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1. Preambulum
1.1 Alábbi általános üzleti, szállítási és fizetési feltételeink (továbbiakban ÁÜF) minden adásvétel és
kereskedelmi ügylet esetén érvényesek, külön kikötés nélkül is elválaszthatatlan részét képezik a hivatkozott
szerződéseknek, eltérni kizárólag a felek írásbeli megállapodása alapján lehet.
Az ÁÜF letölthető az alábbi helyről: www.drweigert.hu
1.2 A Dr. Weigert Hungária Kft. (továbbiakban eladó, vagy Dr. Weigert Hungária Kft.) szállítást, teljesítést
és ajánlatot kizárólag jelen ÁÜF rendelkezései alapján teljesít. E feltételek – a megrendelés leadásával - részét
képezik minden, az eladó ügyfeleivel, minden szállítással, vagy bármely teljesítés tárgyában kötött
szerződésnek. Az üzleti feltételek érvényesek valamennyi, a jövőben, teljesítendő szállításra, valamennyi
szolgáltatásara és ajánlatra akkor is, ha arról nem születik külön megállapodás, vagy arra a felek külön nem
hivatkoznak, vagy külön szerződéses kikötésként nem szerepel.
1.3 Jelen ÁÜF rendelkezései kizárólagos érvényűek; ellentmondó, vagy bármely pontban eltérő feltételeket
eladó nem ismeri és nem fogadja el, kivéve, ha ahhoz írásban hozzájárult, vagy erről a másik féllel külön
megállapodott. Az ÁÜF rendelkezései akkor is érvényesek, ha az üzletfelek esetében a jelen üzleti
feltételektől eltérő saját feltételeiről eladó tudomással bír, de vállalt szállítási kötelezettségének eladó
maradéktalanul eleget tesz. Üzletfelek, vagy harmadik személyek üzleti feltételeit eladó akkor sem fogadja,
vagy ismeri el, ha e személyek bármely, saját feltételeikről szóló írásos megkeresésére eladó válaszol, vagy
hivatkozik.
2. A szerződés létrejötte
2.1 Eladó rögzíti, hogy általa az Üzletfélnek/Vevőnek megküldött, vagy kifüggesztett, reklámban, vagy más
módon közzétett tájékoztatása, ajánlattételi felhívása nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti ajánlatnak, ezen tájékoztatásához kapcsolódó ajánlati
kötöttséget az Eladó kizárja a tájékoztatás elküldése, közzététele módjától függetlenül.
2.2 Eladó rögzíti, hogy amennyiben ajánlatot tesz, annak ajánlati minőségét az ajánlatban rögzíti ajánlatai
azonban – ellenkező kikötés hiányában - kötöttség nélküliek. Eladó ajánlati kötöttsége csak a
megrendelés/megbízás írásbeli visszaigazolásával áll be. Eladó tehát Megrendelést/Megbízást csak írásos
visszaigazolással tekinti elfogadottnak. Ezzel egyenértékűnek minősül a Megrendelés teljesítése/Megbízás
elvégzése. Ugyanígy egyenértékű az üzletfélnek kiállott számla is.
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2.3 Felek közötti szerződés általános esetben írásbeli megrendeléssel jön létre. Minden, Dr. Wegiert
Hungária Kft. és Üzletfelei között létrejövő megállapodás csak írásbeli formában, felek aláírásával érvényes.
A Ptk. 6.: 7.§ (3) bekezdése alapján írásbeli formának kell tekinteni felek megállapodását akkor is, ha a benne
foglalt jognyilatkozat közlésére a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a
nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül
sor.1
3. Árak és fizetési feltételek
3.1 Valamennyi megrendelés esetében az árképzés alapját a szerződéskötés napján érvényes listaárak jelentik.
Az árak a megrendelés visszaigazolása esetén a visszaigazolásban megjelölt tételekre és mennyiségekre
vonatkoznak. A többletszolgáltatásokra és a külön szolgáltatásokra külön árkalkulációk vonatkoznak.
