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ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
Szeredi-Várkoly Zsuzsa vállalkozó kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a jelen 
szerződés rendelkezései alkalmazandóak Szeredi-Várkoly Zsuzsa vállalkozó (a 
továbbiakban Vállalkozó) által teljesített valamennyi áru értékesítés és szolgáltatás 
esetében. 
 
I./ 
A SZERZŐDÉSBEN HASZNÁLT FOGALMAK 
Vállalkozó 
Szeredi-Várkoly Zsuzsa egyéni vállalkozó  
címe: 3531 Miskolc Kőporos utca 11 
adószáma: 63047950-2-25 
email címe: info@kertvilagitas12v.hu 
Bankszámlaszáma: 11734066-21450981 
 
Vevő 
Az a magánszemély, vagy szervezet, akivel, vagy amellyel Vállalkozó bármilyen áru 
bármilyen jogcímen való szállításában, átadásában, vagy szolgáltatás teljesítésében 
állapodott meg. 
Megrendelő = Vevő 
Termék 
Vállalkozó által átadott valamennyi áru 
Szolgáltatás 
Vállalkozó által végzett munka, beleértve a tanácsadást is 
Határidő 
a szerződésben szereplő időpont, amikor vagy ameddig a teljesítésnek meg kell történnie 
Árak 
A Termékek és szolgáltatások ellenértékeként meghatározott összeg 
Fizetés 
Az az időpont, amikor a megállapodott érték Vállalkozó részére átadásra, vagy 
bankszámláján jóváírásra kerül 
Szerződés 
Aláírt okirat vagy visszaigazolt megrendelés, vagy bármely más formában, vagy 
elnevezéssel létrejött megállapodás, amely Vállalkozó által átadandó Termékek és végzendő 
Szolgáltatás ellenértékét és bármely más, a felek által lényegesnek tekintett feltételt rögzít  
Megrendelés 
Minden, a Vevő által aláírt, Áru megrendelését vagy szolgáltatás nyújtását tartalmazó okirat 
Visszaigazolás 
Minden dokumentum, ami a Vevő által megrendelt Áru átadására, beépítésére vagy munka 
végzésére vállal kötelezettséget. Ez a dokumentum tartalmazza Vállalkozó valamennyi 
kötelezettségét  
Díj bekérő 
Okirat, amely Vállalkozó fizetési felhívását tartalmazza, és amelynek teljesítése ellenkező 
kikötés hiányában a szerződés hatályba lépésének a feltétele 
Számla 



Az erre vonatkozó szabályok szerint kiállított és Vevő részére fizetési felhívást tartalmazó 
okirat, függetlenül annak papír- vagy elektronikus megjelenésétől 
Késedelem 
Bármelyik félnek a vállalt határidőt követő teljesítése vagy annak elmaradása 
Használati utasítás 
A címétől függetlenül minden, a Termék használatával, üzemeltetésével, elhelyezésével, 
tárolásával, gondozásával kapcsolatos műszaki és biztonsági előírásokat tartalmazó leírás. 
Szállítási határidő 
Vállalkozó által a Termék átadására vállalt időpont, vagy időtartam. 
Az átvétel helye 
A Termék átadási vagy rendelkezésre állási helye. 
Az átvétel ideje 
A megrendelés visszaigazolásában vagy erre vonatkozó megállapodásban meghatározott 
időpont, amikor Megrendelőnek lehetősége van a megrendelt Áruk és Szolgáltatások 
átvételére. 
Termékminta 
Vállalkozó által ideiglenes jelleggel átadott és/vagy Megrendelő által meghatározott helyen 
üzembe helyezett Termékek, melyek alapján Vállalkozó Megrendelő megrendelését teljesíti. 
Próbaüzem 
Vállalkozó által a Termékek elhelyezésének mérlegelése, megfelelő elhelyezés kialakítása 
céljából Vállalkozó által átadott és az ő tulajdonát képező Termékek használata 
Technikai információk 
A Termékhez melléklelt leírások, katalógusok, rajzok, stb. amelyek általános tájékoztatást 
jelentenek, és amelyek változását Vállalkozó a honlapján közzéteszi. 
Kapcsolat tartó: ellenkező kikötés hiányában Vállalkozó kapcsolat tartója: Szeredi Zoltán 
Telefon: +36-70-5671929 Email: info@kertvilagitas12v.hu Megrendelő kapcsolat tartóját a 
megrendelés, vagy azt követően kiállított okirat tartalmazza, ellenkező megjelölés hiányában 
a megrendelést aláíró személy, szervezettől érkező megrendelés esetén a szervezet 
közhiteles nyilvántartásban szereplő és első helyen bejegyzett ügyvezetője 
Hatály: az az időtartam, amely alatt a feleket jogok illetik, kötelezettségek terhelnek 
 
