Az Airvent Zrt. Általános Eladási, Szállítási és Fizetési Feltételei
Érvényes 2014. október 1-től
Az Általános Eladási, Szállítási és Fizetési Feltételek (a továbbiakban röviden ÁSZF) célja, hogy általános jelleggel rendelkezzen az Airvent Légtechnikai Zrt. (a továbbiakban röviden Airvent vagy Eladó) és a Megrendelők (továbbiakban Megrendelő) között kötött adásvételi szerződésekben/megállapodásokban nem szabályozott feltételekről. Jelen ÁSZF a hatályba
léptetését követő valamennyi megrendelés ill. megállapodás elválaszthatatlan részét képezi, ettől eltérő feltételeket vagy
egyes feltételek mellőzését a felek csak írásban, és csak kölcsönös egyetértéssel köthetnek ki.
I. A szerződés megkötése
1) A megrendeléseket írásban (fax, elektronikus levél) vagy szóban (személyesen, telefonon) lehet benyújtani az Airvent-nek.
2) Telefonon leadott megrendelés esetén Megrendelő elfogadja a a megrendelések feldolgozása közben elkövetett hiba
előfordulás lehetőségét, mely hibá(k)ért az Eladó nem vállal felelősséget. Az esetleges eltéréseket a Megrendelőnek kell
ellenőriznie az Eladó által írásban küldött Megrendelés Visszaigazolásban. Amennyiben Megrendelő az esetleges eltérés
írásbeli jelzését elmulasztja, úgy akkor is köteles a viszaigazolásnak megfelelő teljesítés elfogadására és ellenértékének
megfizetésére, ha a teljesítés az általa szóban leadott megrendeléstől eltér.
3) Az Airvent nem vállal kötelezettséget a hozzá eljuttatott megrendelések elfogadására és teljesítésére, jogában áll a
megrendelést nem vagy csak részben elfogadni és teljesíteni.
4) Megrendelő rendelése az Airvent-re nézve akkor kötelező, ha az Airvent a megrendelést írásban visszaigazolja, vagy
a szállítást teljesíti. Az Airvent által kiállított és Megrendelőnek eljuttatott számlát vagy díjbekérőt is a megrendelés
visszaigazolásának kell tekinteni.
5) Amennyiben ellentmondás állna fenn az adásvételi szerződés részét alkotó egyes iratok között, akkor az iratok alkalmazásának a sorrendje a következő:
1 Keretszerződés vagy Adásvételi Szerződés - amennyiben a felek a szerződést írásban kötik meg
2 ÁSZF
3 Megrendelés Visszaigazolás (amennyiben a rendelés írásbeli visszaigazolására sor került)
4 Megrendelés
II. Az adásvételi szerződés szerződéses feltételei
1) Az Airvent által megadott egységárak Forintban értendők ÁFA nélkül, gyártelepi vagy telephelyi átvétellel, csomagolás nélkül. A nettó egységárakat az ÁFA törvénynek megfelelő összegű általános forgalmi adó terheli, amelyet a
Megrendelő a nettó árral együtt köteles Szállítónak megfizetni.
2) Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja, ez nem vonatkozik a Megrendelők részére már kiadott ajánlatokra az ott feltüntetett határidőig, az alábbi kivétellel.
3) Az Airvent jogosult az általa átadott árlistában vagy árajánlatban szereplő árakat a visszaigazolt megrendelésekre
vonatkozóan is megváltoztatni, amennyiben a változás a saját tevékenységén kívül eső tényezőből fakad. (pl. árfolyam-,
vámtarifa-, adó-, illetékváltozásból, állami beavatkozásból)
4) Az Airvent fenntartja a jogot arra, hogy speciális termék gyártása vagy 300.000.- Ft összeghatár feletti megrendelés
esetén a vételárból előleget kérjen.
5) Az Airvent fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben Vevőnek korábbi megrendelésekből eredően lejárt tartozása áll
fenn az Airvent-tel szemben, úgy a megrendelés elfogadását mindaddig visszautasítsa, amíg vevő a tartozását nem
rendezi, vagy – saját döntése szerint - az új megrendelést kizárólag előre fizetés mellett fogadja el.
