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Általános értékesítési és szállítási feltételek 

 
1./ Általános rendelkezések 

 

1.1/ Jelen általános értékesítési és szállítási feltételek (a továbbiakban: 

Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF), hatálya kiterjed 

valamennyi a leiCON Hungary Kft. (a továbbiakban:  Eladó) által 

fogyasztónak nem minősülő féllel (a továbbiakban: Vevő) kötött 

adásvételi szerződésre, kivéve ha a Felek valamely egyedi szerződési 

rendelkezésben ettől eltérően nem nyilatkoznak. 

 

1.2/ A felek szerződéses akaratát valamint az egyedi szerződéses 

feltételeket tartalmazó okirat, valamint jelen ÁSZF és annak 

melléklete(i) együttesen alkotják a felek között létrejövő szerződést. 

Amennyiben jelen ÁSZF annak melléklete(i), valamint egyedi 

szerződési feltételeket tartalmazó okirat rendelkezései között eltérés 

van, úgy az egyedi szerződési rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

1.3/ A szerződés megkötését megelőzően az Eladó köteles lehetővé 

tenni, hogy a Vevő jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerje, ennek 

érdekében az Eladó a szerződés megkötését megelőzően az ÁSZF egy 

példányát a Vevő részére átadja. 

 

1.4/ A Vevő az ÁSZF egy példányának aláírásával kifejezetten 

elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit a szerződés megkötése előtt 

megismerte, és azokat elfogadja. 

 

1.5/ A Vevő esetleges általános szerződési feltételei kizárólag akkor 

vállnak a szerződés részévé, ha a Felek abban írásban kifejezetten 

megállapodtak. 

 

2./ Szerződés létrejötte 

 

2.1/ Az Eladó az ajánlati kötöttséget kifejezetten kizárja. A Felek 

között a szerződés akkor jön létre, ha: 

- az Eladó megküldi vagy átadja a Vevő részére az írásba foglalt 

megrendelés-visszaigazolást; 

- a szerződés egyedi rendelkezéseit tartalmazó okiratot mindkét fél 

cégszerűen aláírja. 

 

Az szerződés azon a napon jön létre a felek között, amikor a fenti 

feltételek mindegyike, illetve amennyiben a nem egyszerre történik a 

fenti feltételek közül a később bekövetkező feltétel bekövetkezik. 

 

2.2/ A felek a korábbi üzleti kapcsolat során elfogadott vagy 

kialakított szokás alkalmazását kizárják jelen a felek között létrejövő 

szerződésre vonatkozóan. A felek kizárják az üzletágban a hasonló 

jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen 

alkalmazott szokások alkalmazását. 

 

3./ Szállítás határidők és feltételek 

 

3.1/ Az felek által egyedi szerződéses rendelkezések között 

megállapított szállítási határidőt attól a naptól kell számítani, amelyen 

az alábbi feltételek közül az utolsó teljesül, a szállítási határidő 

kizárólag akkor tekinthető megkezdettnek, ha az összes alábbi feltétel 

teljesült:  

- a felek a szerződést aláírták; 

- az eladó a megrendelést visszaigazolt; 

- a vevő a szállításhoz szükséges adatokat az eladó részére írásban 

átadta; 

- illetve amennyiben a felek az egyedi szerződési feltételek között 

előleg megfizetését kötik ki, az előleg összege az Eladó számláján 

jóváírásra kerül. 

 

3.2/ Az Eladó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól 

amennyiben a késedelem az Eladó által előre nem látható, érdekkörén 

kívül eső okra vezethető vissza (természeti csapások, sztrájk, háború, 

embargó stb.). Ilyen esetben a szállítási határidő a felek nyilatkozata 

nélkül automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó a köteles 

haladéktalanul tájékoztatni a Vevőt késdelemről, valamint annak 

okáról, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges határidőről. 

