
A FLIEGL ABDA KFT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI 

I. Általános feltételek 

1. A FLIEGL ABDA Kft. (cg.: 08-09-003273, továbbiakban Fliegl) ajánlataira,  
eladásaira és valamennyi jogügyletére kizárólagosan és kivétel nélkül a 
jelen Általános Üzleti Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) kell alkalmazni.  
A Fliegl és a vevő közötti megállapodásokat írásba kell foglalni. A szóbeli 
megrendelés a vevő számára azonban kötelező, kivéve, ha 3 napon belül 
azt stornírozza. 

II. Ajánlat és szerződéskötés 

1. A Flieglt az ajánlata – a III/1 pontban jelzett kivétellel - nem köti. A vevő 
a megrendeléshez hat hétig kötve van. Ez vonatkozik a mellék-
megállapodásokra is. Az eladás paramétereire vonatkozó 
kiegészítésekre, változtatásokra csakúgy, mint a leszállított termék 
minőségére és méretezésére kizárólag a Fliegl írásos közvetlen vagy 
kommunikációs eszközön tett megerősítése az irányadó. 

2. A Fliegl alkalmazottai nem jogosultak szóbeli mellék-megállapodásokat 
kötni, vagy szóbeli biztosítékot adni, az írásos szerződés tartalmán 
túlterjeszkedni. 

III. Ár és fizetés 

1. A teljesítés helye és az árak a szerződésben kerülnek rögzítésre. A Fliegl 
az ajánlatban közölt árhoz, annak dátumától számított 6 hónapig van 
kötve. A szerződésben közölt árak kötelezőek. Ha viszont a szerződés 
megkötése és a termék átadása között – és a vevőre visszavezethető 
okból - hosszabb idő telik el, mint az itt megjelölt, az árváltoztatás 
megengedett, és a Fliegl átadáskori időpontban érvényes árai az 
irányadóak. 

2. A szállítás-biztosítási, tárolási, szállítási, a vizsgálati, a vám és a hatósági 
illeték költségei a vevőt terhelik. 

3. A Fliegl számlái az abban közölt időpontban, külön írásos felhívás nélkül 
is esedékesek. A Fliegl jogosult a vevő eltérő rendelkezése ellenére is a 
fizetéseket a legrégebbi tartozásra elszámolni. 

4. A vevő késedelme esetén a Fliegl jogosult a késedelembe eséstől a Ptk.-
ban meghatározott késedelmi kamat kétszeresét felszámolni.  
Amennyiben olyan körülmény jut a Fliegl tudomására, ami a vevő 
hitelképességét megkérdőjelezi, (pl. fizetések beszüntetése, 
felszámolási eljárás kezdeményezése) a Fliegl jogosulttá válik a teljes 
tartozást esedékessé tenni, és a még hátralékos kötelezettségekre 
biztosítékot követelni. 

5. A vevő beszámításra, visszatartásra, vagy csökkentésre csak abban az 
esetben jogosult, ha az nem vitatott, vagy jogerősen megállapításra 
kerül. 

6. A Fliegl jogosult arra, hogy a tulajdonjog-fenntartásból fakadó jogai 
érdekében a vevőt írásban, 8 napos határidővel a hátralékos összeg 
megfizetésére hívja fel. Ha a póthatáridő sikertelenül telik el, a Fliegl 
jogosult írásos nyilatkozattal a szerződéstől elállni, és meghiúsulási 
kötbérként a vételár 20 %-át kiszámlázni. 

IV. Szállítás 

1. A szállítási határidők a szerződés aláírásától kezdődnek. Pótlólagos 
kiegészítések és módosítások esetén a szállítási határidők a 
kiegészítésre, módosításra vonatkozó igény beérkeztének a napjával 
újra elindulnak. A kiegészítések, módosítások ügykezelési díja 50 
Euró+ÁFA. 

2. Vis maior, vagy olyan események miatti okok, amelyek a Fliegl 
teljesítését jelentősen megnehezítik, vagy ellehetetlenítik, ide tartozik 
elsődlegesen a sztrájk, lezárások, hatósági intézkedések, közlekedési 
akadályok, vagy üzemzavarok, energia-, vagy anyagellátási gondok, stb. 
akkor is, ha ezek a Fliegl beszállítóinál jelentkeznek, a kötelezően 
megállapodott határidőtől a Flieglt mentesítik. 

3. Fliegl késedelme esetén a vevő jogosult a Flieglt 30 napos határidővel 
írásban teljesítésre felszólítani. A határidő eredménytelen letelte esetén 
a vevő jogosult írásos nyilatkozattal a szerződéstől elállni, és a befizetett 
összegeket kamatmentesen visszakövetelni. 

4. Nem jelentős konstrukciós és formaváltozásokat, eltéréseket a színben, 
csakúgy, mint az áru  változtatását a Fliegl a szállításig eszközölhet, 
feltéve hogy a vevőnek ez a vétel tárgyában elfogadhatatlanul nagy 
volumenű változást nem okoz. 

5. Amennyiben a Fliegl beszállítói megfelelő határidőben történt 
megrendelés ellenére szállítási késedelembe esnek, a Fliegl szállítási 
határidői arányosan meghosszabbodnak. A határidő módosulása a 
késedelemmel arányos. Ilyen esetben a vevő a késedelemmel 
kapcsolatos jogaival nem élhet. 

