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A BÖLLHOFF Kft. Általános Szerződési Feltételei 
 
 
 

1. Általános szerződési hatályai és feltételei 
 

A BÖLLHOFF Kft. összes magyarországi ajánlatára és értékesítésére az alábbiakban rögzítettek 
alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő terméktől vagy szolgáltatástól, illetve a szerződő 
partnertől.  

 
Jelen feltételek hatálya csak abban az esetben nem terjed ki a BÖLLHOFF Kft. által kötött 
szerződésekre, amennyiben a BÖLLHOFF Kft. ezt az adott szerződésben kifejezetten rögzíti, 
azaz, a Megrendelő jelen eladási feltételekkel ellentétes, azoktól eltérő vagy azokat kiegészítő 
feltételeit nem fogadjuk el. 

 
A vevő a fentiekre vonatkozóan tekintettel kijelenti, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján 
(jelenleg Ptk. 6:78 §) a jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak olyan előírásokat, 
amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésekre vonatkozó 
rendelkezésektől lényegesen eltérnek. A vevő egyúttal kijelenti, hogy amennyiben a jelen 
Általános Szerződési Feltételek a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely 
kikötésétől eltérnek, úgy arról a BÖLLHOFF Kft.-től külön írásban rögzített értesítést kapott, és az 
ilyen kikötést ellenvetés nélkül elfogadja 

 
A vevő általános beszállítói feltételei abban az esetben kötelező érvényűek a BÖLLHOFF Kft.-re, 
amennyiben azt a BÖLLHOFF Kft. írásban elfogadta. A vevő általános beszerzési feltételei vagy 
egyéb általános szerződési feltételei, valamint a jelen ÁSZF vevő általi bármely egyoldalú 
módosításai kizárásra kerülnek.  

 
A jelen Általános Szerződési Feltételek és a felek között létrejött jogviszony egyedi feltételeit 
rögzítő írásos megállapodás, szerződés együttesen képezik a felek között az értékesített áru vagy 
szolgáltatás tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást. Amennyiben az egyedi írásos 
megállapodás, szerződés és a jelen Általános Szerződési Feltételek között tartalmi ellentmondás 
merül fel, úgy az adott megállapodás, szerződés rendelkezései élveznek elsőbbséget. Az egyedi 
írásos megállapodásban, szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az Általános 
Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezések az irányadóak.  

 
A vevő kijelenti, hogy a BÖLLHOFF Kft. az egyedi írásos megállapodás, szerződés megkötése 
előtt lehetővé tette számára a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerését, és 
az Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. A vevő egyben elfogadja, hogy az 
Általános Szerződési Feltételeket nem tartja tisztességtelennek, mert az a vevő szerződésből 
eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértése nélkül 
rögzíti, és nem hozza az ügyfelet egyoldalúan, ill. indokolatlanul hátrányos helyzetbe. Az Általános 
Szerződési Feltételek mindenkori letölthető verziója elérhető a www.bollhoff.hu weboldalon.  

 
 

2. Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte 
 

A BÖLLHOFF Kft. a vevő, illetve megrendelő írásban adott megrendelése és kizárólag ennek 
írásban történt visszaigazolása alapján (a létrejött szerződésnek megfelelően) létesít saját árui 
adásvételére, szolgáltatásaira, illetve szállítására jogviszonyt. Ennek megfelelően a BÖLLHOFF 
Kft. a szóbeli megállapodásokat mind az ajánlatadásra, mind a megrendelésre vonatkozóan 
érvénytelennek tekinti. A visszaigazolás elfogadottnak tekintendő, amennyiben annak 
megküldését követő 2 munkanapon belül egyéb információ nem érkezik a vevő részéről. 
A visszaigazolt rendelés nem törölhető. Amennyiben az áru nem kerül átvételre, a BÖLLHOFF Kft 
fenntartja a jogot a termékek leselejtezésére a vevő költségére, amiről számlát állít ki . 

