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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Értékesítés 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) hatálya az 
InduComp Electronic Components Korlátolt Felelősségű 
Társaság, mint szolgáltató („Szolgáltató”) által a gyártási 
tevékenysége körébe tartozó alkatrészek, termékek, eszközök 
(továbbiakban együtt: „Áru”) eladására és szállítására irányuló 
szerződésekre, és a Szolgáltatóval ezen szerződéseket megkötő 
ügyfél („Ügyfél”) jogaira és kötelezettségeire terjed ki (Szolgáltató 
és Ügyfél a továbbiakban együttesen „Felek”). 
A jelen ÁSZF 2022. október 1. napján lép hatályba, és a 
hatálybalépését követően megkötött egyedi szerződéseknek válik 
részévé.   
A Szolgáltató a jelen ÁSZF megismerhetőségét a honlapján 
történő közzététellel biztosítja. 
Jelen ÁSZF a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött egyedi 
szerződés részévé az Ügyfélnek az abban foglalt elfogadó 
nyilatkozatával válik. 
 
Szolgáltató adatai: 
 
Név: InduComp Electronic Components Korlátolt Felelősségű 
Társaság  
Székhely: 2890 Tata, Molnár utca 5. 
Cégjegyzékszám: 11-09-029875 
Nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 32078684-2-11 
Önálló képviseletre jogosultak:  

Holczinger Mónika, ügyvezető 
György Batta, ügyvezető 

Bankszámla: 
(HUF) HU58 10103623-27846000-01006000 
(EUR) HU57 10103623-27846000-01006309 
(USD) HU03 10103623-27846000-01006990 
MKB Bank Zrt, Szent Borbála tér 6. 2800-Tatabánya 
Swift (BIC): BUDAHUHB 
E-mail: info@inducomp.hu 
Tel.: +36 34-586-780 
Fax: +36 34-586-781 
Levelezési cím: 2892 Tata, Pf. 246. 
Honlap: https://inducomp.hu  
 
1. Szerződés létrejötte 
1.1. Ajánlat 

A szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozat abban az 
esetben minősül ajánlatnak, ha az a szerződés megkötésére 
irányuló szándékot egyértelműen kifejezi és kiterjed a 
szerződés lényeges kérdéseire. A szerződés lényeges kérdései 
közé tartozik az Áru megnevezése és mennyisége, a szállítási 
határidő, valamint a vételár meghatározása. Az ajánlat 
megtétele írásban érvényes. 

 
1.2. Ajánlat hatályosulása 

Az ajánlat akkor válik hatályossá, amikor igazoltan megérkezik 
a címzetthez. Az ajánlat hatályossá válásával beáll az ajánlati 
kötöttség. Az ajánlattevő kötöttségének idejét az ajánlatában 
meghatározhatja.    

 
1.3. Ajánlati kötöttség megszűnése 

Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha az ajánlattevő az ajánlatát a 
címzetthez intézett írásbeli jognyilatkozatával visszavonja, 
feltéve, hogy a visszavonó nyilatkozat az elfogadó nyilatkozat 
elküldését megelőzően megérkezik a címzetthez. Az ajánlati 
kötöttség megszűnik abban az esetben is, ha a címzett az 
ajánlatot írásban megtett jognyilatkozatával visszautasítja. 

 
1.4. Ajánlat elfogadása 

Az ajánlat akkor minősül elfogadottnak, ha azt a címzett 
változatlan tartalom mellett írásbeli jognyilatkozatával elfogadja. 
Az elfogadó nyilatkozat az ajánlattevőhöz történő megérkezését 
követően annak elfogadásával (visszaigazolásával) válik 
hatályossá.   

 
1.5. Új ajánlat 

Új ajánlatnak minősül, ha a címzett az ajánlatban foglalt 
bármely kérdésben eltérő vagy azt kiegészítő jognyilatkozatot 
tesz az ajánlattevő felé. 

 
2. Szerződés megkötése, a szerződés tárgya 

2.1. A szerződés a Felek között az ajánlat elfogadásával jön létre. 
Keretszerződés esetén a megrendelés elfogadásával 
(visszaigazolásával) jön létre a szerződés.  