Amennyiben a módosított szállítási határidő a két hónapot 

meghaladja, úgy a felek jogosultak szerződéstől elállni. Elállás esetén 

a felek kötelesek egymással elszámolni és az eredeti állapotot 

helyreállítani, a felek kizárólag az általuk teljesített szolgáltatás 

visszatérítését, illetve visszaadását követelhetik, minden egyéb 

követelés (legyen az elmaradt haszon, kamat vagy kártérítés) 

érvényesítését kizárják. 

 

3.3/ Az Eladó az egyedi szerződéses rendelkezésekben megállapított 

határidőben belül bármikor jogosult a teljesítésre, azonban köteles a 

Vevőt a megrendelt termék szállítási időpontjáról azt 24 órával 

megelőzően értesíteni. Amennyiben Vevő megrendelt és visszaigazolt 

terméket a szállításra készre jelentést követő 14 napon belül nem veszi 

át, úgy az Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a terméket más 

megrendelő részére értékesíteni. Amennyiben a felek között létrejött 

szerződés teljesítése ilyen ok miatt meghiúsul, az Eladó jogosult a 

Vevővel szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni, amelynek 

mértéke az át nem vett áru nettó szerződéses értékének 20%-a. 

 

3.4/ Amennyiben késedelmes átvétel esetén az Eladó nem él a 3.3/ 

szerinti elállási jogával, úgy jogosult a Vevővel szemben tárolási díjat 

felszámolni, amelynek mértéke az áru  nettó szerződéses értéknek 3%-

a / hó. Töredékhónap esetén a Vevő arányos tárolási díj fizetésére 

köteles. Az átvételi késedelem esetén, az Eladó által a fent 

meghatározott értesítésben megjelölt szállítási határidő elmúltával a 

kárveszély a Vevőre száll át. 

 

3.5/ Amennyiben a termék természete az lehetővé teszi, az Eladó 

jogosult rész-szállítással is teljesíteni, ebben az esetben jogosult rész 

számla kibocsátására is. 

 

3.6/ A felek eltérő rendelkezésének hiányában az Eladó nem köteles a 

megrendelt termék vonatkozásában biztosítási szerződést kötni. 

 

3.7/ A felek eltérő rendelkezésének hiányában az Eladó jogosult 

egyoldalúan meghatározni a szállítás módját. 

 

 

4./ Vételár és fizetési feltételek 

 

4.1/ Amennyiben a felek eltérően  nem rendelkeznek a szerződésnek 

az Eladó általi aláírásának napján érvényes, az Eladó által a 

megrendelővel közölt vételárár / árlista érvényes, azzal, hogy a 

amennyiben a szerződés megkötése és a szállítás ideje közötti 

időszakban a Magyar Nemzeti Bank által közzétett CHF / EUR deviza 

középárfolyam 3%-ot meghaladóan emelkedik, úgy az Eladó jogosult 

az árfolyamváltozásból eredő különbözetet a vételár arányos 

emelésével a Vevővel szemben érvényesíteni. 

 

4.2/ Az Eladó által közölt vételárak / árlistán feltüntetett vételárak a 

nettó kiskereskedelmi vételárak, amelyek nem tartalmazzák szállítási 

költséget, illetve az ÁFA-t, azok a terméknek az Eladó székhelyén / 
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telephelyén történő átvétel esetén irányadóak, kivéve ha a felek 

másképp állapodnak meg. 

 

4.3/ Az Vevő az Eladó által kiállított és részére átadott vagy 

megküldött számla alapján és annak megfelelően köteles a vételár 

megfizetésére. A számla azon a napon minősül megfizetettnek, 

amelyen, a teljes számlán feltüntetett vételár az Eladó  pénzforgalmi 

számláján jóváírásra kerül. 

 

4.4/ Késedelmes fizetés esetén a Vevő köteles a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 

százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű kamatot 

megfizetni az Eladónak. A kamat számításakor a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 

irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 

4.5/ Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, amennyiben a 

megrendelő a visszaigazolt megrendelés után eláll a szerződéstől, úgy 

az Eladó jogosult a Vevővel szemben a megrendelt termék nettó 

vételárának 20%-val egyező mértékű meghiúsulási kötbért 

érvényesíteni. Az Eladó kötbér mellett jogosult érvényesíteni a 

Vevővel szemben az elállásból származó, kötbért meghaladó kárát. 