 
      Minimális rendelési érték 50EUR. 
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A Megrendelőnek átadott, ill. számára hozzáférhetővé tett dokumentumok (pl. ábrák, rajzok, 
súlyra és méretre vonatkozó adatok) nem kötelező érvényűek, hanem csak szemléltetésül 
szolgálnak, kivéve, ha írásban (mint szerződés vagy rendelés visszaigazolás) kifejezetten 
kötelező érvényűnek vannak jelölve. 

 
Amennyiben szerződés megkötése vagy megrendelés és annak írásbeli visszaigazolása után 
olyan tények jutnak a BÖLLHOFF Kft. tudomására, amelyek szerint a vevő ellen kényszertörlési 
vagy fizetésképtelenség miatt felszámolási vagy csődeljárási, illetőleg végelszámolási eljárás indul 
vagy egyébként is feltehető, hogy a megrendelő fizetésképtelen, a BÖLLHOFF Kft. jogosult az 
adásvételi szerződéstől, illetve a megrendelésben rögzítettek teljesítésétől teljes mértékben 
elállni. Ebben az esetben a BÖLLHOFF Kft. nem kötelezhető az elállás miatt kártérítésre a 
vevővel, illetve a megrendelővel szemben, valamint a BÖLLHOFF Kft. jogosult a tulajdonosi jogai 
érvényesítése mellett saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani.  

 
A BÖLLHOFF Kft. mindenkori egységárai az általa visszaigazolt árakkal megegyezőek. Az árak 
az ajánlatban, illetve a megrendelés visszaigazolásában megjelölt szállítási paritásnak megfelelő 
átadással értendők. A BÖLLHOFF Kft. egységárai ÁFA-t nem tartalmaznak, a számlázott 
tételeken az ÁFA tartalom minden esetben feltüntetésre kerül.  

 
A minimális rendelési mennyiséget a csomagolási egységet figyelembe véve a BÖLLHOFF Kft. 
minden esetben a szerződő partner számára elkészített árajánlatban rögzíti. Csomagolási 
tevékenységet a BÖLLHOFF Kft. kizárólag a vevővel megkötött írásos megállapodás, vagy 
szerződés alapján végez, előzetesen egyeztetett díjazás ellenében.  

 
A BÖLLHOFF Kft. ajánlatában, rendelés visszaigazolásban, illetve a vevővel megkötött 
szerződésben, egyedi szállítási megállapodásban meghatározott összegű kikészítési, 
csomagolási és szállítási költséget számíthat fel. A BÖLLHOFF Kft. fenntartja magának a jogot, 
hogy ezt a költséget a megrendelt tétel és a szállítási cím változásának függvényében 
megváltoztassa. Amennyiben egy szállítás a vevő hibájából vagy kérésére hiúsul meg, a 
BÖLLHOFF Kft. jogosult a meghiúsult szállítás során felmerült készletezési, csomagolási és 
szállítási költségeket az előbbiekben meghatározott értékben vevő felé felszámolni.  
 
A vevő által megrendelt vagy szerződésben rögzített, de a vevőhöz történő meghiúsult 
árukiszállításból eredő 1 éven túl raktározandó készletekre a Böllhoff Kft. jogosult raktározási 
költséget felszámolni (nettó áruérték 6%-a) 
 
Az Böllhoff Kft. ajánlatában szereplő árakat a COVID-19-járvány vagy egy jövőbeli pandémia, 
egyéb piaci tendenciák esetleges követelményei, illetve következményei módosíthatják. 

 
3. Árak 

 
Amennyiben a szerződéskötést követően és a szállítást megelőzően a költségtényezők 
(anyagköltség, személyi költségek, energiaköltségek, adók, vámok, szállítási költségek stb.) 
jelentősen változnak, fenntartjuk az ármódosítás jogát azokra az árakra, amelyeket az általunk 
adott ajánlatokban és a megrendelések visszaigazolásában nem minősítettünk kifejezetten fix 
vagy kötelező érvényű árnak. Egy második (vagy további) megrendelés esetén nem 
kötelességünk a korábbi megrendelések áraihoz tartanunk magunkat. 
 
