
Általános Szerződési Feltételek 
 
Az alábbi Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya az Eurostanc          
Szerszámkészítő Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 41. 3. em. 2.. Cg.: 01-09-894464,             
adószáma: 11881560-2-41, képviseli: Réti András Bálint ügyvezető) - a továbbiakban:          
Vállalkozó megrendelőivel, vevőivel (továbbiakban Megrendelő) fennálló minden üzleti        
kapcsolatra kiterjed. Vállalkozó az ÁSZF szerinti feltételek alapján nyújt szolgáltatást és           
teljesít szállítást. Amennyiben Megrendelő elfogadja a Vállalkozó ajánlatát, jelen ÁSZF          
elfogadottnak tekinthető. 
 
Ajánlataink, eladásaink, szállításaink és számításaink valamint a szállítás napján érvényes          
áraink, melyek változtatásának jogát mindenkor fenntartjuk, a következő feltételek szerint          
alakulnak. Az ettől eltérő vagy ellentétes megállapodások csak abban az esetben           
érvényesek, ha azokat cégünk kifejezetten írásban elismerte. 
 
 
1. Ajánlatainkat mindig és minden részben kötetlenül adjuk. A minőséget, a felhasznált           

anyagot, a kivitelt, és a biztonságot érintő változások jogát fenntartjuk. Minden belföldi            
eladásra vonatkozó árhoz, a számla kiállítása napján érvényben lévő általános forgalmi           
adó törvény szerinti forgalmi adót hozzászámoljuk. 

 
2. Szállítási idő: Szállítási időre vonatkozó meghatározások megközelítő érvényűek.        

Részteljesítés megengedett Elháríthatatlan erőhatalom, üzemzavar vagy munka       
lehetetlenné válása pl.: sztrájk, alapanyaghiány, háború, hatósági korlátozások, tűzeset,         
mozgósítás, elkobzás, embargó, devizaátutalás tilalma, felkelés, szállítóeszköz hiánya,        
beszerzési javak általános hiánya, energiafelhasználás korlátozása, és más általunk nem          
befolyásolható körülmények esetén, melyek szállítási akaratunktól függetlenek, és a saját          
vagy beszállítóink oldalán lépnek fel, cégünk a szállítási kötelezettség alól, kártérítési           
illetve későbbi szállítási kötelezettség nélkül mentesül. Beszállítónknak felróható        
késedelem vagy nemteljesítés által okozott késedelem vagy nemteljesítés esetére         
semmiféle igényt nem ismerünk el. Amennyiben a szállítás a megrendelő kérésére           
marad el, úgy a szállítási készség jelzését követő hónap elejétől, havonta, minimum a             
bruttó számlaösszeg 5 %-a, maximum a bruttó számlaösszeg 10%-a tárolási költségként           
kerül felszámításra. Amennyiben a vevő az árut a szállító által megadott méltányos            
határidő elteltével sem veszi át, úgy a szállító szabadon rendelkezhet az áruval és a              
vevő követelésének kielégítésére csak egy meghosszabbított határidő elteltével kerül         
sor. A szállítási határidő betartása a vevő szállítási szerződésben rögzített          
kötelezettségeinek teljesítésén alapul. Amennyiben a vevő előleg fizetésére köteles, azt          
a gyártás megkezdése előtt kell kifizetnie és a szállítási határidő számítása csak ezen             
összeg megérkezése után kezdődik.  

 
3. Szállítás: Minden szállítás illetve résszállítás a vevő veszélyére történik.  
 



4. Fizetési feltételek: átutalással történő fizetés esetén a számla kiegyenlítése a számla           
dátumtól számított legfeljebb 30 napon belül esedékes. Banki költségek minden esetben           
a rendelkező felet terhelik. Készpénz fizetésére csak székhelyünkön, pénztári         
elismervény átvétele mellett kerülhet sor. A Vállalkozói díj minden esetben az előzőleg            
adott (akár többszörösen módosított) árajánlat, illetve az egyedi megrendelésben         
szereplő adatok alapján kerül kiszámlázásra. 

 
5. Felelősség korlátozás: Általunk szállított termékek felhasználása során keletkezett károk         

megtérítésének maximális összege, a termék eladási árát nem haladhatja meg.          
Továbbértékesítés, beépítés vagy más jellegű felhasználás útján létrehozott új termék          
értékesítésekor 3. fél részére okozott kár megtérítésre is érvényes az a korlátozás. 
a. A Megrendelő a fuvarozó/vállalkozó által leszállított Termék mennyiségi ellenőrzését         

köteles az átvételt követően haladéktalanul megkezdeni, és azt a megvizsgáláshoz          
szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni, s mennyiségi kifogásait haladéktalanul         
írásban a Vállalkozóval közölni. A Megrendelő az átvétel tényét a szállítólevél           
példányán (cégszerű) aláírásával igazolni köteles. Megrendelő köteles az átvétel         
során észlelt mennyiségi kifogásait jelezni és a hiányról a fuvarozó/vállalkozó          
képviselőjével közös, mindkét fél által (cégszerűen) aláírt jegyzőkönyvet felvenni.         
Amennyiben a Terméket a Megrendelő által kijelölt harmadik személy veszi át, a            
Megrendelést ezen harmadik személy által történt átvétel időpontjában teljesítettnek         
kell tekinteni. Az átvevőt az átvétellel kapcsolatban a Megrendelővel azonos          
kötelezettségek terhelik. 