 

4.6/ Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg az Eladó a 

fizetési határidő eredménytelen eltelte után jogosult arra, hogy 30 

napos póthatáridő tűzésével felhívja a Vevőt a vételár megfizetésére. 

Amennyiben a Vevő a vételárat a póthatáridő alatt sem teljesíti, úgy az 

Eladó jogosult a szerződéstől állni, és a terméket a Vevőtől 

visszaszállítani. A Vevő termék visszavételére vonatkozó írásbeli 

értesítés kézhezvételét követően késedelem nélkül, de legfeljebb öt 

napon belül köteles a terméket annak minden tartozékával és iratával 

együtt az Eladónak átadni. Ebben az esetben Eladó jogosult a Vevővel 

szemben a megrendelt termék nettó vételárának 20%-val egyező 

mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Az Eladó kötbér mellett 

jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben az elállásból származó, 

kötbért meghaladó kárát, így különösen amennyiben a termék 

időközbeni használata során a termékben kár keletkezett úgy az ebből 

eredő-, valamint a termék használatból eredő értékvesztést a Vevő 

köteles az Eladónak megfizetni. Amennyiben a Vevő a 

visszaszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy 

az Eladó jogosult a termék nettó vételárának 3%-a / nap késedelmi 

kötbért érvényesíteni a Vevővel szemben. 

 

4.7/ Amennyiben a szerződés megkötése és a szállítás időpontja között 

az Eladó a Vevő anyagi helyzetének romlását tapasztalja, így például 

de nem kizárólagosan más szerződésekből származó fizetési 

kötelezettségével a Vevő késedelembe esik, úgy az Eladó jogosult 

egyoldalúan követelni a Vevő előteljesítését és a termék átadását 

megelőzően a teljes vételár megfizetését. 

 

4.8/ A Vevő vállalja, hogy az Eladó által kiállított számlával 

kapcsolatos kifogást (mind alaki és tartalmi hibára vonatkozóan, így 

különösen elírás, számítási hiba, hibás adat) a számla átvételétől 

számított 15 napon belül a kifogás okának megjelölésével bejelenti az 

Eladó részére. A Vevő kijelenti, hogy a 15 napos határidőt 

megfelelőnek és a számla megvizsgálására elegendőnek tekinti. A 

felek kijelentik, hogy a 15 napos kifogási határidőt jogvesztőnek 

tekintik, így amennyiben ez idő alatt a Vevő nem közöl kifogást a 

számlával kapcsolatosan az Eladóval, úgy azt a Vevő által 

befogadottnak kell tekinteni, és a Vevő későbbiekben peres vagy nem 

peres eljárásban a számla tartalmi vagy alaki hibáira nem hivatkozhat. 

Az Eladó a számlakifogást azonnal megvizsgálja és amennyiben a 

Vevő panasza megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla 

kijavítása iránt. 

 

5./ Szavatosság és jótállás 

 

5.1/ A jótállásra vonatkozó szabályokat az ÁSZF elválaszthatatlan 

mellékletét képező 1. számú melléklet tartalmazza. A Vevő a 

szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza, hogy a jótállásra 

vonatkozó rendelkezéseket a szerződés megkötését megelőzően 

megismerte és azokat elfogadta. 

 

5.2/ Az Eladó a hibás teljesítés esetére vonatkozó kártérítési igény 

érvényesítését kizárja.  

 

5.3/ A szavatossági igényeknek az Eladó által szállított termékekre 

vonatkozóan – ha felek másképp nem állapodnak meg – a teljesítés 

időpontjától számított elévülési ideje:  

- új hardverek és azok rendszerszoftverei tekintetében: 1 év; 

- felhasználói programok tekintetében (PC-n futó vagy műszerbe 

betölthető) 90 nap; 

- új akkumulátorokra vonatkozóan: 90 nap; 

- használt szoftverekre és hardverekre vonatkozóan: 30 nap. 