 
 
2.2. Szerződés tárgya 

Szerződés tárgya megnevezés, termékszám, mennyiség, 
szállítási határidő és mód, valamint fizetési feltételek alapján kerül 
meghatározásra. Az teljesítés akkor szerződésszerű, ha az Áru 
(a) a szerződésben vagy megrendelésben meghatározott 

feltételeknek és mennyiségi kikötéseknek megfelel,     
(b) alkalmas azokra a célokra, amelyekre más azonos fajtájú 

árukat rendszerint használnak (amennyiben Szolgáltató élt a 
változtatás jogával),  

(c) rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket 
Szolgáltató az Ügyfélnek mintaként bemutatott, 

(d)  megállapodott módon és határidőben az Ügyfél részére 
átadásra került. 

 
2.3. Szolgáltató jogosult az Árun változtatásokat végrehajtani az 

Áru külső formájának, a megállapodott specifikációnak a 
módosítása nélkül. Erről az Ügyfelet az első szállítást megelőző 
15 nappal írásban kell tájékoztatni. Az Áru külső formáját és a 
specifikációját érintő módosítást az Ügyfél jogosult kérni, 
amennyiben ezen változtatás kihatással lenne a szállítási 
határidőre vagy a megegyezett vételárra, úgy a módosítás a 
Felek közös megegyezéséhez kötött. 

   
2.4. A megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek. A 

Szolgáltató csak akkor esik késedelembe, ha az eredeti szállítási 
határidőt több mint 8 nappal túllépi. 

 
3. Szerződés teljesítése, az Áru átadás-átvétele 

 
3.1. Szolgáltató köteles az Árut a szerződésben/megrendelésben 

meghatározott mennyiségben és a Felek előzetes megállapodása 
alapján megfelelően tárolt, csomagolt módon szolgáltatni és 
szállítani. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg 
meghatározott csomagolási, illetve szállítási módban, úgy 
Szolgáltató jogosult meghatározni a megfelelő csomagolást és 
szállítási módot. 

 
3.2. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog 

épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. 
 
3.3 A szállítás ellenkező megállapodás hiányában EXW (H-2890 

Tata, Molnár utca 5.) fuvarparitás alapján történik. Ellenkező 
megállapodás hiányában a kárveszély a fuvarozó részére való 
átadással száll át a Szolgáltatóról az Ügyfélre. Az Ügyfél a 
szerződésszerűen teljesített Áru átvételére köteles. 

 
3.3. Szolgáltató köteles az Ügyfelet megfelelő okirattal igazolt 

formában (pl. szállítólevél, fuvarlevél) értesíteni arról, hogy az Árut 
mikor és hol bocsátják az Ügyfél rendelkezésére, illetve arról, 
hogy az Áru jelen ÁSZF-ben meghatározott módon átadásra került 
a fuvarozónak. 

 
3.4. Szolgáltató köteles az Ügyfelet az Áru lényeges tulajdonságairól 

és az Áruval kapcsolatos fontos követelményekről tájékoztatni.  
 
4. Áru megvizsgálása 
4.1. Ügyfél köteles minden egyes szállítmány haladéktalan 

ellenőrzésére, mely ellenőrzés kiterjed az Áru minőségére és 
mennyiségére. A szállítástól számított 8 napot meghaladó 
minőségi és/vagy mennyiségi kifogásokat Szolgáltató nem köteles 
elfogadni.  A szúrópróbaszerűen elvégzett ellenőrzés elfogadott, 
amennyiben az átvett Áru mennyiségének legalább 10 %-át 
ellenőrizte az Ügyfél. Amennyiben a csomagolás láthatóan sérült, 
úgy az Ügyfél köteles a sérült csomagolás tartalmát tételesen 
ellenőrizni. A minőségi és mennyiségi vizsgálatnak a helye, eltérő 
megállapodás hiányában, a Szolgáltató székhelye. Az Ügyfél 
köteles biztosítani a Szolgáltatónak a mennyiségi, illetve minőségi 
kifogás ellenőrzésének lehetőségét azon a helyen, ahol az 
ellenőrzést végezték.  