II./ 
A SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEI 
Vállalkozó kizárólag a visszaigazolásban szereplő Termékeknek az ott írt helyre, időben és 
egyéb feltételek szerinti szállítását és Vevő által meghatározott helyre való telepítését 
vállalja. 
A szerződés létrejötte 
A szerződés Vállalkozó és Megrendelő között akkor tekintendő létrejöttnek, amikor 
Vállalkozó a Vevő által megrendelt áru szállítását visszaigazolással, pro forma számla 
megküldésével, vagy más írott módon elvállalja. 
Amennyiben a megrendelés és a visszaigazolás eltérnek, a visszaigazolás az irányadó. 
Amennyiben Felek előzetes díj fizetésében állapodnak meg, a szerződés ezen díj 
megfizetése hiányában nem jön létre. 
Szállítási hely: 
A Termék átadásának helyét a felek megállapodása tartalmazza, ettől eltérő helyen 
Megrendelő átadást csak Vállalkozó előzetes hozzájárulásával igényelhet. 
Szállítási határidő 
A Termékek átadásának idejét a felek megállapodása tartalmazza, ettől eltérő időben 
Megrendelő átadást csak Vállalkozó előzetes hozzájárulásával igényelhet. 
Amennyiben a felek előzetes díj fizetésében állapodnak meg, a határidő számításának 
kezdete nem lehet korábbi, mint ezen díj megfizetése. 
Amennyiben a megrendelt Termék nem található Vállalkozó aktuális raktár készletében, azt 
a gyártótól megrendeli, ennek vállat időpontjáról értesíti Vevőt, azonban a gyártó szállítási 
határidejével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. 



A Terméket átvettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha Vállalkozó a megállapodott 
időben a teljesítést felajánlja, azonban azt a Megrendelő bármely okból nem fogadja el, vagy 
a felhívást figyelmen kívül hagyja, valamint, ha Vállalkozó az előzetesen jelzett időpontban 
eredménytelenül kísérli meg a Termék átadását 
 
Teljesítés 
Vállalkozó vállalja, hogy a Termékeket az átadás helyén a Vevő által meghatározott helyre 
telepíti, azokat ott beüzemeli, működését bemutatja. 
Vevő jogosult igényelni, hogy Vállalkozó a Terméket ne helyezze üzembe és ne próbálja ki, 
ebben az esetben Vállalkozó teljesítése a Termék átadását jelenti és garanciális 
kötelezettsége kizárólag az átadott Termékek működőképességére terjed ki. 
 
Az átvétel 
Felek a Termék átadásáról közös okiratot állítanak ki, amely tartalmazza az átadás tényét, a 
Termékek felsorolását, a vállalt szolgáltatás elvégzését vagy annak esetleges hiányát és 
valamennyi, bármelyik fél által lényegesnek tartott tényt, körülményt. 
Tulajdonjog  
Az átadott Termékek tulajdonjoga a teljes megrendelésben foglalt mennyiség teljes 
ellenértékének és az esetleges járulékos költségek megfizetésével száll át Megrendelőre. 
Ezt megelőzően Vállalkozó jogosult ezen termékek tulajdonához kapcsolódó valamennyi 
intézkedésre, beleértve ezek elvitelét is. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó 
jogosult a Termékeket magához venni és kárait ily módon csökkenteni. 
Használati utasítás 
Megrendelő vállalja, hogy a Termékhez rendelt használati utasításban foglaltakat megtartja 
és megtartatja, ezek megsértése Vállalkozó szavatosi kötelezettségei megszűnését vonja 
maga után. 
Részteljesítés 
Amennyiben a megrendelt termékek a megállapodott időben hiánytalanul nem adhatóak át, 
Vállalkozó az átadható részt szállítja le és az ehhez kapcsolódó szolgáltatást teljesíti. Ebben 
az esetben Megrendelő csak az átadott Termékek ellenértékét köteles megfizetni, kivéve, ha 
az átadás elmaradása az ő érdekkörébe tartozó ok miatt maradt el. 
Pótlólagos megrendelés 
Megrendelő a teljesítést megelőzően, vagy annak során jogosult további megrendelést tenni, 
ezt Vállalkozó lehetőség szerint az eredeti Megrendelés és Visszaigazolás szerinti időben 
teljesíti azonban a pótlólagos megrendelések teljesítésének határidejéért felelősséget nem 
vállal. 
Amennyiben a teljesítés során Vállalkozó tapasztalja, hogy időközben felmerült, vagy általa 
korábban nem ismert ok miatt a jó teljesítés érdekében egyes Termékek helyett más 
Termékek szükségesek, vagy a megvalósítani kívánt cél érdekében további Termékek 
válnak szükségesé, erről az ok megismerésekor haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt és 
egyidejűleg intézkedik ezen pótlólagos igények teljesítéséről. Megrendelő a pótlólagos 
igények ellenértékének megfizetését csak abban az esetben jogosult megtagadni, ha a 
pótlólagos igények teljesítésének elmaradása a Megrendelés teljesítését nem akadályozza 
és ezek ellen a legrövidebb ésszerű időn belül tiltakozott. 
 