 

5.4/ Az Eladó a terméknek a kijavítással vagy kicserélésével érintett 

részérére vonatkozó szavatossági elévülési idő 90 nap, vagy  ha az 

eredeti szavatossági elévülési időből még több van hátra, akkor annak 

megfelelő időtartam. A felek a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:163. § szakasz (5) bekezdésében foglaltak alkalmazását 

kizárják. 

 

5.5/ A szavatossági igények érvénesítéséhez a Vevő köteles bemutatni 

a vásárlást igazoló eredeti számlát. 

 

5.6/ Használt termékre vásárlása esetén a Vevő nem jogosult termék 

kicserélését kérni. 

 

5.7/ Az Eladó által kicserélt alkatrészek az Eladó tulajdonába 

kerülnek. 

 

5.8/ Az Eladó kizárja a felelősségét minden olyan hiba tekintetében, 

amely a kárfelelősség átszállását követő rongálásból, hibás kezelésből 

vagy üzemeltetésből, a használati utasítás figyelmen kívül hagyásából, 

nem az Eladó által elvégzett vagy elvégeztetett szervizelésből, 

átépítésből vagy természetes elöregedésből, kopásból, 

elhasználódásból, túlterheltségből, balesetből tűz vagy vízkárból 

származnak. 

 

5.9/ A Vevő köteles átvételkor az árut megvizsgálni és a 

hiányosságokat vagy hibákat késedelem nélkül írásban, legkésőbb 

azonban 5 naptári napon belül közölni az Eladóval. 

 

5.10/ Az Eladó a fogyóeszközökre vonatkozó szavatossági igényeket 

kizárja (például: fényszórók, izzók, biztosítékok). 

 

5.11/ Az Eladó kizárja a termék hibájából eredő minden fajta 

felelősségét, amennyiben a Vevő a terméket nem az engedélyezett 

tartozékokkal telepíti, csatlakoztatja vagy használja. 

 

6./ Kártérítés és a felelősség korlátozása 

 

6.1/ Az Eladó a szerződéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét a 

megvásárolt termék nettó vételárának 25%-ában maximalizálja, ezt az 

összeget meghaladó kártérítési igényt az Eladó kizárja. Az eladó a 

szándékosan okozott, valamint az élet és a testi épséget vagy 

egészséget megkárosító károkozás kivételével kizárja a felelősségét 

minden közvetett kár, elmaradt haszon vagy felmerült költség 
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tekintettében, így különösen, de nem kizárólagosan a termék 

meghibásodásából eredő bevétel vagy profit kiesésért, elmaradt 

haszonért, adatvesztésért vagy termelés-kiesésért, estleges harmadik 

személyek által a Vevővel szemben támasztott követelésekért.  

 

6.2/ A megrendelő köteles az esetleges károk megakadályozására és 

bekövetkezésük esetén azok csökkentésére. A megrendelő köteles a 

mérési munkálatok megkezdése előtt meggyőződni, ill. megfelelő 

intézkedéseket tenni, az eszközök működőképességét, 

megbízhatóságát és pontosságát illetően. 

 

6.3/ Az Eladót nem terheli semmilyen felelősség a tőle független jogi 

személyként működő szervizpartner(ek) tevékenységéért. 

Amennyiben a szerviztevékenység nem a gyári szervizében történt a 

szerviztevékenységre vonatkozó minden garanciális és jótállási 

felelősséget és kötelmet a szervizszolgáltatást nyújtó jogi személy 

visel. 

 

 

7./ Tulajdonjog 

 

7.1/ Ez Eladó a tulajdonjogát a terméken a teljes vételár 

kiegyenlítéséig fenntartja. Az tulajdonjog-fenntartással tényének és a 

vevő személyének a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzése iránt 

az Eladó intézkedik. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy 

mérlegelési jogkörben eldöntse, hogy a tulajdonjog-fenntartást be 

kívánja-e jegyeztetni a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, azonban annak 

elmaradása esetén is ugyanazon jogok illetik meg az Eladót illetve 

kötelezettségek terhelik a Vevőt. 