6) A teljesítési határidő, a teljesítés helye, ideje, kárveszélyviselés, az átvétel késedelmének jogkövetkezményei
a A teljesítési határidőt/határnapot az Eladó határozza meg a Megrendelő igényeinek figyelembevételével. Amennyiben Megrendelő az Eladó által megadott teljesítési határidőt/határnapot a Megrendelés Visszaigazolástól számított
2 napon belül nem kifogásolja, úgy azt akként kell tekintetni, hogy azt elfogadta, és a felek között a teljesítési hatá1/3

ridő tekintetében a megállapodás létrejött.
b A megadott teljesítési határidő a kereskedelmi, műszaki és fizetési feltételek kölcsönös elfogadása utáni időponttól
számítandó. Ezen időpontot követően a Megrendelő részéről bejelentett bármilyen műszaki és mennyiségi változtatás módosíthatja az elfogadott határidőt, melyről Eladó tájékoztatja Megrendelőt. Amennyiben Megrendelő a
teljesítési határidő módosítása miatt 2 napon belül kifogással nem él, úgy azt akként kell tekintetni, hogy a módosított határidőt elfogadta.
c Ha Megrendelő a megrendeléshez kötött kötelezettségeit (gyártási előleg, lejárt tartozás kiegyenlítése) késedelmesen teljesíti, úgy ez a gyártási és ezáltal a teljesítési határidő megváltoztatását vonhatja maga után, amelyre a fenti b
pontban foglaltak megfelelően irányadóak.
d Eladó a teljesítési határidő lejártáig - vagy amennyiben a b.) illetve c.) pontban foglaltak miatt módosul, úgy a módosított teljesítési határidő lejártáig - nem esik késedelembe.
e A teljesítés helye az Eladó székhelye vagy azon telephelye, amelyet a Megrendelés Visszaigazolásban megjelöl.
f A raktárból a termék elszállítása a Megrendelő saját eszközével vagy a Megrendelő által megbízott Fuvarozó útján történik.
g Eladó jogosultnak tekinti Megrendelő Képviselőjét, illetve a Megrendelő által megbízott Fuvarozót, hogy az áru
átvételéhez szükséges jognyilatkozatok a Megrendelő nevében megtegye. Megrendelő nem hivatkozhat arra, hogy
Képviselője vagy a Fuvarozó (a továbbiakban összefoglaló néven Áruátvevő) nem volt jogosult a terméket a nevében átvenni, és nem hivatkozhat az Áruátvevő által nem kifogásolt mennyiségi hiányra vagy nyílt hibára sem.
h A teljesítés idejének az a nap minősül, amikor a Megrendelő vagy Áruátvevő az árut átveszi, ennek hiányában az a
nap, amelyet az Eladó a Megrendelés Visszaigazolásban vagy a készrejelentési értesítőben a termék átvételére nyitvaálló határidő utolsó napjaként, vagy a teljesítés napjaként megjelölt.
i A kárveszély a terméknek a Megrendelő vagy Áruátvevő részére történő átadásával száll át, kivéve a Megrendelő
átvételi késedelmének esetét.
j A Megrendelő köteles az általa megrendelt árut az Eladótól a Megrendelés Visszaigazolásban vagy a készrejelentési
értesítőben megjelölt határidőben/határnapon átvenni. A szerződésszerűen felajánlott teljesítés elfogadásának
elmulasztásából eredő károk és többletköltségek teljes egészében a Megrendelőt terhelik. Eladó a megrendelt, de el
nem szállított termékeket kifejezetten Megrendelő veszélyére és költségére őrzi.
k A Megrendelő átvételi késedelme nem mentesíti őt Eladó számlájának határidőben történő kifizetése alól.
l Megrendelő – amennyiben az átvételi késedelem meghaladja az 5 napot, melyet Eladó türelmi időként kezel - az
átvételi késedelm idejére késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek összege a késedelem minden egyes napjára a
késedelemmel érintett áru bruttó (Áfával növelt) vételárának 1%- a azzal, hogy a kötbér teljes összege legfeljebb az
érintett megrendelés értékének 20%-a lehet. A Megrendelőt a késedelmi kötbér a vételár kifizetésének kötelezettségén túlmenően terheli.
m Ha a Megrendelő a megrendelt terméket az Eladó által megjelölt szállítási határidőben/határnapon nem veszi át,
Eladó 15 napos póthatáridőt tűzhet ki és annak eredménytelen eltelte után elállhat a szerződéstől. Megrendelő ez
esetben az át nem vett árumennyiség bruttó (Áfával növelt) vételára 20%-ával egyenlő összegű meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles. Eladó követelheti a kötbért meghaladóan felmerült valamennyi kárának és a Megrendelő érdekében történt tárolás költségeinek a megtérítését is.
