
 

 

PANNONCOLOR KFT.  

ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

ÉRVÉNYES: 2013. Január 1.-től 
 

Fontos megjegyzés:  A jelen általános eladási és szállítási feltételek (továbbiakban 

„ÁSZF”) a Pannoncolor Kft. (székhely: 1107 Budapest, Barabás u. 6.) (továbbiakban az „Eladó”) által forgalmazott termékeknek 

(továbbiakban a „Termék”) a vevő (továbbiakban a „Vevő”) részére történő értékesítésére kötött megállapodás részét képezi, 

figyelemmel arra, hogy a Termék eladása kifejezetten ahhoz a feltételhez kötődik, hogy a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt 

feltételeket, a Termék értékesítésére kötött megállapodás aláírásával jelen ÁSZF alkalmazását a felek elismerik. Amennyiben a felek 

az eseti megállapodásukban másképp nem rendelkeznek, arra jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

I. Ajánlatok 

 

1.1 Az Eladó és a Vevő rögzítik, hogy a jelen ÁSZF, a Vevő 

megrendelése és annak Eladó általi visszaigazolása együttesen 

képezik a felek közötti szállításiszerződést (továbbiakban a 

„Szerződés”). Bármilyen írásbeli kötelezettségvállalás, 

szavatosság, üzleti kommunikáció vagy kereskedelmi szokás, 

amely nem  a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően jött 

létre, a felekre nézve nem kötelező. 

 

1.2 Amennyiben az Eladó írásban másként nem rendelkezik, az 

Eladónak a Vevő megrendelésére adott ajánlata, amennyiben 

az a megrendeléssel megegyezik, azt visszaigazolja, úgy a 

szerződés a Vevő tudomásszerzésével létrejött, míg 

amennyiben a megrendelés tartalmától részben vagy egészben 

eltér, úgy az Eladó ajánlati kötöttséget 5 napig vállal. Az Eladó 

ajánlatára ellenajánlatot nem fogad el, azonban fenntartja a 

jogot, hogy az ajánlat elfogadása előtt ajánlatát megváltoztassa, 

vagy visszavonja. Megváltoztatás esetén az ajánlati kötöttség a 

megváltoztatott ajánlatról történt tudomásszerzéstől kezdődik. 

Az ajánlat megváltozatásából vagy visszavonásából eredő 

károkért az Eladó a felelősségét kizárja.  

 

II. Árak 

 

2.1 Az Eladó által megadott árak (továbbiakban „Vételár”) 

Magyarország egész területére érvényesek és tartalmazzák a 

Termék Eladó magyarországi telephelyére történő szállításának 

a költségeit, ideértve a csomagolási költségeket, adókat, Áfát, 

vámokat és illetékeket. A Vételár a felek ellenkező 

megállapodása hiányában nem tartalmazza a Termék Vevő 

telephelyére vagy a Vevő által megadott helyre történő 

szállításának és esetleges összeszerelésének a költségeit. 

 

2.2 Amennyiben az Eladó beszállítói legfeljebb 10%-kal emelik a 

Termék Vételárát, vagy bármilyen kormányzati vagy egyéb 

kötelező erejű hatósági intézkedés eredményeképpen legfeljebb 

10%-kal növekszik a Vételár, az Eladó jogosult a Szerződésben 

rögzített Vételárat egyoldalú nyilatkozattal arányosan 

módosítani. A módosítás a Vevő általi tudomásszerzéssel 

hatályosul. Amennyiben a Termék Vételárának Eladó által 

módosítása meghaladja a 10%-ot, Vevő az értesítés 

kézhezvételétől számított 5 napon belül jogosult az Eladóhoz 

intézett írásbeli nyilatkozatával elállni a Szerződéstől. 

 

2.3 Az Eladó a Vevő számára a Vételárból egyedi vagy állandó 

kedvezményeket biztosíthat. Az Eladó fenntartja magának a 

jogot, hogy ellenkező tartalmú írásos megállapodás hiányában 

a kedvezményeket feltételhez kösse, a feltételek teljesülést 

ellenőrizze vagy a kedvezményeket visszavonja. Irásos 

megállapodás hiányában a Vevő nem jogosult kedvezmények 

mértékével, feltételeivel kapcsolatban kifogást emelni, vagy a 

kedvezmény mértékét követelésként kezelni. 