 

7.2/ A megrendelt termékek a teljes vételár kifizetésig az Eladó 

tulajdonát képezik, azokat megrendelő harmadik fél részére tovább 

nem értékesítheti, át nem adhatja. 

 

7.3/ A Vevő, a ki nem fizetett termékről minden információt köteles 

annak kérésére az Eladó rendelkezésére bocsátani. 

 

8./ Termékfelelősség 

 

8.1/ Amennyiben a Vevő a terméket változtatás nélkül, vagy technikai 

változtatással, átépítéssel, más termékkel való összeépítéssel 

továbbértékesíti, úgy a Vevő köteles az Eladót és a gyártót harmadik 

fél felé teljes egészében mentesíteni a termékkel kapcsolatos 

szavatossági, jótállási és termékfelelősség alól. 

 

8.2/ Az Eladó kizárja – a Ptk. 6:552. § szakasz a) pontjában foglalt 

károk kivételével – a termékfelelősséget. A Vevő nem jogosult sem az 

Eladóval sem pedig gyártóval szemben kártérítési igénnyel élni 

termékfelelősségi szabályok alapján, kivéve a fent hivatkozott 

tényállás alapján. 

 

9./ Márkajelek, biztonsági feliratok 

 

9.1/ A megrendelő a terméken lévő logókat, márkajeleket és 

biztonsági feliratokat, melyeket a gyártó vagy Eladó felhelyezett el 

nem távolíthatja ill. nem takarhatja el. 

 

10./ Általános rendelkezések 

 

10.1/ A Felek között létrejött szerződés kizárólag írásban módosítható. 

 

10.2/ Amennyiben a felek között létrejött szerződés egyedi 

rendelkezéseinek, vagy a jelen ÁSZF – nek bármely pontjának 

részben vagy egészben érvénytelenségét állapítják meg, úgy a 

rendelkezés érvénytelensége többi pont érvényességét nem 

befolyásolja. Ezen esetben a felek kötelezettséget vállalnak arra 

vonatkozóan, hogy az érintett pontokat az elérni kívánt gazdasági 

célhoz legjobban igazodó módon módosítják, illetve a szerződést az 

elérni kívánt gazdasági célnak megfelelően értelmezik. 

 

10.3/ Az Eladó törekszik tanácsadói tevékenységével, szerződésnek 

megfelelő szállítással és széles körű szerviz szolgálattal a Vevő  

igényeit teljes körűen kielégíteni, valamint az esetlegesen felmerülő 

vitás kérdéseket békés úton rendezni. Abban az esetben, ha a felek 

között vitás kérdés rendendezésére békés úton nincs lehetőség, a Felek 

a szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a 

Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, 

amennyiben pedig a jogvita a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvény szabályai alapján törvényszéki határkörbe tartozna, úgy az 

illetékességet a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint 

állapítják meg. 

 

10.4/ Szerződő felek jogviszonyára a magyar jog irányadó a jelen 

szerződében nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. 

idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

10.5/ Jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket ajánlott 

tértivevényes küldeményként kell megküldeni a Felek mindenkor 

hatályos székhelyére. A Felek kötelesek egymás haladéktalanul 

értesíteni az elérhetőségük változásáról. Az értesítés átvettnek minősül 

a küldemény tértivevényén feltüntetett átvételi napon, illetve 

amennyiben a címzett a küldemény átvételét megtagadja, vagy nem 

kereste jelzéssel érkezik vissza, az értesítés a Felek átvettnek tekintik 

az első kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik napon. A 

kézbesítés megkísérlésének napja a határidőbe beleszámít. 

 

11./ Érvényesség 

 

11.1/ A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.11.01-től 

visszavonásig érvényesek. 

 