 
4.2. Egyedi megrendelés vagy különleges feltételek/paraméterek 

szerint gyártott Áru esetén, Szolgáltató a 
szériagyártást/szériaszállítást megelőzően legalább egy 
mintapéldányt bocsát az Ügyfél rendelkezésére, a mintapéldány 
elfogadásáról az Ügyfél írásban értesíti Szolgáltatót. A mintában 
lévő esetleges hiba esetén az Ügyfél köteles azt írásban 
részletesen Szolgáltatóval közölni, aki köteles egy megfelelő új 
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mintát az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. Amennyiben 
Szolgáltató a hiba jelzését követő 6 héten belül nem bocsát 
megfelelő mintát az Ügyfél rendelkezésére, az Ügyfél a 
szerződéstől elállhat. Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a 
minta előállítása technikailag nem lehetséges vagy nem 
gazdaságos.  

 
4.3. Szolgáltató az Ügyfél részére szállított Árut előzetesen – az 

Ügyféllel egyeztetett Ellenőrzési terv szerint, amennyiben ilyen 
nincsen, akkor Szolgáltató saját ellenőrzési terve szerint – 
megfelelő vizsgálatnak veti alá. Az Ügyfél, kérése esetén, 
alkalmanként az ellenőrzésen részt vehet, valamint kérésére a 
Szolgáltató arról szóló leírást bocsát a rendelkezésére (audit).  

 
4.4. Az Ügyfél az észlelt minőségi hibát annak felfedezését 

követően haladéktalanul köteles közölni a Szolgáltatóval. 
 
4.5. Amennyiben a Felek másképpen nem rendelkeznek, a 

csomagolási költség nem képezi a vételár részét. A 
csomagolást megfelelő jelzésekkel kell ellátni 

 
5. Kárveszélyviselés átszállása 
Szolgáltató viseli a kárveszélyt, és az Áruval kapcsolatos minden 
költséget, ameddig az Árut a fuvarparitásnak megfelelően át nem 
adja. Ettől az időponttól az Ügyfél viseli a kárveszélyt és minden 
költséget. Az Ügyfél átvételi késedelme esetén a kárveszély az 
Ügyfélre száll át, a Szolgáltató a szolgáltatás tárgyának (Áru) 
őrzéséről a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles 
gondoskodni. Az őrzés költségei a Szolgáltatót abban az estben 
is megilletik, ha az Ügyfél a késedelem alól később kimenti 
magát.  
 
6. Vételár és megfizetése, tulajdonjog fenntartás  
6.1. Az árak nettóban értendőek, melyhez hozzáadódik a 

mindenkor hatályos ÁFA. Amennyiben a nem Magyarországon 
honos Ügyfél nem közli EU-adószámát vagy egyéb olyan 
adatot, amely a szállítmány nettó elszámolását teszi lehetővé, a 
Szolgáltató az ÁFA-val növelt bruttó értéket számlázzal le. A 
vételár ellenkező megállapodás hiányában Forintban (HUF) 
kerül megjelölésre. 

 
6.2. A vételár kiegyenlítése ellenkező kikötés hiányában banki 

átutalással történik, számla ellenében, annak átvételétől 
számított 8 napon belül. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, 
ha a vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.  

 
6.3. Szolgáltató az Áru teljes vételárának kifizetéséig fenntartja 

tulajdonjogát a kiszállított Árura. Az Áru vételárának teljes 
kifizetéséig az Ügyfél az Árut nem idegenítheti el, nem 
terhelheti meg, nem adhatja használatba harmadik személynek, 
azt nem dolgozhatja fel, nem egyesítheti más dologgal, illetve 
egyéb módon sem használhatja. 

 
6.4. Az Ügyfél a pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a 

Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt – a Szolgáltató által 
elismert – pénzkövetelését a Szolgáltatóhoz intézett 
jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámíthatja. 

 
7. Szerződésszegés 
7.1. Ha az Ügyfél nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely 

kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult jelen pontban foglalt 
jogait gyakorolni, és kártérítést követelni.  

 
7.2. Ügyfél késedelembe esik, ha  

(a) a vételárat az előírt határidőn belül nem fizeti meg,  
(b) a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, 
(c) elmulasztja azokat az intézkedéseket vagy nyilatkozatokat, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy Szolgáltató megfelelően 
teljesíteni tudjon, 

(d) a nyugtát vagy a teljesítési igazolást nem állítja ki.  
 