 

III. Fizetés 

 

3.1 A felek által a Szerződésben foglaltak teljesítése a Vételár 

Eladó részére történő megfizetésétől kezdődik. A Termék Vevő 

részére történő átadására a Vételár levonások nélküli 

maradéktalan előzetes teljesítésére nem kerül sor. A Vevő 

semmilyen jogcímen fennálló követelését nem jogosult az 

Eladó Vételár követelésével szemben beszámítani. 

 

3.2 A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladónak joga van az 

esedékesség napjától kezdődően a Ptk. gazdasági szervezetek 

közötti fizetésekre érvényes késedelmi kamatot felszámítani, 

valamint a Termék szállítását, illetve a Vevő minden korábbi, 

az Eladó által már visszaigazolt megrendelését felfüggeszteni. 

A felfüggesztéssel kapcsolatos Eladónál felmerült kárát de 

legalább a költségeket, ideértve, de nem kizárólag a raktározási 

költségeket, a Vevő köteles megfizetni az Eladó által azokról 

kiállított számla alapján.  Ebben az esetben az Eladó által 

vállalt szállítási határidő meghosszabbodik azzal az idővel, 

ameddig a Vevő részben vagy egészben nem teljesítette a 

Szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét. 

 

3.3 Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, vagy az Eladó 

alapos okkal arra következtethet, hogy a Vevő nem fogja a 

fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni, az Eladónak 

joga van ahhoz, hogy a Vevőtől a Vételár teljes összegének 

előre történő megfizetését vagy a Vételár kifizetését garantáló 

biztosíték nyújtását követelje.  Az Eladó jogosult a Szerződést 

felmondani és a felmondásból származó igazolt költségei 

megtérítését követelni, ha a Vevő 30 napot meghaladó fizetési 

késedelembe esik. 

 

3.4 Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a vásárlástól a Termék 

megrendelésének Eladó általi visszaigazolását megelőzően 

eláll, erről köteles az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni. 

Az értesítés késedelméből eredő károkért teljes felelősséggel 

tartozik.  Amennyiben a Vevő a vásárlásától a Termék 

megrendelésének Eladó általi visszaigazolását követően, de a 

Termék Vevő általi kézhezvételét megelőzően áll el, kivéve a 

jelen ÁSZF 2.2, 4.3 és 5.4 pontjaiban foglalt elállási 

lehetőségeket, köteles a Termék Vételárának 50%-át 

meghiúsulási kötbér címén megfizetni az Eladónak. Egyedi 

gyártású Termék megvásárlásától a Szerződésben foglaltak 



 

 

teljesítésének megkezdését követően a Vevőnek a teljes 

Vételárral megegyező kötbér megfizetésével van joga elállni.  

 

3.5 Amennyiben a Vevő ellen csőd-, felszámolási vagy 

végelszámolási eljárás vagy bármilyen más eljárás indul, amely 

hatással van vagy lehet a fizetőképességére, az Eladó jogosult a 

Szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Vevő köteles az 

Eladónak megfizetni az elállás folytán bekövetkezett kárát.  

 

IV. Szállítás, reklamáció, tulajdonjog fenntartás 

 

4.1 Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt és visszaigazolt 

Terméket a magyarországi telephelyére (címe: 1107 Budapest, 

Barabás u. 6.) szállítani, a Vevő pedig köteles a megrendelt és 

leszállított Terméket az Eladó fenti telephelyén átvenni. A 

Termék Vevő általi átvételével a Termékre vonatkozó 

kárveszély átszáll a Vevőre. Amennyiben a Vevő megtagadja a 

Szerződés szerint leszállított Termék átvételét, a 

Vételárelőleget elveszíti és köteles a felmerült raktározási 

költséget, valamint az Eladó kárát és igazolt költségeit 

megtéríteni.  

 

4.2 Az Eladó telephelyén történik a Termék mennyiségi és 

minőségi átvétele. A Vevő köteles közvetlenül a Termék 

kézhezvétele után a leszállított Terméket mennyiségi és 

minőségi szempontból az átvételtől számított legkésőbb 8 

napon belül megvizsgálni, és az Eladóval haladéktalanul, de 

legkésőbb a Termék kézhezvételét követő munkanapon belül 

írásban közölni a Termékkel kapcsolatos kifogásait, 

szavatossági igényei megjelölése mellett. Amennyiben a Vevő 

a kifogást nem a jelen pontban meghatározott időtartam alatt 

közli, ezzel kifejezetten lemond az Eladóval szemben kifogásai 

érvényesítéséről, kivéve a 6.2 pontban jelzett eseteket. A Vevő 

a Terméket kicsomagolás és átvizsgálás nélkül az átvételtől 

számított 3 napon belül továbbküldheti. 