Az árak gyári átvételre (EXW), általános forgalmi adó nélkül értendők, az esetleges csomagolási 
költségeket nem tartalmazzák. Áraink (a meghatározott feláraktól függetlenül) teljes eredeti 
csomagok szállítását foglalják magukban. Fenntartjuk a következő csomagolási egységre átvitt, 
felfelé vagy lefelé történő kerekítés jogát. 
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4. Az áru kiszállítása és átadása, szállítási határidő 
 

A szerződés teljesítésére vonatkozóan a BÖLLHOFF Kft. által megadott időpontok és határidők 
előzetes becslésen alapulnak és így nem kötelezőek, kivéve, ha egyes esetekben a felek ettől 
eltérően nem állapodtak meg. Amennyiben a vevő pótlólagos, ill. kiegészítő megrendelést ad, úgy 
a szerződésszerű teljesítés határideje ennek megfelelően meghosszabbodhat.  
 
A visszaigazolt szállítási nap előtti 5 munkanapon belül a kiszállítás napja nem módosítható. 

 
Előre nem látható üzemi akadályok esetén, mint például: sztrájk / munkabeszüntetés, 
szakemberek betegsége miatti munkakiesés, a beszállítók szállítási és szolgáltatási késedelme, 
hatósági beavatkozás, ill. további vis major esetén, a BÖLLHOFF Kft. jogosult a kötelező jellegű 
teljesítési határidőket ezek időtartamával megfelelően meghosszabbítani.  
 
Szállítási kötelezettségeink betartásának előfeltétele a Megrendelő részéről az őt terhelő 
kötelezettségek időben és előírásszerűen történő teljesítése. Megrendelőnek az árut az általunk 
visszaigazolt első szállítási határidőt követő egy éven belül kell át kell vennie, hacsak ettől eltérő 
megállapodás nem történik. A Böllhoff jogosult rész- és előszállításokra, ill. az ezekre vonatkozó 
részszámlák kiállítására. 

 
A BÖLLHOFF Kft. az általa visszaigazolt szállítási határidőket minden esetben törekszik betartani, 
azonban a vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges szállítási késedelem nem képezheti a vevő 
részéről semmilyen követelés tárgyát. A BÖLLHOFF Kft. egyéb eltérő kifejezett írásbeli 
megállapodás hiányában az elő- és részszállítás jogát fenntartja. Vis maior esetén a BÖLLHOFF 
Kft. jogosult a szerződés teljesítését egészben, vagy részben megtagadni anélkül, hogy emiatt a 
vevő kártérítési igényre jogosult lenne. Amennyiben a vevő átvételi késedelembe esik, illetve az 
áru átvételét jogalap nélkül megtagadja, úgy a BÖLLHOFF Kft. az emiatt előálló károk követelése 
mellett jogosult a szerződéstől elállni, és az árut máshol értékesíteni.  

 
A szerződés teljesítésének helye a BÖLLHOFF KFT. telephelye. A vevő kijelenti, hogy az árut a 
fuvarozótól minden esetben mennyiségi átvizsgálás után írásban elismerten veszi át, igazolva a 
szerződés teljesítését. Utólagosan jelzett mennyiségi eltérés nem zárja ki a vevő fizetési 
kötelezettségét.  

 
Az áru szállítása a BÖLLHOFF Kft. telephelyeiről (8000. Székesfehérvár Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 
8., illetve 3300 Eger Kistályai u. 18) történik. Az áru kiszállítását a BÖLLHOFF Kft., amennyiben 
arról külön írásbeli megállapodás vagy szerződés nem rendelkezik, az általa megbízott 
szállítmányozó céggel végzi. A mindenkori érvényes szállítási és a szállításra vonatkozó 
biztosítási díj a BÖLLHOFF Kft. honlapján található meg. A BÖLLHOFF Kft. Magyarország 
területén kívüli szállítást csak külön megállapodás és díjazás ellenében vállal.  
 