3.2 Eladó rögzíti, hogy a visszaigazolásban, megállapodásban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, Eladó
az árváltoztatás jogát kifejezetten fenntartja. A számlázott ár tehát a visszaigazolásban, megállapodásban
rögzített ártól eltérhet – gyártói áremelés, béremelések, költségnövekedés, nyersanyagárak emelkedése, stb.
– következtében.
Amennyiben a számlán rögzített árak a visszaigazolásban, megállapodásban megadott áraktól 5%-nál
nagyobb mértékben térnek el, üzletfél jogosult a szerződéstől elállni.
Jelen pont szerinti elállási jogát Üzleti partner az áremelés írásbeli közlésétől számított 10 napon belül,
írásban gyakorolhatja úgy, hogy az elállást tartalmazó nyilatkozatnak meg kell érkeznie a megadott határidőn
belül az Eladóhoz. Amennyiben üzleti partner a megadott határidőben nem tesz elállást tartalmazó
nyilatkozatot, a szerződés a módosított vételárral hatályban marad. Az elállás miatt további igénnyel (pl.
károk, kamatok, költségek, elmaradt haszon, stb.) Üzleti partner nem léphet fel.
Üzleti partner kijelenti, hogy ezen feltételeket tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. A hatósági döntésen
alapuló árváltoztatás a Felekre automatikusan kötelező, és nem alapoz meg üzleti partner részéről elállási
vagy felmondási jogot.
3.3 Felek erre irányuló kifejezett írásbeli megállapodása hányában az árak „a szállító raktáraktól” („FCAraktárak”, Incoterms 2022), és ÁFA nélkül értendők. A törvényes ÁFA összege a számla kiállításának
napján, a számlán külön tételként kerül feltüntetésre a számviteli előírásoknak megfelelően.
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Ptk. 6:7.§ (3) Írásba foglaltnak kell tekinteni a jognyilatkozatot akkor is, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt
tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának
azonosítására alkalmas formában kerül sor.
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4. Szállítás, szállítási határidők
4.1 A szállítás Dr. Weigert Hungária Kft. H 1117 Budapest, Hunyadi János út 16.sz. („Ex FCA, Incoterms
2022) cím alatt található raktárából történik.
4.2 Eladó rögzíti, hogy a szállítási idők és határidők rá nézve akkor kötelezőek, ha azokat eladó írásban
visszaigazolta. A szállítási határidő akkor kezdődik, ha felek között a megállapodás létrejött, vagy a szállítási
határidő visszaigazolásra került.
A szállítási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az áru a megadott szállítási idő utolsó napjáig elhagyta
Eladó budapesti raktárát, vagy az 5. számú pontban foglaltak szerint közlésre került, hogy szállításra készen
áll.
4.3 Eladó rögzíti, hogy vis maior, és egyéb, előre nem látható, rendkívüli és tőle független hátrányos
körülmények (pl. háború, blokád, tűzeset, természeti katasztrófa, járványhelyzet, pandémia, zavargások,
sztrájk, a sztrájkolók üzemből való kizárása („lockout”), üzemzavar, a szállítási útvonalakban beállt zavar,
alapanyagok beszerzésében beállt nehézségek, energiaellátási zavarok és hatósági beavatkozások) miatt
Eladó nem tudja a kötelezettségeit határidőben teljesíteni, és/vagy a szállítási határidőt betartani, jogosult a
szállítási határidőt megfelelő és szükséges mértékben egyoldalúan meghosszabbítani.
Amennyiben a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, vagy nagy mértékben megnehezül, és az
akadályoztatás nem átmeneti jellegű, Eladónak joga van részben, vagy teljes egészében elállni a szerződéstől.
Ez a jog Eladót akkor is megilleti, ha az előzőekben említett körülmények valamelyike bármely beszállítónál
áll elő. Eladó Üzletfeleit minden ilyen esetben megfelelő időn belül tájékoztatja a kialakult körülményekről.