 

4.3 A Szerződésben rögzített szállítási határidők tájékoztató 

jellegűek, 60 napot meg nem haladó késedelmes szállításért az 

Eladó a felelősségét kizárja. Az Eladó köteles haladéktalanul 

értesíteni a Vevőt, ha a beszállítók nem a megállapodott 

határidőben teljesítik a beszállítást. Az Eladó köteles a 

Szerződés szerinti szállítási határidő túllépése esetén legfeljebb 

60 napos póthatáridőt adni, amelynek túllépése esetén a Vevő 

elállhat a Szerződéstől és visszakövetelheti a már megfizetett 

Vételárelőleget.  

 

4.4 Ellenkező tartalmú megállapodás hiányában az Eladó a 

Termékre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg 

minden összeg, amellyel a Vevő a Termékért az Eladónak 

tartozik, ideértve az Eladónak a Vevővel szemben fennálló 

üzleti kapcsolatából eredő valamennyi követelését is, az Eladó 

felé teljes mértékben kiegyenlítésre kerül.  

 

V. Vis maior 

 

5.1 Vis maior esetén vagy olyan eseményeken alapuló szállítási 

késedelmekért, amely események a szállítást az Eladó számára 

az Eladó működési körén kívül eső elháríthatatlan okból 

jelentős mértékben megnehezítik vagy lehetetlenné teszik, 

idetartoznak elsősorban, de nem kizárólag a természeti 

katasztrófák, tűz, árvíz, földrengés, háború, háborús 

fenyegetés, járvány, sztrájk, munkabeszüntetés, a termék 

gyártásának leállítása, hatósági intézkedések, abban az esetben 

is, ha ezek az események az Eladó beszállítóinál következnek 

be, az Eladó még a kötelező erejű megállapodásokban rögzített 

határidők esetén sem felelős a szállítási késedelemért vagy a 

szállítás meghiúsulásáért.  

 

5.2 Az Eladó köteles a Vevőt minden ilyen késedelemről értesíteni. 

 

5.3 Ilyen események bekövetkezése esetén az Eladó jogosult a 

szállítást az akadályoztatás időtartamával, továbbá azzal az 

időtartammal meghosszabbítani, amely a fenti okok hatásainak 

elhárításához ésszerűen szükséges, vagy elállni a Szerződéstől.  

 

5.4 Ilyen események bekövetkezése estén, ha az Eladó a Vevő által 

megrendelt Terméket a megrendelés visszaigazolásától 

számított 60 napon belül nem szállítja le a Vevőnek, a Vevő 

jogosult elállni a Szerződéstől és visszakövetelni az Eladótól a 

már megfizetett Vételárelőleget. 

 

VI. Szavatosság, jótállás, felelősség 

 

6.1 Az Eladó szavatolja, hogy a szállítás időpontjában a Termék 

sem anyag-, sem gyártási- vagy tervezési hibában nem 

szenved, és a Vevő azon korlátozásmentes tulajdonjogot 

szerezhet.  

 

6.2 A kellékszavatosság mindazokra a Termékekre vonatkozik, 

amelyeknél a hiba a teljesítés időpontjától számított 6 hónapos 

elévülési határidőn belül, de legkésőbb a Termék 

kézhezvételétől számított 3 éven belül jelentkezik.  

6.3 Az Eladó a Termék Vevő általi átvételétől számított 3 évig 

jótállást biztosít a Termékre rendeltetésszerű használat mellett. 

Sem a jelen pontban jelzett jótállás, sem a 6.2 pontban jelzett 

szavatosság nem vonatkozik azokra a csökkent értékű 

termékekre, amelyek esetében a szavatosság és a jótállás 

korlátozását az Eladó a vásárlás előtt egyértelműen jelzi. 

 

6.4 Az Eladó kizárja a felelősségét a Termék nem rendeltetésszerű 

használatából származó mindennemű kárért, ideértve a 

balesetből és sérülésből származó károkat is. 