Külön írásos megállapodás hiányában a fuvarozási útvonalat és a szállítóeszközt a BÖLLHOFF 
KFT. legjobb tudása és meggyőződése szerint választja ki, és nem vállal garanciát arra nézve, 
hogy a fuvarozás a lehető legolcsóbb és leggyorsabb módon történik. Ha küldésre késznek 
jelentett áru lehívása nem történik meg a megállapodásnak megfelelően, vagy ha saját hibánkon 
kívül a szállítás tartósan vagy átmenetileg nem lehetséges, a vételár akkor is ugyanúgy 
esedékessé válik. Ilyen esetben jogunkban áll az árut a Megrendelő költségére és kockázatára 
saját belátásunk szerint tárolni 

 
Amennyiben az árut a Megrendelő – saját döntése alapján – saját fuvareszközével vagy általa 
megbízott fuvarozóval szállítja, szállíttatja el, ennek költségét és kockázatát maga viseli. Az áru 
BÖLLHOFF Kft. részéről történő átadásával a mennyiségi és minőségi átvétel is megtörténik. A 
minőségvizsgálat helye: az áru átadásának helye. Mennyiségi reklamációt az átadás után a 
BÖLLHOFF Kft. nem fogad el. Bontatlan csomagok esetén -2/+5% mennyiségi eltérés 
megengedett.  

 
A BÖLLHOFF Kft. az általa szállított árukra vonatkozóan vevői igény esetén kereskedelmi 
megfelelőségi bizonylatot állít ki. A vevő kifejezett kérésére és költségére a BÖLLHOFF Kft. 
vállalja bizonyos termékek mellé gyártói műbizonylat beszerzését is. A vevő az erre vonatkozó 
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igényét előre, az árajánlat kérésekor jelzi a BÖLLHOFF Kft. felé. Műbizonylat utólagos beszerzése 
nem lehetséges.   

 
A megadott szállítási időket a COVID-19-járvány vagy egy jövőbeli pandémia és az ezekhez 
közvetletnül vagy közvetlenül kapcsolódó előrelátható, vagy előre nem látható körülmények 
befolyásolhatják. Ide sorolhatók például a hatósági előírások, létszámhiányok, az ellátási lánc 
zavarai vagy az Böllhoff Kft. munkavállalói egészsége és biztonsága megőrzésére irányuló 
intézkedések.  
Minden megadott szállítási idő nem kötelező érvényű tájékoztatásnak tekintendő, amely a becslés 
időpontjában az Böllhoff Kft. rendelkezésére álló információkon alapul és új információk alapján 
módosítható. 

 
 

5. Minőségi, illetve mennyiségi reklamációk, kárveszély viselése 
A vevő esetleges minőségügyi kifogásait az áruval kapcsolatos hiba észlelésétől számított 24 
órán belül, jelentheti be írásban a BÖLLHOFF Kft.-nél.  

 
A vevő esetleges minőségügyi kifogásait az áruval kapcsolatos hiba észlelésétől számított 24 
órán belül, mennyiségi és típusbeli kifogásait az áru átvételétől számított 24 órán belül jelentheti 
be írásban a BÖLLHOFF Kft.-nél. Ennek elmulasztása az igényérvényesítési jog elvesztését 
eredményezi. A vevő az esetleges mennyiségi reklamációhoz csatolni köteles az áru átvételekor 
felvett, az áruhiányt rögzítő, a fuvarozóval együttesen aláírt jegyzőkönyvet, amely egyértelműen 
tanúsítja, hogy milyen áruhiányt állapítottak meg az áru átadásakor.  