Bemutató, Próbaüzem 
Azért, hogy Vevő a számára legmegfelelőbb Termékeket adhassa át, Vállalkozó vállalja, 
hogy Megrendelő által meghatározott helyen az általa forgalmazott és rendelkezésre álló, 
elsősorban Megrendelő által megrendelt vagy azokat helyettesítő és az elérni kívánt célhoz 
igazodó Termékeket azok tervezett elhelyezési helyén ideiglenes jelleggel elhelyezi. Az 
elhelyezés során Vállalkozó tanácsadással segíti az elérni kívánt cél megvalósítását és 
javaslatokat tesz a megfelelő Termék kiválasztására. Vállalkozó vállalja, hogy a Termékek 
elhelyezési helyét a Próbaüzem ideje alatt szükség szerint, de legfeljebb két alkalommal 
megváltoztatja, ezen változtatások miatt további költséget, díj igényt nem érvényesít. 



A próbaüzemre átadott Termékek tulajdonjoga Vállalkozót illeti, Vevő ezeket köteles 
változatlan helyen és módon, változatlan állapotban megőrizni.  
 
Alvállalkozók, közreműködők 
Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozókat vagy közreműködőket igénybe 
venni, ezek magatartásáért, mint sajátjáért felel. 
 
Kapcsolat tartás 
Felek kommunikációjának elsődleges módja az elektronikus levél (email). Az elektronikus 
levelek akkor tekintendőek kézbesítettnek, ha azokat a címzett visszaigazolta, vagy ennek 
hiányában is, ha a levelezésükből, vagy eljárásukból ezek átvétele megállapítható. 
A postai úton ajánlottan küldött küldemények az átvétel napján, ilyennek hiányában a 
feladást követő ötödik napon tekintendők kézbesítettnek. 
 
 
III./ 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
Árak 
A megadott árak minden esetben nettó, vagyis adók nélkül számított árak, Megrendelő 
fizetési kötelezettsége ezen adókkal (ÁFA és esetleges egyéb) növelt összegre terjed ki. 
Számla 
A számla általában HUF pénznemben kerül kiállításra. 
Fizetési feltételek 
A megrendeléseket általában a megrendelt Áruk árai 30 %-a megfizetését követően 
rendeljük meg. 
Amennyiben a megrendelt Termék rendelkezésünkre áll, a Termék kiszállítására a Termékek 
anyagdíjának beérkezését követően kerül sor. 
A fizetési feltételeket a megrendelések visszaigazolása, vagy a kiállított díj bekérő 
tartalmazza, a kereskedelmi számla ennek alapján kerül kiállításra. 
 
A fizetés időpontja 
A számla a megállapodásban / visszaigazolásban szereplő időpontra, de legkésőbb az áru 
átvételétől, vagy amennyiben annak használatba vételéhez Vállalkozó általi beüzemelés, 
vagy egyéb művelet szükséges, ennek idejétől számított 15 napos fizetési határidővel kerül 
kiállításra. 
A fizetések Vállalkozó részére készpénzben vagy bankszámlájára való utalással 
teljesítendőek oly módon, hogy a számlán a teljes összeg jóváírásra kerüljön, a fizetéssel 
kapcsolatos banki költségek Megrendelőt terhelik. 
Kamatok 
Fizetési késedelem esetén Megrendelőinknek késedelmi kötbért számítunk fel, melynek 
mértéke: 
- napi 0,2 % a késedelem első 30 napjára, 
- napi 0,3 % a késedelem 31. napjától a megfizetés napjáig 
 