 

6.5 Az Eladó mindenféle felelőssége megszűnik a fenti 6.2 és 6.3 

pontokban rögzített határidő lejáratát követően. Az ÁSZF 

egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki az Eladó 

életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító magatartása 

okán fennálló felelősségét, valamint a szándékosan, súlyos 

gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott 

szerződésszegésért való felelősséget.  

 

6.6 A Vevő a Terméket kizárólag az Eladó előzetes írásbeli 

hozzájárulásával módosíthatja vagy alakíthatja át. Az Eladó 

minden felelősséget kizár az ezen kötelezettség megszegésével 

megváltoztatott vagy módosított Termékekért, kifejezetten 

ideértve a fenti 6.2 pontban rögzített szavatosságot.  

 

VII. Szellemi tulajdon 

 

7.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a „Pannoncolor” megjelölés az 

Eladó kizárólagos tulajdonát képezik és azok használatára 

kizárólag olyan formában és módon jogosult, ahogyan arra az 

Eladó előzetesen feljogosította. 

 

7.2 Az Eladó a Szerződés aláírásával feljogosítja a Vevőt a 

„Pannoncolor” megjelölések Termékkel kapcsolatos 



 

 

használatára. A Vevő az így megszerezett használati jogát 

harmadik személyre nem ruházhatja át. A Vevő a Termékekre 

felragasztott „Pannoncolor” megjelölést a Termékekről nem 

távolíthatja el, illetve nem módosíthatja azokat. 

 

7.3 A Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő 

üzlethelyiségeit az Eladó adatbázisában szerepeltesse és 

közzétegye reklámozási céllal. 

 

7.4 Minden tervrajz, leírás, fotó, design, márkanév és márkajelzés, 

termékspecifikáció vagy egyéb információ, amelyet az Eladó a 

Vevő részére átad vagy bármilyen formában, ideértve az Eladó 

internetes weboldalát is, hozzáférhetővé tesz, az Eladó 

kizárólagos tulajdonában marad és szerzői jogi, valamint 

iparjogi védelem alatt áll, és a Vevő köteles az Eladó kérésére 

ezeket az információkat haladéktalanul visszajuttatni az 

Eladónak. 

 

7.5 Az Eladó feljogosítja a Vevőt arra, hogy a Termékkel 

kapcsolatban használja azokat a szerzői jogi és iparjogi 

védelem alatt álló megjelöléseket, amelyek az Eladó üzleti 

partnerei kizárólagos tulajdonában állnak, és amelyek 

használatát a Vevő köteles az Eladó kérésére haladéktalanul 

megszüntetni. 

  

VIII. Titoktartás 

 

8.1 Az Eladó és a Vevő kötelesek minden olyan információt 

bizalmasan kezelni, amelyet a másik fél hoz, akár szóban, akár 

írásban a tudomásukra, a bizalmas jelleg megjelölésével, a 

jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeik teljesítése során. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

 

9.1 Ha a Szerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezése 

érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, a 

Szerződés többi része változatlanul érvényes marad. Az 

érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyult 

rendelkezéseket olyanokkal kell helyettesíteni, amelyek 

érvényesek és végrehajthatóak, és mind szellemükben, mind 

céljaikban a lehető legközelebb állnak az érvényüket vesztett 

rendelkezésekhez. 

 

9.2 A Szerződés módosítása csak a felek által kölcsönösen aláírt 

módon írásban történhet. 

 

9.3 A Vevő a Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit 

kizárólag az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatja 

át harmadik személyre. 

 

9.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szerződés egyetlen 

rendelkezése sem jogosítja fel arra, hogy az Eladó nevében 

harmadik személyekkel szemben bármilyen kötelezettséget 

vállaljon. 

 

9.5 Az Eladó jogosult a Vevő üzleti tevékenységére vonatkozó 

adatainak és a Vevő kapcsolattartói személyes adatainak 

tárolására és felhasználására, illetve ezeknek az adatoknak az 

Eladó kapcsolt vállalkozásaival való megosztására. 

 

9.6 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit, valamint a 

hatályos magyar jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

9.7 A jelen ÁSZF következő szakaszai hatályban maradnak a 

Termékkel kapcsolatban az Eladó és a Vevő között létrejött 

minden megállapodás felmondása, vagy az attól való elállás, 

annak megszűnése vagy a teljesítés megtörténte után is: VI., 

VII., VIII. és IX. szakaszok. 

 