 
A Böllhoff Kft. kereskedelmi termékeket értékesít, a gyártási sorozat (charge / lot) teljes 
mennyiségére vonatkoztatott, kereskedelemben szokványos 800 PPM-es hibaaránnyal. 
Amennyiben erről külön írásos megállapodás vagy szerződés nem rendelkezik, úgy a vevő által 
átvett áruk 800 PPM alatti meghibásodása esetén a BÖLLHOFF Kft. semmilyen költséget nem 
vállal át, és a vevő kártérítési igénnyel nem léphet fel a Böllhoff Kft.-vel szemben.  

 
Minőségi reklamáció esetén a vevő köteles írásbeli bejelentésben a kifogásolt termék cikkszámát, 
csomagolását, megnevezését, a kapcsolódó szállítólevél számát és a charge / lot azonosítót 
feltüntetni, valamint az általa reklamált hibajelenséget megjelölni, illetve a minőségi reklamáció 
tárgyát képező terméket (több darab esetén valamennyi darabot) a minőségi reklamáció 
elbírálásának céljából a BÖLLHOFF Kft. rendelkezésére bocsájtani. Jótállási időn túl a vevőt 
terheli annak bizonyítása, hogy az általa állított hiányok és kifogások ténylegesen fennállnak.  

 
A vevő köteles minden olyan intézkedés megtételére, amely a felmerülő károk enyhítésére, 
elkerülésére szolgál, avagy egy harmadik személlyel szembeni fellépéshez szükséges. 
Amennyiben a vevő szándékos vagy hanyag magatartása közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul 
a minőségi probléma létrejöttéhez, úgy a BÖLLHOFF Kft. jogosult a reklamációt egészben vagy 
részben visszautasítani anélkül, hogy emiatt a vevő kártérítési igényre jogosult lenne.  

 
Megalapozott minőségi kifogás esetén a BÖLLHOFF Kft. fenntartja a jogot, hogy vagy a hibát 
ingyenesen elhárítja, vagy a kiszállított árut ingyenesen kicseréli. A vevő a minőségi hiba 
közlésével egyidejűleg köteles bejelenteni szavatossági igényét a fentieknek megfelelően. A 
BÖLLHOFF Kft. bármilyen, a megalapozott minőségi kifogásból eredő költséget is csak abban az 
esetben térít meg, ha arról a vevő még a költség felmerülése előtt tájékoztatja a BÖLLHOFF Kft.-t 
és az írásban megerősíti a költségek elfogadását.  

 
A reklamáció bizonylatai az eladási számláktól külön kezelendőek. Az elfogadott költségek alapján 
kizárólag a BÖLLHOFF Kft. jogosult jóváíró számlát kiállítani a vevő részére.  Ettől eltérni csak az 
adott ügyletre vonatkozóan, külön megállapodás esetén lehetséges. 

 
A vevő más szavatossági igényét a BÖLLHOFF Kft. elutasítja. A megrendelő kívánságára készült 
különleges árut a BÖLLHOFF Kft. nem veszi vissza, ez esetben a vevő szavatossági igénye csak 
a kijavításra vonatkozhat. Különleges árunak minősül minden olyan áru, amely nem található meg 
a Böllhoff Blaue Seiten (Kék Oldalak) katalógus mindenkori, aktuális kiadványában, illetve a 
hivatalos Böllhoff Webshop oldalon https://eshop.boellhoff.de/en/home/. A vevő részére írásbeli 
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megállapodás vagy szerződés teljesítése érdekében átadott áruk vonatkozásában tűzkárra, 
lopáskárra, ill. a szállítás és a tárolás során felmerülő károkra a BÖLLHOFF Kft. nem köt 
biztosítást. Ennek kockázatát a vevő viseli, kivéve, ha a BÖLLHOFF Kft. a vevő kifejezett kérésére 
és költségére a megfelelő biztosítást megköti.  
 
6.  Felelősség kizárása 

 
Minden kártérítési igény – különös tekintettel a következménykárokra és az olyan közvetett 
károkra, mint üzemkiesés vagy harmadik félt érintő károk – kizárva, kivéve, ha a kártérítési igény 
szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra, ill. a termék kifejezetten garantált tulajdonságainak 
hiányára vezethető vissza. Ez a személyi károkra nem vonatkozik. 
 