b. Megrendelő az átvett termékek minőségi vizsgálatát köteles az átadás-átvételt         
követően haladéktalanul megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt          
folyamatosan elvégezni. Vállalkozó felelősséget vállal a szerszám első 10         
használatából a szerszám alapanyagának vagy a gyártási eljárás hibájára         
visszavezethető károk megtérítésére a szerszám nettó értékesítési értékének        
100%-ig. Megrendelő köteles az észlelt minőségi hibát haladéktalanul írásban közölni          
a Vállalkozóval, és egyben szavatossági igényét megjelölni. Vállalkozó legfeljebb a          
szerszám nettó értékesítési értékének 100%-ig tehető felelőssé a Megrendelő által a           
gyártás során okozott károknál, abban az esetben, ha az okozott károk a szerszám             
alapanyagára vagy a gyártási eljárásra vezethető vissza. Megrendelő a kifogás          
kivizsgálása érdekében köteles az átvett Terméket teljes mennyiségben a teljesítés          
helyén a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani és a reklamációval kapcsolatos         
minden információt és adatot megadni részére. A reklamációnak a következőket kell           
tartalmaznia: a termék megnevezése, az átvétel időpontja, a minőségi hiba leírása, a            
kifogásolt mennyiség, a kifogásolt termék feltalálási helye. Mentesül a felelősség alól           
a Vállalkozó, amennyiben a hiba a Megrendelő által adott anyag hibájára vezethető            
vissza, feltéve, hogy Vállalkozó az anyag alkalmatlanságára a Megrendelőt         
figyelmeztette, továbbá abban az esetben ha Megrendelés a minőségi vizsgálatot          
elmulasztotta. A termék átdolgozása, felhasználása esetén a Megrendelő köteles         
bizonyítani, hogy a hiba a teljesítés időpontjában már megvolt. 

c. Vállalkozó köteles a kifogásolt Termékeket az értesítés kézhezvételétől számított két          
munkanapon belül megvizsgálni, és az észrevételeit haladéktalanul írásban        
megtenni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. 

d. Felek megállapodnak, hogy vita esetén a hibák mibenlétének és a hibák okainak,            
valamint a Termékek használhatóságának vizsgálatára közösen szakértő véleményét        



kérik fel, akinek a kifogásolt Termékekkel kapcsolatos szakvéleményét magukra         
nézve kötelezőnek ismerik el. A szakértői vizsgálat költségeit az a fél köteles viselni,             
akinek az álláspontját a szakértői vizsgálat eredménye nem igazolja. 

 
6. Fizetési késedelem: Fizetési késedelem esetén a mindenkori MNB alapkamat         

kétszeresét, de minimum 6%-ot számítjuk fel. Amennyiben a késedelem a 14 napot            
meghaladja, úgy a szállító összes követelése azonnal esedékessé válik. Azon vevők           
esetén, amelyeknek fizetési képességét alapos és szakszerű mérlegelés után         
bizonytalannak ítéljük csak készpénzteljesítést fogadunk el. 

 
7. Tulajdonjog fenntartása: Az összes általunk szállított áru a vételár teljes kifizetéséig           

cégünk tulajdonában marad. Összes követelés teljesítése előtt a megrendelő illetve az           
átevő az árut nem terhelheti meg, azt biztosítékként másnak át nem adhatja. Az             
esetleges áruvisszavétellel járó minden költség a megrendelőt terheli. 

 
8. Elállás: Az adásvételi szerződéstől történő elállás esetén, mely általunk el nem ismert            

okból történik, a bruttó eladási ár 25 % -a mint általános kártérítés válik esedékessé. 
 
9. Dokumentáció: Konstrukciós rajzokat, terveket, mintákat általában nem hozzuk        

nyilvánosságra. Minden termékünkre vonatkozó szellemi alkotásaink tulajdonjogát       
fenntartjuk, azok másolása illetve harmadik személy részére történő átadása írásbeli          
hozzájárulásunk nélkül tilos. 

 
10. Garancia: Minden általunk gyártott szerszámra (a továbbiakban: Termék) egy év          

garanciát vállalunk, mely idő alatt a jogosan igényelt alkatrészeket ingyenesen          
kicseréljük. Kivételt képeznek ez alól a beépítésre kerülő motorok és az           
idegengyártmányok, melyekre az érintett szállítok garancia feltételei vonatkoznak.        
Garanciális igények nem érintik azokat a meghibásodásokat melyek nem előírásszerű          
használatra, hibás összeszerelésre, a karbantartás elhanyagolására, a szállító által nem          
megengedett átalakításokra, a működtető anyag hibájára és a használati utasítás          
figyelmen kívül hagyására vezethetőek vissza. A garanciális idő számítása belföldi          
szállítmányoknál az árunak a vevőhöz történő megérkezésétől, külföldi szállítás esetén a           
gyártó telephelyének elhagyásától kezdődik. Amennyiben a szállítás vagy az         
üzembehelyezés a szállítón kívülálló okból jelentősen elhúzódik, a szállító garanciális          
kötelezettsége legkésőbb a Terméknek a gyártó telephelyének elhagyásától számított 12          
hónap elteltével megszűnik. A garanciális igény érvényesítéséhez a hibát, a hiba           
jelentkezésétől számított 8 napon belül a szállítónak a számlaszám feltüntetésével          
írásban be kell jelenteni. 

 
11. Jogi illetékesség: A jogi illetékesség helye Budapest. A választott jogként a felek a             

magyar jogot határozzák meg. Idegennyelvű fordítások esetén fellépő eltéréseknél a          
magyar példány szerinti szöveg a hatályos. 

 
 
 
Budapest, 2017. 02. 18. 