4.4 Amennyiben Eladó a szállítási határidőt - akár a fenti pontban felsorolt okból is - elmulasztja Üzleti
partner jogosult a szerződéstől – a határidős ügyletek kivételével – 1 hónapos póthatáridő lejárta után elállni.
Az üzleti partnert egyéb igények sem vis maior, sem egyéb, előre nem látható, rendkívüli, és elháríthatatlan
körülmény esetén sem illetik meg.
4.5 Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szállítást részletekben teljesítse. Ebben az esetben üzleti partner
csak akkor jogosult elállni a szerződéstől és csak akkor jogosult kártérítést követelni, ha a szerződés
részletekben történő teljesítése az ő szempontjából igazoltan érdekmúlással jár és a 4.4 pontban foglalt
póthatáridő is eltelt.
4.6 Eladó rögzíti, hogy az áru átvétele során az átvevő személyének jogosultságát nem vizsgálja, nem köteles
vizsgálni. A megrendelt árut Eladó jogosult az üzleti partnernek, képviselőjének, fuvarozónak átadni úgy,
hogy annak eljárási és képviseleti jogát jogosult vélelmezni.
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5. A szállítás (küldés) bejelentése
5.1 Eladó rögzíti, hogy ha az áru szállításra készen áll, és az üzleti partner az átvételi értesítés ellenére az árut
határidőben nem veszi át, vagy az áru üzleti partner oldalán felmerült okból nem kerül elküldése, átvételre
vagy elszállításra, akkor az az ebből származó felelősség, illetve a további raktározásból eredő többletköltség
a küldés bejelentésének időpontjától számítva a vevőre hárul.
Eladó az árut 5 napig raktározza, ha üzleti partner az árut ezen határidő leteltét követően sem szállítja el,
jogosult a szerződéstől elállni és az árut más részére értékesíteni. Amennyiben annak vételára már
megfizetésre került, a kárai és költségei levonása mellett köteles a vételárral üzleti partner felé elszámolni.
5.2 A kárveszély és minden kockázat az átvételtől, vagy az átvételi lehetőségről szóló értesítéstől számítva
száll át üzleti partnerre.
6. A vételár megfizetése
6.1 Eladó rögzíti, hogy – amennyiben ettől eltérő kifejezett megállapodás nem születik írásban felek között
– akkor a számlák ellenértéke annak kézhezvétele után haladéktalanul, vagy a számlán megjelölt fizetési
határidőn belül és maradéktalanul kiegyenlítendő.
6.2 Amennyiben vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, Vevő köteles a késedelmes napokra a Ptk.
szerinti késedelmi kamatot megfizetni.
A késedelmi kamat fizetése nem mentesít a szerződéses kötelezettségek teljesítése alól és nem érinti a fizetési
késedelem okán keletkező egyéb károkból származó kártérítési, vagy egyéb követeléseket, igényeket.
6.3 Amennyiben üzleti partner ismételten, vagy többször fizetési késedelembe esik, vagy vagyoni helyzetében
jelentős romlás áll be, továbbá ellene felszámolási eljárás, csődeljárás, végelszámolás eljárás, vagy más
hasonló a cég megszűnésével járó, vagy egyéb fizetésképtelenségi eljárás, továbbá vagyonát veszélyeztető
bírósági vagy más hatósági eljárás indul, akkor Eladó jogosult a szerződéstől elállni.