A galvanikus felületkezelésű, 10.9-es és magasabb szilárdsági osztályba tartozó, ill. 320 HV feletti 
felületi keménységű acél kötőelemek esetén a technika jelenlegi állása szerint nem zárható ki a 
hidrogén okozta ridegtörés veszélye. Ezért az ilyen kötőelemek alkalmazása a Megrendelő saját 
kockázatára történik. Nem vállalunk felelősséget a hidrogén okozta ridegtörésből fakadó károkért 
és következménykárokért, és a Megrendelőnek egy esetleges kár esetén bizonyítania kell, hogy 
az nem ilyen anyagok alkalmazásából fakad. A Böllhoff Kft. által nem javasolt megmunkálási 
technológia alkalmazása esetén felelősséget nem vállal. 
A kártérítési igények – amennyiben nincsenek eleve kizárva – a kár és a károkozó tudomásra 
jutását követő 12 hónapon belül elévülnek, de legkésőbb a szállítást vagy a teljesítést követő 3 
éven belül. 
 
6.a  Vis maior 
 

Amennyiben az Böllhoff Kft. egy ebben a szakaszban, valamint a jelen ÁSZF COVID- 19 járványra 
visszavezethető ok miatt részben vagy egészben nem tudja teljesíteni egy olyan szerződésből 
eredő kötelezettségeit, amelynek a jelen ÁSZF részét képezi, akkor ezek a kötelezettségek az ok 
fennállásának időtartamára felfüggesztésre kerülnek. A kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre 
álló időtartamot úgy kell meghosszabbítani, hogy a felfüggesztett szállítások pótolhatóak legyenek. 
Az Böllhoff Kft. nem felel azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyek olyan szállítások vagy 
szolgáltatások késedelme vagy elmaradása miatt keletkeznek, amelyek a következőkre vezethetők 
vissza:  
– az Böllhoff Kft. ellenőrzési körén kívül eső – üzemen belüli problémák, balesetek, a 
berendezések leállása vagy meghibásodása;  
- sztrájk, munkavállalókkal kapcsolatos konfliktusok, kizárás vagy munkaerőhiány vagy -problémák; 
tűz, árvíz, baleset, karanténkorlátozások, földrengés, tornádó, járvány vagy más 
szerencsétlenségek vagy vis maior; terrorcselekmények, háború, felkelés, polgári zavargások vagy 
más polgári vagy katonai szükséghelyzetek vagy cselekmények; hatóságok vagy bíróságok vagy 
választott bírók rendelkezéseinek, prioritásainak vagy felszólításainak teljesítése; embargók, 
szállítási határidők be nem tartása az Böllhoff Kft. részéről vagy bármilyen okból fellépő 
nyersanyaghiány; akadály vagy késedelem munkaerő vagy anyag beszerzése során; akadály vagy 
késedelem a szállításhoz szükséges járművek, teherautók, üzemanyagok vagy gépek beszerzése 
során; 
-olyan ok, körülmény vagy vészhelyzet, amelyek az Böllhoff Kft. elvárható ellenőrzésén körén kívül 
esnek, függetlenül attól, hogy a felsoroltakhoz hasonlóak-e vagy sem. A fenti események 
valamelyikének bekövetkezése esetén az Böllhoff Kft. jogosult az árukat saját döntése szerint 
felosztani a Vevők között. 
 