7) Az áru átadása-átvétele
a A megrendelt áru átadás-átvétele Eladó Megrendelés Visszaigazolásában vagy készrejelentési értesítőjében rögzített helyen és időben történik szállítólevél kiállítása mellett. A Megrendelő/Áruátvevő a szállítólevél aláírásával és
lebélyegzésével igazolja az áru átvételét.
b Az átvétel során a Megrendelő/Áruátvevő köteles az áru mennyiségét illetve épségét ellenőrizni és a mennyiségi
hiányt továbbá a megtekintéssel megállapítható sérüléseket és egyéb látható minőségi hibákat a helyszínen haladéktalanul írásban jelezni. Ennek elmulasztása esetén Eladó az ilyen hibákért nem felel.
c Az átadást-átvételt követően az áruban hiányból, sérülésből, stb. eredő kárt a Megrendelő köteles viselni. tekintettel
a kárveszély átszállására.
d A Megrendelő a minőségi átvételt az áru átadásától számított 3 munkanapon belül köteles elvégezni és haladéktalanul írásban jelezni Szállítónak, ha minőségi hibát észlel.
e Eladó vállalja, hogy a minőségi kifogással érintett terméket 5 munkanapon belül megvizsgálja, és amennyiben az
hibás, díjmentesen kicseréli vagy választása szerint kijavítja.
f Rejtett hiba esetén Megrendelő a hibáról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül köteles szavatossági
igényét írásban bejelenteni Eladónak.
g A Megrendelő mindenfajta mennyiségi és/vagy minőségi kifogás, szavatossági igény esetén köteles az ezeket megalapozó bizonyítékokat Eladó rendelkezésére bocsátani, valamint Eladó számára lehetővé tenni a kifogásolt termék
azonosságának megállapítását és a kifogás megalapozottságának ellenőrzését. Eladó hiba-kivizsgálási kötelezettsége akkor kezdődik, amikor Megrendelő a kifogást megalapozó bizonyítékokat Eladó rendelkezésére bocsátotta.
8) Szavatossági és Jótállási feltételek
a Eladó az általa értékesített termékekre a hatályos jogszabályok szerinti szavatosságra köteles.
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b Eladó az általa értékesített termékekre az áru átadásától számított 12 hónapos garanciát vállal.
c A biztonsági berendezések (pl. füstelszívó ventilátorok, füst- és tűzcsappantyúk) üzemszerű működése alatt bekövetkezett elhasználódás nem tartozik a jótállás illetve szavatosság körébe. A garanciakötelezettség nem vonatkozik
továbbá elemi csapás, külső erőszak, helytelen szállítás, tárolás vagy törés miatt bekövetkezett, valamint szakszerűtlen üzembehelyezés, üzemeltetés, illetéktelen személy beavatkozása, a kezelési utasításban foglaltak be nem
tartása következtében felmerülő hibákra, ezen felül a berendezés forgó-kopó alkatrészeire.
d A villanymotor működtetésű berendezésekre vonatkozóan a garancia és szavatosság feltétele a beüzemelő olvasható nevével és pecsétjével ellátott beüzemelési jegyzőkönyv.
e Eladó jótállási és szavatossági kötelezettsége csak a Megrendelővel szemben áll fenn, harmadik személlyel szemben nem.
f Amennyiben a leszállított termékek gyártása a Megrendelő által megadott műszaki dokumentáció alapján történik,
úgy ezen termékek működőképességéért, használhatóságáért, az esetleg felmerülő licenc és jogvitákért a felelősség Megrendelőt terheli.
g Eladó jótállási és szavatossági kötelezettsége megszűnik, ha az árut szakszerűtlenül kezelik vagy szakszerűtlenül
építik be illetve helyezik üzembe, ha ez utóbbiakat nem az Airvent végezte, továbbá akkor is, ha a terméket nem
rendeltetésszerűen használják.