7. A tulajdonjog fenntartása
7.1 Eladó rögzíti, hogy valamennyi szerződéses jogviszonyból eredő jelenlegi és jövőbeli, a vevővel/üzleti
partnerrel szemben fennálló valamennyi követelése (tőke, költségek, kamatok, stb.) maradéktalan
megfizetéséig az átadott, vagy 5.1 pontban foglaltak szerint bejelentett áru tekintetében tulajdonjog
fenntartással él. A vevő valamennyi eladói követelés teljesítéséig köteles a fenntartott tulajdonjogú árut
szakszerűen és gondosan őrizni, tárolni, és azt az esetleges károk ellen saját költségére biztosítani, továbbá
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nem jogosult az árukat eladni, bérbe vagy használatba adni, elzálogosítani, biztosítékul adni, vagy egyéb, az
Eladó érdekeit hátrányosan érintő módon rendelkezni azok felett.
Eladó rögzíti, hogy vevő/üzleti partner szerződésszegő magatartása, különösen a 6.3 pontban
meghatározott időtartamot meghaladó fizetési késedelem esetén, eladó jogosult a szerződéstől 30 napon
belül elállni és az árut visszavenni, lefoglalni.
7.2 Eladó rögzíti, hogy vevő a tulajdonjog fenntartásra tekintettel csak akkor jogosult a leszállított áru tovább
értékesíteni, feldolgozni, felhasználni, beépíteni, stb., ha az áru ellenértékét időben és maradéktalanul
megfizette. Az áru lefoglalása és biztosítékként való tulajdonba vétele nem engedélyezett.
Vevő jelen ÁÜF rendelkezések elfogadásával Eladó javára lemond az átvett, tulajdonjog fenntartással
érintett áru tekintetében minden kiegészítő joggal járó követeléséről, ide értve a folyószámlaügyletből
származó szaldóköveteléseket is. Eladó a lemondást kifejezetten elfogadja.
Felek rögzítik, hogy jelen pontban rögzített Eladó javára szóló lemondó nyilatkozata Eladót a tulajdonjog
fenntartással érintett áruk bruttó ellenértékének mértékére terjed ki és az ÁÜF 7.1 és7.2 pontjában foglalt
igények kielégítésére szolgál.
7.3 Eladó rögzíti, hogy vevő köteles - a tulajdonjog fenntartással érintett árukat illetően - Eladót megillető
valamennyi követelés érvényesítése érdekében Eladóval mindenben együttműködni, a követelések alapjául
szolgáló valamennyi tényt, adatot közölni és dokumentációt átadni.
7.4 Eladó rögzíti, hogy vevő köteles eladót haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a tulajdonjog fenntartással
érintett áruk, vagy azok egy része bűncselekmény elkövetése tárgyává válik. Vevő ebben az esetben köteles
a szükséges jogi lépések (különösen, de nem kizárólag feljelentés) megtétele érdekében eladóval mindenben
együttműködni, tényeket, adatokat közölni és dokumentációt átadni.
8. Beszámítás, engedményezés
jogok és kötelezettségek átruházása
8.1 Eladó rögzíti, hogy vevőt az esetlegesen Eladóval szemben fennálló követelései érvényesítse érdekében
beszámítási jog nem illeti meg. Vevő nem jogosult a követelésébe Eladóval szemben fennálló tartozását
beszámítani, csak felek erre irányuló kifejezett írásbeli megállapodása esetén.
8.2 Eladó rögzíti továbbá, hogy jogosult vevővel szemben fennálló követelését erre irányuló szándéka esetén
másra engedményezni, továbbá jogosult a vevővel kötött szerződésből fennálló minden egyéb jogát és
kötelezettségét is átruházni.

6

8.3 Eladó rögzíti, hogy vevő nem jogosult valamennyi eladóval kötött szerződése, létrejött megállapodása
alapján fennálló jogát vagy kötelezettségét részben vagy egészben harmadik személyre átruházni, kizárólag
eladó írásbeli hozzájárulása esetén.
9. Az áru vizsgálata
9.1 A vevő köteles az árut az átvételkor haladéktalanul megvizsgálni. A nyilvánvaló hiányosságokat és hibákat
az áru kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles jelezni.. A rejtett hibákat a hiba megállapításától
számított szintén 3 munkanapon belül kell bejelenteni. Amennyiben vevő a hibát rendeltetésszerű
felhasználás keretében már korábbi időpontban észlelte, akkor a bejelentési határidő ettől a korábbi
időponttól számítandó.