Az Böllhoff Kft. megrendelésből eredő kötelezettségeinek teljesítését befolyásolhatja a COVID-19-
járvány vagy jövőbeli pandémiák és a lehetséges alakulásukat, mértéküket és hatásaikat illetően 
fennálló kiszámíthatatlanság. Amennyiben az Böllhoff Kft. megrendelésből eredő 
kötelezettségeinek teljesítése a COVID-19 miatt vagy azzal összefüggésben elhúzódik, 
akadályozva van, vagy aránytalanul nehézzé válik, függetlenül attól, hogy az adott eset vis maior 
eset-e vagy előreláthatónak tekinthető, az Böllhoff Kft. az elvárható mértékig felel, és addig nem, 
amíg a teljesítés ismét lehetővé nem válik. Különösen akkor áll fenn például ez az eset, ha az 
Böllhoff Kft. munkavállalóit érinti a COVID-19, pl. karantén, utazási- vagy szállítási korlátozások 
vagy hasonló körülmények miatt, különösen ha az Böllhoff Kft. nem tudja ésszerű kereteken belül 
beszerezni vagy leszállítani az árukat,illetve a COVID-19 miatt vagy azzal összefüggésben 
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áremelkedések következnek be és/vagy,  ha a fent említett egyéb helyzetek vagy korlátozások 
közül egy a COVID-19-járvánnyal összefüggésben bekövetkezik. 
 
 

 
 
 
 

7. Vételár kiegyenlítése 
 

A BÖLLHOFF Kft. által kiállított számla ellenértékét a vevő készpénzfizetés esetén az áru 
átvételekor azonnal kiegyenlíti, halasztott fizetés esetében átutalással a számlán feltüntetett 
fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a 
Ptk. szerint érvényes mindenkori késedelmi kamatot köteles megfizetni.  
A Böllhoff Kft. alapvetően elektronikus számlát állít ki átutalással történő vételár kiegyenlítésére. 
Amennyiben a vevő papír alapú számlát kíván befogadni, úgy a Böllhoff Kft. fenntartja a jogot felár 
felszámítására.  

 
A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési késedelme vagy nemfizetése esetén a 
BÖLLHOFF Kft. a követelés érvényesítésére követeléskezelő cég szolgáltatásait veheti igénybe. 
Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő egyben hozzájárul, hogy ebben az esetben a 
BÖLLHOFF Kft. a vevőnek a követelés érvényesítéséhez szükséges adatait a követeléskezelő 
cégnek átadja. A követelés érvényesítésének költségét, mint a BÖLLHOFF Kft.-nél felmerült kárt, 
minden esetben a vevő köteles megfizetni. A vevő ezen túlmenően teljes mértékben elfogad és 
fizet minden, a számla ellenértékének behajtásával kapcsolatban a követeléskezelő cégen kívüli 
költséget (mint pl.: ügyvédi díjak vagy bírósági illetékek). A vevő tudomásul veszi és elfogadja, 
hogy ha több számlán szereplő tartozása áll fenn a BÖLLHOFF Kft.-vel szemben, és ezekből akár 
egy árutétel megfizetésével késedelembe esik, akkor e késedelme az összes többi számlában 
szereplő még nem esedékes tartozását is esedékessé teszi. Elfogadja továbbá, hogy ezen 
tételeket a BÖLLHOFF Kft. behajtja. Ebben az esetben minden számla csak akkor számít 
teljesítettnek, ha a teljes számlaösszeg került kifizetésre, esetleges részfizetések nem számítanak 
teljes kifizetésnek.  

 
Amennyiben a késedelem mértéke eléri, illetve meghaladja a 30 napot, úgy további rendelés, 
beszállítás kizárólag a nyitott számlák teljes rendezése után, előreutalással lehetséges, továbbá 
BÖLLHOFF Kft. jogosult a szerződéstől elállni és a 7. pontban rögzített tulajdonjoga alapján az 
áru visszavétele iránt intézkedni.  
Az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségek és károk megtérítése a vevő kötelessége.  