9) Tulajdonjog fenntartása
a Az Airvent a tőle megrendelt, illetve leszállított minden áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, míg a Megrendelő a
bruttó vételárat és esetleges járulékait meg nem fizeti.
b Megrendelő a tulajdonjog fenntartás ideje alatt köteles az átvett árut megfelelő módon tárolni és őrzéséről gondoskodni.
c Megrendelő az árut a tulajdonjog fenntartás hatályosságának ideje alatt nem terhelheti meg, nem adhatja biztosítékba és nem adhatja tovább, valamint köteles az Airvent-et minden olyan eseményről értesíteni, mely az áru
minőségét ill. állapotát vagy a tulajdonjogát érinti vagy veszélyezteti.
10) A fizetési feltételek
a Eladó a fizetési határidőt a számláján feltünteti.
b A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének napja az a nap, amikor az Airvent számlavezető pénzintézete a
fizetendő összeget az Airvent bankszámláján jóváírta.
c Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamatot továbbá követelésbehajtási általányt is köteles fizetni. E kamat összeg irányadó az egyéni vállakozó valamint a magánszemély megrendelőkre is.
d Lejárt tartozások törlesztésekor a befizetett összegeket elsősorban a költségekre, azt követően a késedelmi kamatokra, és végül a tőke tartozásra kell elszámolni. A kötelezett ettől eltérő rendelkezése hatálytalan.
e Amennyiben a Megrendelő 15 napot elérő fizetési késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének az Airvent ezt
követő, póthatáridőt tartalmazó fizetési felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy az Airvent jogosult az érintett
szállítási szerződésől és emellett a Megrendelővel fennálló összes, még nem teljesült szerződésétől is elállni. Ezt
írásban köteles közölni a Megrendelővel.
f A Megrendelő fizetési késedelme miatti elállás esetén a Megrendelő köteles az általa átvett árut 5 napon belül vis�szaszolgáltatni, és ezen túlmenően a késedelmes (bruttó) összeg 20%-val egyenlő mértékű meghiúsulási kötbért is
fizetni. Ha a Megrendelő az árut nem tudja visszaszolgáltatni, akkor a fentiekben meghatározott kötbérrel együtt az
áru ellenértékét is köteles megfizetni a Eladónak.
11) Egyéb, általános rendelkezések
a Mindazon jogok és kötelezettségek, melyek a Megrendelőt és Eladót a fentiek alapján terhelik ill. jogosítják, kiterjednek a felek megbízottjaira és teljesítési segédeire is.
b A szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítésének jogkövetkezményei
nem alkalmazhatók, ha annak oka olyan előre nem látható és a felek érdekkörén kívül felmerült elháríthatatlan esemény
(vis maior), mint például háború, forradalom, természeti katasztrófa, járvány stb. Ilyen esemény bekövetkezésekor a
felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, feltüntetve adott esetben a késedelem várható időtartamát is.
c Ha Megrendelő és Eladó a közöttük létrejött szerződést írásba foglalja, akkor annak bármilyen módosítása vagy
kiegészítése is csak írásban érvényes.
d Ha az ÁSZF vagy a felek közti megállapodás egyes kikötései érvénytelenné válnak, ez nem jelenti magának az ÁSZF
vagy a megállapodás egészének az érvénytelenségét. (részleges érvénytelenség)
e Az ÁSZF rendelkezéseit az Airvent egyoldalúan módosíthatja. A módosítás csak írásban érvényes. A módosítás hatálya a már leadott megrendelésekre nem terjed ki.
f A felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF-ből illetve a közöttük létrejött szerződésből származó jogviták esetén Eladó
székhelye szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat, értékhatártól függően.
g Megrendelő a megrendelésével illetve az Airvent-tel kötött keretszerződés vagy egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et teljeskörűen, a szerződés megkötése előtt megismerte, és az abból származó kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek elismeri.
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