 

V. Kárveszély átszállása és átvétel 

1. A kárveszély az áru vevő vagy megbízottja részére történő átadásával 
vevőre átszáll. E nélkül is átszáll a kárveszély a vevőre, ha az áru a Fliegl 
üzemi területét szállítás céljából elhagyta. A teljesítés helye a Fliegl 
székhelye, fiók vagy telephelye.  

2. Ha a szállítás nem a Fliegl hibájából válik lehetetlenné, vagy a 
késedelemért nem felelős, a veszély a készre jelentéssel száll át a 
vevőre. 

3. Fliegl mindenkor jogosult rész-szállításokra. A rész-szállítások alapján a 
Fliegl számlakiállításra jogosult. Téli hónapokban történő szállításnál 
köteles a vevő a leszállított árut közvetlenül a szállítás után lemosni, 
ezzel a rozsdaképződést, különösen a horganyzott részeknél, 
megakadályozni. A horganyozásoknál esetenként előfordulhat, hogy a 
hőváltozás a horganyfürdőben a tartály vagy részeinek a 
deformálódását okozza, mely miatt egyenetlen felület keletkezik. Ez a 
funkciót és a minőséget nem befolyásolja, az emiatti kártérítés kizárt. 

4. Vevőnek jogában áll, hogy a készre jelentés beérkezését követő 8 napon 
belül a megállapodott átvételi helyen az árut megvizsgálja, és köteles e 
határidőn belül azt el is szállítani. 

5. Ha a vevő az áru elvitelével 14 napot meghaladó késedelembe esik, 
mely a készre jelentéstől számítódik, az eladó 14 napos póthatáridőt 
szabhat. Ezen póthatáridő sikertelen elteltét követően a III.6. pontban 
leírt következmények állnak be. 

6. A szerződő felek a Ptk. 6:526 § figyelembe vételével korlátozzák, és a 
hivatkozott §-ban nem említett esetekre kölcsönösen kizárják a vezető 
tisztségviselőjükkel szembeni kártérítési felelősség érvényesíthetőségét. 
A kártérítési felelősségének kizárása, korlátozása és behatárolása 
minden szerződéses és szerződésen kívüli követelésre vonatkozik, 
beleértve az anyagi károkból fakadó követeléseket, a sérelemdíjat, és 
minden egyéb kártérítésre visszavezethető jogcímen előterjesztett 
igényt. 

VI. Jogfenntartás 

1. Az áru a Fliegl tulajdonában marad mindaddig, amíg a Flieglt az áru 
kapcsán megillető követelések teljes körűen kiegyenlítést nem nyertek. 

2. A tulajdonjog-fenntartás időszaka alatt a Fliegl jogosult az árut 
üzemeltetni. Vevő szerződésszegő magatartása esetén a Fliegl jogosult 
az árut visszavenni, ha pedig az időközben harmadik személyhez került, 
ezen harmadik személytől is visszakövetelni. A Fliegl ilyen típusú 
birtokbavétele nem jelenti a szerződéstől való elállást. 

3. A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt az áru elidegenítése, 
elzálogosítása, biztosítékba-, tulajdonba-, bérbeadása, vagy más a Fliegl 
biztosítékait befolyásoló átengedése csak a Fliegl előzetes írásos 
beleegyezésével érvényes. A forgalmi engedélyben és harmadik 
személyek felé a vevő köteles a Fliegl tulajdonjogát rögzíteni.  
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A vevő köteles CASCO biztosítást kötni az átvett árura, mindazon 
időszakra, amíg az áru teljes vételárát ki nem fizette. 

4. A vevő köteles az árut a tulajdonjog–fenntartás ideje alatt 
rendeltetésszerűen használni, minden karbantartó, és szükséges javítást 
haladéktalanul és saját költségén elvégezni. 

VII. Szavatosság 

1. Az árunak a kárveszély átszállásának az időpontjában meglévő hibája 
esetén, a Fliegl pótalkatrészt szállít illetve javítani köteles. Többszöri 
javítás is megengedett. 

2. Amennyiben a Fliegl üzemeltetési, karbantartási utasításai nem 
kerülnek betartásra, a vétel tárgyán átalakítást végeznek, alkatrészeket 
cserélnek ki, használt anyagokat alkalmaznak, melyek az eredeti 
specifikációnak nem felelnek meg, a szavatosság elvész, hacsak a vevő 
megfelelő bizonyítékokkal alá nem támasztja, hogy ez elkerülhetetlen 
volt.  

3. A vevő köteles a Flieglt haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől 
számított egy héten belül ajánlott levélben az észlelt hiányosságokról 
értesíteni. Amennyiben a kijavítás, alkatrész-szállítás megfelelő 
határidőn belül meghiúsul, a vevő választása szerint árleszállítást, vagy a 
szerződéstől való elállás jogát gyakorolhatja. 

4. Amennyiben a vevő határozza meg a konstrukciót vagy az anyagot, a 
Flieglt ezekért szavatosság nem terheli.  

5. A Fliegl a következménykárokért felelősséggel nem tartozik. 

VIII. Alkalmazandó jog, illetékesség 

1. A Fliegl és a vevő közötti szerződéses kapcsolatokra és jogviszonyokra a 
magyar jog irányadó. 

2. Valamennyi szerződéses viszonyból fakadó közvetett és közvetlen vita 
esetén a győri székhelyű bíróság kizárólagosan illetékes. 