 
 

8. Tulajdonjog fenntartása 
 

A BÖLLHOFF Kft. teljes mértékben fenntartja magának a leszállított áru tulajdonjogát az áru 
ellenértékének teljes kifizetéséig. A vevő köteles az áru harmadik fél részére történő beépítése 
vagy továbbértékesítése esetén a harmadik felet értesíteni, hogy az áru a mindaddig a 
BÖLLHOFF KFT. tulajdonában marad, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre 
nem kerül.  A vevőt büntetőjogi felelősség is terheli a BÖLLHOFF Kft. tulajdonjogának esetleges 
megsértéséért. A tulajdonjog csak a szerződésben rögzített teljes egységár tényleges 
megfizetésekor száll át a vevőre. Amennyiben a BÖLLHOFF Kft. fenntartott tulajdonjogát 
érvényesíteni kívánja, úgy a vevő köteles az árut minden külön eljárás mellőzésével 
haladéktalanul a BÖLLHOFF Kft. részére visszaszállítani. Amennyiben ez nem történik meg, a 
BÖLLHOFF Kft. jogosult az árut saját maga, a vevő költségén elszállítani. A vevő tudomásul 
veszi, hogy az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszavételében a BÖLLHOFF Kft. igazolt 
képviselőit nem akadályozhatja, ezért tűrni köteles az áru visszavételével, illetve 
visszaszállításával kapcsolatos szükséges eljárást. 

 
9. Titoktartás, adatvédelem 

 
Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéses kötelezettségeik teljesítése 
során és annak megszűnését követően a részükről vagy megbízásuk alapján eljáró személyek 
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birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint 
azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák 
nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel. Ha 
üzleti kapcsolatba lép velünk, az együtt jár azzal, hogy adatait kezeljük. Adatvédelmi 
nyilatkozatunkban megtalálja az erre vonatkozó, törvényileg előírt tájékoztatást. Adatvédelmi 
nyilatkozatunkat, amelyet személyes adatainak bekérésekor rendelkezésre bocsátunk, online is 
bármikor elérheti: https://www.boellhoff.com/at-de/datenschutz . 

 
10. Bírói illetékesség, alkalmazandó jog 

 
Kizárólag a magyar jog az alkalmazandó, a kollíziós és utalási szabályok kizárásával, valamint az 
áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (BGBl I Nr 96/1988) 
kizárásával. 
Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, 
a Felek alávetik magukat a Székesfehérvári Járási Bíróság (illetve a Fejér Megyei Törvényszék) 
illetékességének. A BÖLLHOFF Kft. és a vevő között valamennyi jogviszonyra a magyar jog 
irányadó. 

 
 

11. Általános rendelkezések 
 

A vevő köteles haladéktalanul értesíteni a BÖLLHOFF Kft.-t a lakó-, ill. székhelyében, valamint a 
vállalkozásának jogi formájában és felelősségi viszonyaiban (pl. átalakulás) bekövetkezett minden 
változásról. A BÖLLHOFF Kft. a vevő hozzájárulása nélkül is jogosult a szerződésből fakadó 
jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni, ill. a szolgáltatás nyújtására alvállalkozót 
igénybe venni. A BÖLLHOFF Kft. fenntartja a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői 
jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa készített árajánlatokra, tervekre és egyéb más 
dokumentumokra vonatkozóan. Ezen dokumentumokat a vevő kizárólag a BÖLLHOFF Kft. 
előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személy számára hozzáférhetővé.  

 
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen Általános 
Szerződési Feltételek és az írásbeli megállapodás vagy szerződés tényét, feltételeit, valamint a 
jelen ÁSZF és írásbeli megállapodás vagy szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti 
titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy 
tudomására. Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan 
tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által 
történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci 
érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. A jelen ÁSZF ill. az írásbeli megállapodás vagy szerződés 
alapján közölt, joghatállyal bíró értesítéseket írásba kell foglalni és a feleknek az írásbeli 
megállapodás vagy szerződés mellékletében rögzített elérhetőségére, az ott megjelölt 
személy(ek) kezéhez kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés vagy 
tértivevényes ajánlott levél útján.  

 
A vevő a fentiekre tekintettel is kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket 
elolvasta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértetette, és az Általános Szerződési Feltételeket a 
BÖLLHOFF Kft.-vel létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 


