal 
jelölt részeit jelentik. Az „elektronikus úton” kifejezés a Szerződés és/vagy az ÁSZF értelmében az egyik szerződő fél által a másik 
szerződő fél részére küldött e-mail üzenetet jelenti.  

2. A Vevő nevében a Szerződést aláíró személy kijelenti a MASLEN KFT. részére, hogy a Vevőt korlátozás nélkül jogosult képviselni 
és jogosult a Vevő nevében eljárni, a Szerződés érvényességéhez az aláírásán kívül nincs szükség más jogi aktusra vagy bármilyen 
más tény teljesítésére. A Szerződő felek kifejezetten megegyeztek egy megdönthetetlen jogi vélelemben, miszerint a Vevő 
alkalmazásában álló, a Vevő nevében eljáró vagy a Vevő telephelyén vagy székhelyén tartózkodó személy által végrehajtott bármely 
cselekményt, olyan személy által végrehajtott cselekménynek kell tekinteni, aki korlátozások nélkül jogosult a Vevő nevében eljárni 
és korlátozás nélkül kötelezettséget vállalni, mindezt legalább olyan terjedelemben, mint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szerinti meghatalmazás terjedelme.  

3. Az ÁSZF jelen cikkelyének 2. pontjában megfogalmazott vélelem vonatkozik az Eladótól telefonon, e-mailben, írásos vagy 
személyes úton történő megrendelésre, valamint az áru átvételére is. Az ÁSZF jelen cikkelyének 2. és 3. pontjában említett vélelem 
nem érvényes abban az esetben, ha a Vevő az ÁSZF jelen cikkének előző pontja szerinti személy általi cselekményt követő 3 
munkanapon belül írásban értesíti az Eladót arról, hogy a cselekményt nem a Vevő nevében eljárni jogosult személy hajtotta végre. 
Az ÁSZF jelen cikkelyének korábbi pontjaira hivatkozva a Vevő nem vizsgálja a Vevő nevében eljáró személyek jogosultságát, 
amivel a felek egyetértenek.  

4. A Vevő a Szerződés aláírásával egyúttal nyilatkozik aláírási jogosultságának meglétéről. 

5. A kézbesítés tekintetében, a Szerződő felek kötelező érvénnyel megállapodnak a kézbesítés következő szabályaiban, feltételeiben 
és vélelmeiben, amelyek közöttük, a kézbesítés minden szerződéses és jogi következményével mindig érvényesek: A szerződéses 
dokumentumokat a szerződő fél azon címére küldik, amely a cégnyilvántartásban, a vállalkozói névjegyzékben, illetve egyéb 
nyilvántartásban szerepel, amelyben  Szerződés megkötésekor a Vevő szerepel. Amennyiben a Vevő természetes személy, úgy a 
dokumentumok a Vevőnek a Szerződés fejlécében feltüntetett címére kerülnek kézbesítésre.  

A Vevő adatainak változásáról, a változástól számított 7 napon belül köteles értesíteni az Eladót. A Vevőnek címzett dokumentum, 
amelyet postai úton vagy futárral és/vagy más kézbesítővel (a továbbiakban, mint „kézbesítő”) kézbesítenek, a Vevő számára 
kikézbesítettnek tekintendő, azon a napon, amikor azt a Vevő igazoltan átvette, továbbá azon a napon, amikor a kézbesítő a 
küldeményt az Eladónak visszaadja, mint kézbesítetlent vagy kézbesíthetetlent.  

Az Eladótól a Vevőnek küldött e-mail üzenet, (i) a Szerződés fejlécében megadott címre vagy (ii) a Szerződés fejlécében megadott 
domain névvel megegyező másik e-mail címre, vagy (iii) arra az e-mail címre, amelyen keresztül a Vevő az eladóval korábban 
kommunikált, azon a napon lesz a Vevő számára kézbesítettnek tekintve, mikor az Eladó az e-mail üzenetet elküldi.   

6. Az Eladótól, az ÁSZF-ben meghatározott módon, a Vevőnek elküldött e-mail üzenet szintén a kommunikáció írásos formájának 
minősül, az összes kapcsolódó joghatással.  

7. Ha az Eladó a Vevő számára az árukkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt (pl. áruk összeszerelése, a munka kivitelezése stb.), úgy 
az Eladó ebben az esetben vállalkozói státusszal rendelkezik, a Vevő pedig megrendelőivel. Jelen ÁSZF rendelkezéseit 
értelemszerűen alkalmazni kell az Eladó által a Vevőnek nyújtott szolgáltatásokra.  

8. A jelen ÁSZF-ből eredő vitás kérdések rendezését a Szerződő felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Amennyiben 
ez nem vezet eredményre, Szerződő felek a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános hatásköri és 
illetékességi szabályai szerint járnak el. 

9. Amennyiben a felek között létrejött Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen az nem érinti a Szerződés, illetve 
az ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a felek haladéktalanul a megvalósítani kívánt cél 
eléréséhez szükséges érvényes rendelkezéssel pótolják.  

10. Amennyiben a felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, az Eladó nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül 
a teljesítésből erednek, így különösen nem felel, elmaradt haszonért, vagy a Megrendelőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért. 

11. A Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vevő az Eladó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem jogosult a Szerződésből 
eredő jogokat és kötelezettségeket harmadik felekre átruházni.  

12. Jelen ÁSZF-től a felek csak írásban térhetnek el. Írásbelinek minősül minden olyan nyilatkozat, értesítés, amelyet a felek 
tértivevényes ajánlott postai küldeményként, gyorspostai küldeményként (kézbesítő) vagy e-mail útján küldenek a másik félnek. 

13. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szabályai irányadóak.  

 Jelen ÁSZF 2021.január 01. napjától hatályos. 

  


