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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Hatályos 2022.05.02. napjától  (a továbbiakban: Közzététel Napja) visszavonásig. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a ”3P 

SOLUTIONS” IPARI, FEJLESZTŐ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 
2040 Budaörs, Baross utca 165. D1. ép. 3. em.; nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék 
Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-09-218504; adószám: 12735046-2-13; elektronikus levelezési cím: 
office@3psolutions.hu; képviseli: Hans Jürgen Werner ügyvezető önállóan és Jákob Andrea cégvezető önállóan; 
a továbbiakban: Szállító) és a  Vevő között létrejövő adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: Szerződés). 

 

1. FOGALMAK 

A jelen ÁSZF-ben használt nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbiakban 
meghatározott jelentéssel bírnak: 

1.1. Felek: a Szállító és a Vevő együttesen. 

1.2. Honlap: a Szállító http://3psolutions.de/ nevű honlapja. 

1.3. Termék: a Szállító által forgalmazott display, karton POS anyagok, ipari műanyagok, fröccstechnológia 
termékek, illetve rendszerek. 

1.4. Szerződés: a Felek között a Vevő megrendelése alapján létrejövő Szállító által gyártott vagy forgalmazott 
Termék értékesítésére irányuló szerződés. 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2.1. A Szállító a magyar jogszabályoknak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, mely display, 
karton POS anyagok, ipari műanyagok, fröccstechnológia termékek, illetve rendszerek nagykereskedelmi 
forgalmazásával üzletszerűen foglalkozik. Szállító kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem áll 
korlátozás alatt, továbbá nem folyik ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás. 

2.2. Vevő kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és nem áll semmilyen olyan 
eljárás alatt, mely fizetőképességét korlátozná, illetve a Szállítóval kötendő Szerződés megkötését vagy annak 
teljesítését akadályozná. Vevő kijelenti és szavatol azért, hogy a jelen ÁSZF jelen pontjában szereplő adatok 
a valóságnak megfelelnek. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változásáról a változástól 
számított három (3) napon belül írásban tájékoztatja a Szállítót. 

2.3. A Szállító szolgáltatásait a jelen ÁSZF rendelkezései alapján nyújtja. A Szállító a jelen ÁSZF-et a Honlapon 
elektronikus formában tárolásra és későbbi előhívásra alkalmas módon folyamatosan elérhetővé teszi.  

2.4. A Vevő bármely Termék bármilyen módon történő megrendelésével magára nézve kötelezőnek fogadja el 
a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF a Szállító által forgalmazott Termékek értékesítésére irányuló minden 
szerződésnek – bármely további jogcselekmény nélkül – részévé válik, amennyiben a Felek nem állapodnak 
meg ettől eltérően.  

2.5. Amennyiben a Felek között olyan megállapodás jön létre, amely a jelen ÁSZF valamely rendelkezésétől 
eltér, a Felek közti megállapodásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései 
az irányadók. 

2.6. A Szállító fenntartja a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a jelen ÁSZF módosításai a 
Honlapon történő közzététel napjától hatályosak. A Szállító a közzététel napját az ÁSZF-en külön megjelöli. 
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2.7. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, az nincs kihatással a többi 
szerződési feltétel érvényességére. 

2.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak, így 
különösen, de nem kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 

2.9. Felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, kölcsönös egyeztetés útján rendezik, 
ennek sikertelensége esetén a Felek a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék 
illetékességét kötik ki. Felek alkalmazandó jogként a magyar jogot kötik ki. 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

3.1. Szállító a Vevő által leadott megrendelés alapján Terméket értékesít és forgalmaz Vevő részére, aki a 
megrendelt Termék vételárának megfizetésére és a Termék átvételére köteles. 

3.2. Jelen ÁSZF meghatározza a Vevő által a Termékekre adott megrendelések szabályait. A Szállító a Vevő 
megrendeléseit a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti. 

4. TERMÉK MEGRENDELÉSE, A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA 

4.1. A Vevő megrendelést a Szállító részére e-mailen keresztül adhat. Amennyiben Vevő rendelkezik olyan 
elektronikus rendszerrel, amelynek vonatkozásában Szállítónak hozzáférési joga van megfelelő belépési 
kódok használatával, a megrendelés leadása Vevő ezen elektronikus rendszerén keresztül is történhet Felek 
megállapodásának vagy a közöttük alkalmazott gyakorlatnak megfelelően. A megrendelésnek a 
következőket kell tartalmaznia: 

- a Vevő nevét, székhelyét, 

- a megrendelt Termékek megnevezését, kódját, mennyiségét, 

- a szállítási, illetve a számlázási címet, a Termék szállításának kért időpontját, a szállítási címhez tartozó 

kapcsolattartási adatokat. 

