ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Jelen Általános Szerződések Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Emil Frey
Magyarországi Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: H-1149 Budapest,
Mogyoródi út 34-40.; Telephely: H-1194 Budapest, André Citroen u. 1.; Cégjegyzékszám: 0109-265755; Képviseli: Pethő Andrea és Heinz Schneiter ügyvezetők együttesen) mint eladó és
a vevő között létrejövő autóalkatrész megrendelésre vonatkozó szerződés vonatkozásában az
általános szerződési feltételeket.
2. A megrendelőlap aláírásával vevő elfogadja az Emil Frey Magyarország Kft. általános
szerződési feltételeit, adatkezelési elveit és magára nézve azokat kötelező érvényűnek tekinti.
A megrendelt termékek képezik az eladó és a vevő közötti szerződés tárgyát.
3. A vevő megrendelését az eladó a teljesítéssel vagy a megrendelés írásbeli visszaigazolásával
fogadja el. A számla kiállítása pótolja a megrendelés visszaigazolását.
4. A vevő a teljes vételárat a számlán megjelölt időpontig köteles megfizetni. Amennyiben a felek
átutalásos fizetési módban állapodtak meg, a vételár egészének a megjelölt időpontig meg kell
jelennie az eladó számláján.
5. Ha a megrendelést követően olyan jogszabályváltozás kerül elfogadásra vagy olyan hatósági
intézkedés meghozatalára kerül sor, amely az árat kényszerűen érinti, az eladónak jogában áll
az árat egyoldalúan módosítani, de csak olyan mértékben, amennyire a jogszabályváltozás vagy
az állami, hatósági intézkedés azt indokolja.
6. Az alkatrész a teljes vételár kiegyenlítéséig az eladó tulajdonában marad. Felek rögzítik, hogy
a vevő fizetési kötelezettségét akkor tekintik teljesítettnek, amikor az eladó az alkatrész teljes
bruttó vételárát kézhez kapta, vagyis a készpénzt az eladó a pénztárába bevételezte, illetve az
átutalást a bank az eladó bankszámláján jóváírta.
7. Amennyiben vevő a vételárat késedelmesen teljesíti a számlán megjelölt időponthoz képest, az
eladó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.
8. Az eladó által vállalt teljesítési határidő akkor érvényes, ha a vevő a vételárat a számlán
megjelölt határidőig megfizeti. Az eladó az alkatrészeket jogosult a teljes vételár kiegyenlítéséig
visszatartani az általa vállalt teljesítési határidőtől függetlenül.
9. Eladó négy héttel lépheti túl jogkövetkezmény nélkül a rögzített teljesítési határidőt. Ezen
határidő lejárta után a vevőnek jogában áll – az eladó által kitűzött póthatáridő eredménytelen
elteltével – a szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállni.
10. A vevő az alkatrész eladó telephelyére történő érkezéséről szóló értesítést követően tíz
munkanapon belül köteles az alkatrészt átvenni az eladó által megjelölt helyen. Amennyiben
vevő az előírt határidőben az alkatrészt nem veszi át, az alkatrésszel összefüggő összes teher,
kockázat és a kárveszély átszállnak a vevőre, az eladó pedig jogosult az átvétel időpontjáig
felmerült tárolási díjat felszámolni és egyéb kárának megtérítését követelni.
11. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a már visszaigazolt megrendeléseket visszautasítsa
részben vagy akár egészben. Részben történő teljesítésre a vevővel történő egyeztetés után
kerülhet sor. Ha a teljesítés bármely okból meghiúsul, akkor a termék vételárának előre történő
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kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére, a meghiúsulásról való
eladói értesítést követő 15 napon belül.
12. Vevőt - tekintettel arra, hogy a felek között létrejövő szerződés egyedi megrendelésre,
egyértelműen a vevő egyedi igényeinek megfelelően megrendelt termékekre vonatkozik elállási jog nem illeti meg.
13. Vevő felelőssége az alkatrészre vonatkozó pontos adatok megadása. A Vevő az adatok
helytelen megadása esetén is köteles az alkatrész vételárának megfizetésére és az alkatrész
átvételére.
14. Eladó jogosult a szerződéstől elállni, ha az alkatrészgyártó a megrendelést előre nem látható és
az eladónak fel nem róható okból nem teljesíti, illetve az alkatrész sérülten vagy hibásan
érkezik meg. Az eladó ebben az esetben köteles a megfizetett vételárat kamatmentesen
visszafizetni a vevőnek. Az Eladó a jelen pontban írt elállási jogának gyakorlása miatt nem
kötelezhető semminemű költség megtérítésére vagy kártérítés fizetésére. Vevő ezen kikötést
megrendelőlap aláírásával kifejezetten elfogadja.
15. A megrendelés leadása során eladó birtokába jutott, a vevő azonosításához szükséges adatokat
eladó bizalmasan kezeli, és azokat semmilyen formában nem adja tovább harmadik félnek. A
vevő által megadott adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben eladó
munkavállalói kezelik. A felek kötelezik magukat, hogy védik és őrzik a jelen szerződés
teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, és minden erőfeszítést megtesznek
annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.
16. Az eladó által vállalt jótállás ideje 10.000 Ft értékhatár alatti új alkatrészek esetén 6 hónap, a
10.000 Ft-ot meghaladó termékek és alkatrészek esetén 1 év. Az eladó forgalmazóként jótállási
igényt nem bírál el, minden esetben a jótállási igényt a gyártó, illetve képviselője felé
továbbítja. A szavatossági, jótállási ügyintézés a szükséges igazolások együttes rendelkezésre
állása esetén indul meg. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok
gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
17. A jótállást kizárja: ha nem áll rendelkezésre a termék, a termék nem az eladó által értékesített
termék, amennyiben nem áll rendelkezésre a vásárlást igazoló névre és címre szóló számla vagy
annak másolata, a vevő nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy az előírásoknak megfelelően
szerelték be az alkatrészt, a jótállási igény a jótállási időn túl érkezett be, az alkatrészt nem a
gyárilag előírt körülmények között, és nem az előírt működési feltételeknek megfelelően
működtették, az alkatrészt nem a megfelelő gépjárműbe építették be, bármilyen változtatást
hajtottak végre az alkatrészen, a meghibásodás természetes elhasználódás miatt keletkezett, az
alkatrész meghibásodását baleset, bűncselekmény, szándékos rongálás vagy külső környezeti
behatás, vis major okozta. Továbbá bármely esetleges további, jogszabályban rögzített jótállási
kötelezettséget kizáró ok fennállása.
18. Vevőt megilleti az alkatrészre vonatkozóan szavatosság, melynek időtartama két év. A
szavatosság ideje a termék megvásárlásakor (vételár hiánytalan megfizetése) kezdődik. A
szavatosság ideje alatt a bizonyítási kötelezettség a vevőt terheli (kivéve a szavatosság első 6
hónapja).
19. Az alkatrész hibája esetén vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint.
20. A megrendelőlapban, illetve a számlában, valamint a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadóak.
2