7.3. A Szolgáltató követelheti az Ügyféltől a vételár megfizetését, 

az Áru átvételét, illetve egyéb szerződéses kötelezettségei 
teljesítését. Szolgáltató az Ügyfél kötelezettségeinek 
teljesítésére ésszerű póthatáridőt állapíthat meg.  

 
7.4. A vételár késedelmes megfizetése esetén a magyar Polgári 

Törvénykönyvben (Ptk.) meghatározott késedelmi kamat jár. 
 
7.5. Az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a 

szerződésszegő magatartásából eredő kárát. Mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 

ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre 
nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.  
Az Ügyfél függetlenül attól, hogy szerződésszegését kimentette-e: 
(a) köteles a Szolgáltatónak Áru át nem vételéből adódó 

költségeit (különösen raktározási, tárolási költségek) 
megtéríteni,  

(b) úgy viseli a kárveszélyt, mintha a teljesítést elfogadta volna, 
(c) késedelme idejére kamatot nem követelhet.  
Az Ügyfél késedelme a Szolgáltató egyidejű késedelmét kizárja.  
 

8. Szavatosság 
8.1. Szolgáltató szavatolja, hogy az Áru megfelel a jogszabályokban, 

hatósági előírásokban, illetve szerződésben foglaltaknak. 
 
8.2. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítéséből fakadó igényeit 

írásban, az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül köteles 
úgy jelezni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a 
hiba jellege és az Ügyfél szavatossági igénye.  

 
8.3. Amennyiben a szavatossági igény megalapozottnak bizonyul, az 

Ügyfél elsősorban kijavítást, másodsorban cserét igényelhet. Az 
Ügyfél csak akkor jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben 
Szolgáltató az elsődleges és/vagy másodlagos szavatossági 
igénynek két javítási kísérlet után nem tud eleget tenni. 

 
8.4. A szavatossági igény teljesítéséhez a Szolgáltatónak megfelelő 

időt kell biztosítani, figyelembe véve az Áru esetleges újbóli 
előállításához szükséges időt. A Szolgáltató a szavatossági 
igényeket soron kívül intézi.  

 
9. Szerződés időtartama, megszűnése 
A szerződés ellenkező megállapodás hiányában az adott 
megrendelés teljesítésével és az ellenérték megfizetésével szűnik 
meg.  
 
10. Vegyes rendelkezések 
10.1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, 

az ÁSZF csak abban az esetben érvénytelen, ha a Felek a 
szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna 
meg.  

 
10.2. Jelen ÁSZF bármely feltételéről, vagy kikötéséről való 

lemondást nem lehet kiterjesztően értelmezni. Az adott feltételről 
vagy kikötésről való lemondást az adott félnek írásba kell 
foglalnia, és annak elfogadását a másik fél írásban igazolja vissza. 

 
10.3. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. 

A módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal értesíti a vele 
szerződéses viszonyban álló ügyfeleit (vevők, megrendelők) a 
módosításról, valamint a módosított ÁSZF hozzáférési 
lehetőségéről. A Szolgáltató a módosított ÁSZF-et a módosítás 
hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a honlapján 
közzéteszi. 

 
10.4. Bármely értesítést a Felek írásban kötelesek egymással 

közölni (ajánlott levél, bizonyíthatóan megkapott email, 
bizonyíthatóan megkapott fax, vagy futárszolgálat útján), szóban 
(pl. telefonos úton) tett közlést a Felek írásban megerősítik.  

 
10.5. Jelen ÁSZF-re, valamint a Felek között létrejött szerződésre a 

magyar jog az irányadó. Az ENSZ adásvételre vonatkozó 
előírásainak alkalmazása kifejezetten kizárásra kerül. 

 
10.6. Az Ügyfél által előre meghatározott és egyedileg meg nem 

tárgyalt feltétel, valamint az általa alkalmazott általános szerződési 
feltétel a Szolgáltató előzetes kifejezett elfogadásával válik a 
szerződés részévé. 

 
10.7. Minden jogvitára, melynek ezen szerződés az alapja, vagy az 

ebben foglaltakkal áll kapcsolatban a Felek a Szolgáltató 
székhelye szerint bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 