Amennyiben vevő ezen bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, jótállási igényt
nem jogosult érvényesíteni.
10. Jótállás, jótállási igények
10.1 Eladó rögzíti, hogy a jótállás tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
10.2 Eladó rögzíti, hogy az áruk esetében annak tulajdonságaiból adódóan az eltarthatóságért szavatosságot
vállal, az eltarthatóság ill. azt beazonosítható adatok az áru címkéjén kerülnek feltüntetésre. Ha üzleti partner
az átvett áruval kapcsolatban problémát, hiányosságot észlel a fenti határidőn belül, vagy minőségi kifogást
emel, azonnal értesíti az Eladót, aki a bejelentést a lehető legrövidebb idő alatt a helyszínen a Vevővel
közösen ellenőrzi.
Amennyiben a Vevő által jelzett kifogásokat az Eladó jogosnak ítéli meg és elismeri, a kifogásolt terméket
rövid határidőn belül térítésmentesen kicseréli.
11. Vegyes rendelkezések
11.1 Eladó rögzíti, hogy jelen ÁÜF és megrendelések alapján létrejövő szerződések körében felmerülő
valamennyi adat az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései alapján (különösen
1.§ (1) és (2) bekezdés2) üzleti titoknak minősül, amelyet Vevő/Üzleti partner nem jogosult Eladó
hozzájárulása nélkül harmadik fél részére továbbítani, kivéve a jogszabály által kötelezően előírt esetekben.

2
1. § (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb
adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást
tanúsítja.
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11. 2 Felek által postai úton, tértivevényes levélben küldött nyilatkozat a tértivevényen feltüntetett átvételi
időpontban minősül kézbesítettnek. Amennyiben a címzett fél egymás után kétszer is elmulasztja átvenni a
neki címzett küldeményt, az a postai küldemény második sikertelen kézbesítésétől számított ötödik
munkanapon kézbesítettnek minősül. Amennyiben a postai úton megküldött levél „elköltözött”, vagy a
„címzett ismeretlen” , vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza, továbbá, ha a címzett az átvételt megtagadja,
a levél a kézbesítés megkísérlésének napján minősül kézbesítettnek.
11.3. Eladó rögzíti, hogy jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba. Felek rögzítik, hogy
szerződéses jogviszonyukra a jelen ÁÜF, valamint a megrendelésben foglaltakat tekintik irányadónak.
11.4 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen ÁÜF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan
vagy azzá válik, úgy az nem eredményezi a jelen feltételek teljes érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Felek
kötelesek az érvénytelen rendelkezést az arról való tudomásszerzésüket követő harminc napon belül
orvosolni és olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses
akaratukhoz, és a jelen szerződést ennek megfelelően, írásban módosítani, vagy az irányadó jogszabályi
rendelkezéseket alkalmazni..
11.5 A jelen ÁÜF alapján fennálló valamennyi kötelezettség teljesítése szempontjából Eladó székhelye
minősül a teljesítés helyének.
11.6 A Felek közötti, a szerződés, jelen ÁÜF értelmezéséből és teljesítéséből keletkező jogviták eldöntésére
Felek az Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
11. 7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és Ptk. vonatkozó rendelkezései
irányadók. Eladó rögzíti, hogy az ENSZ vásárlási (kereskedelmi) jogai nem érvényesíthetők.
11.8 Felek megállapodnak, hogy a közöttük korábban létrejött szerződések hatályukat vesztik
2021.december 31-el, ezutáni jogviszonyukra a továbbiakban kizárólag egy új aláírt szerződésben és jelen
ÁÜF-ben foglaltak az irányadók.

Budapest, 2022. január 1.

(2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret,
megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

8