IV./  
A késedelem jogkövetkezményei 
Vállalkozó Megrendelő késedelme esetén is törekszik a megállapodott határidők 
megtartására, azonban a Megrendelő fizetési késedelme kihat a Vállalkozó teljesítésére is, 
így Megrendelő késedelme mentesíti Vállalkozót a késedelem jogkövetkezményei alól 
mindazon időtartamra, amennyivel Vállalkozó maga is késedelembe esett, de ezen 
túlmenően is, amennyiben ezen késedelem a teljesítés folyamatát – figyelemmel a 
megállapodás jellegére és az esetleges harmadik személyek teljesítésére is – Vállalkozó 
teljesítését hátráltatta. 



Vállalkozó Megrendelő késedelme esetén értesíti Megrendelőt a teljesítés várható idejéről, 
azonban Vállalkozó Megrendelő késedelmével összefüggésben bekövetkezett valamennyi 
késedelméért felelősségét kizárja. 
 
V. 
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
A szerződés megszűnik elsősorban a felek szerződésszerű teljesítésével. 
A szerződés megszűnik bármely Fél elállásával is, azonban, mivel Vállalkozó a hatályos 
Megrendelés alapján kötelezettséget vállal a megrendelt Termékek gyártótól való 
megvásárlására, Megrendelő elállása esetén elveszti a megrendeléskor fizetett díjat. 
Amennyiben a Megrendelés alapján Vállalkozó maga is Terméket rendelt, úgy Megrendelő 
nem jogosult az erre tekintettel a Termék gyártója részére fizetett összeg 
visszakövetelésére. 
 
 
VI./ 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
ADATVÉDELEM 
Partnereink személyes adatait mindenkor megőrizzük, kezelésünkre vonatkozóan 
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNKBAN foglaltak szerint járunk el. 
 
A kockázat átszállása 
A Termék vétlen megsemmisülésének kockázata – Felek eltérő megállapodás hiányában - 
annak átvételével száll át Megrendelőre. 
Szavatosság, garancia 
Vállalkozó szavatolja, hogy a Termékek szerződés-szerű, ezek hiányában első osztályú, jó, 
illetve, amennyiben ilyen létezik, a Használati utasításban leírt, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas, új állapotban kerülnek átadásra, amennyiben forgalomba hozatalukhoz hatósági 
engedély szükséges, úgy ezekkel rendelkeznek. 
Vállalkozó az átadástól / beüzemelésétől számított 2 éven át vállalja a meghibásodott 
Termékek kijavítását, vagy szükség szerint kicserélését. 
A kijavítás, illetve csere feltétele a meghibásodott Termék Vállalkozó részére való átadása 
és a vásárlást igazoló számla bemutatása. 
Vállalkozót nem terheli garanciális kötelezettség, amennyiben a meghibásodás oka 
Megrendelő magatartásának (a Termékek tárolása, használata, kezelése, ártó anyaggal való 
érintkezése, rendeltetéstől eltérő használat stb.) következménye. 
Vállalkozó felelőssége kizárólag a Termékek cseréjére, amennyiben lehetséges, kijavítására 
terjed ki, semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé Megrendelőt érő közvetett 
károkért, elmaradt haszonért, stb. 
Vállalkozó semmiképpen sem tehető felelőssé a Megrendelő késedelme következtében 
esetlegesen bekövetkező károkért. 
A szállítási késedelem semmilyen körülmények között nem eredményezheti a megrendelés 
visszavonását, a szerződés megszűnését, vagy a fizetés felfüggesztését. 
Vállalkozó kizárja felelősségét valamennyi származékos, következményi kárért és 
felelősségének felső határát a részére teljesített kifizetés mértékére korlátozza. 
 
Alkalmazandó jog 
A jelen szerződés a magyar jog uralma alatt áll. 
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezéseit kell alkalmazni. 
A jelen ÁSZF-ben szabályozott kérdésekben nem alkalmazhatóak 45/2014. (II. 26.) Korm. 
rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól) szóló 
rendelkezések 



Amennyiben a felek közti vita békés úton nem rendezhető, ezt jogerősen a Budapesti 
Ügyvédi Kamara által támogatott eseti választottbíróság, Budapesten, a rá vonatkozó eljárási 
szabályok alkalmazásával, a jogerős bírói ítélet hatályával dönti el. 
Budapest, 2019 március 