4.2. A megrendelés beérkezése nem jelenti annak Szállító általi automatikus elfogadását. A megrendelés 
beérkezésétől számított három (3) munkanapon belül Szállító e-mail útján megküldi ajánlatát a megrendelt 
Termékek árára, illetve szállításának feltételeire vonatkozóan. 

4.3. A Felek között a Szerződés a Szállító ajánlatának Vevő általi írásbeli elfogadásával jön létre. A Szállító 4.2. 
pont szerinti ajánlatához annak hatályosulását követő tíz (10) napig marad kötve, a Vevő ezen határidő 
leteltét követően tett elfogadó nyilatkozata esetén a Szerződés akkor jön létre a Felek között, ha a Szállító a 
Vevő elfogadó nyilatkozatát jóváhagyólag visszaigazolja. 

4.4. Amennyiben Vevő a megküldött ajánlatban foglalt paraméterektől eltérő paraméterekkel kíván rendelést 
leadni, jelen eltérés alapján Szállító új ajánlatot küld Vevő részére. 

4.5. A Felek külön megállapodása alapján – amennyiben a megrendelés jellege indokolja – Szállítótól mintadarab 
kérhető. Szállító a mintadarab Vevő részére történő eljuttatásának módját egyoldalúan jogosult 
meghatározni. A Vevő a Szállító által adott ajánlatot, illetve átadott mintát, kiviteli javaslatot, annak 
minőséget köteles megvizsgálni, valamint amennyiben bármilyen módosítást szükségesnek lát, ezt a 
Szállítóval köteles írásban közölni. Amennyiben az ajánlat elfogadásával egyidejűleg a műszaki és egyéb 
tartalom vonatkozásában nem merül föl kifogás vagy módosítási javaslat a Vevő részéről, úgy az ajánlat 
tartalma elfogadottnak tekintendő, és az változatlan tartalommal válik a Felek közti szerződés részévé. 

4.6. Az alapanyagok beszerzési árainak 5%-ot meghaladó változása esetén a Szállító jogosult ajánlati árainak 
módosítására azzal, hogy ez esetben a Vevőt a módosítást legalább 15 nappal megelőzően írásban értesíti a 
módosításról, továbbá az értesítéstől számított 5 napig elállási jogot biztosít Vevő részére. 

4.7. Klisé (nyomóforma), kivágó szerszám, fröccsszerszám, félautomata, automata berendezések stb. előállítási 
költségeit a Termék ára nem tartalmazza, ezért azok felmerülésükkor külön kerülnek leszámlázásra előzetes 
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egyeztetés és árajánlat alapján. A megrendelt, legyártott és a Vevő által kifizetett klisé, kimetsző, 
fröccsszerszám stb. költségeit nem téríti vissza a Szállító, hanem igény esetén azt átadja Vevő részére. 
Ha a klisé, stanca, szerszámok stb. értékének  elengedése volumenvállaláshoz kötött és a vállalt volumen a 
Vevő részéről nemfizetés vagy más ok miatt nem teljesül, abban az esetben a Vevő ezen költségeket köteles 
megtéríteni Szállító részére. 

5. ELÁLLÁSI JOG 

5.1. Vevő a Szerződés létrejöttét követően – a jelen ÁSZF 4.6., 5.2. és 5.3. pontjában foglalt esetek kivételével – 
nem jogosult elállni a jelen Szerződéstől. 

5.2. Vevő Szállító késedelmes teljesítésére tekintettel abban az esetben jogosult elállni a Szerződéstől, ha Szállító 
a megrendelt Terméket a visszaigazolásban szereplő teljesítési határidőt követő 2 héten belül sem szállítja le 
Vevő részére. 

5.3. Szállító kifejezetten kiköti, hogy Vevő a hibás teljesítésre való tekintettel kizárólag abban az esetben jogosult 
a Szerződéstől elállni, ha a Szállító a hibás termék javítását vagy cseréjét nem vállalja. 

5.4. A Szállító jogosult elállni a Szerződéstől, amennyiben a Vevővel szemben csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás indul, illetve a Vevő fizetőképességével kapcsolatban egyéb komoly kétség merül fel. 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

6.1. A fizetési feltételeket a rendelés-visszaigazolás és a kiküldött számla tartalmazza, amely külön írásbeli 
Szerződés aláírásának hiányában a Felek között érvényben lévő szerződésnek minősül. 

6.2.  Szállító a Magyarország területén belül teljesítendő megrendeléseket HUF-ban vagy EUR-ban, a 
Magyarország területén kívül teljesítendő megrendeléseket pedig kizárólag EUR-ban számlázza ki.    

6.3. Amennyiben Felek külön megállapodása alapján a Szállító a megrendelt Termékek ellenértékéről vagy annak 
egy részéről előlegszámlát állít ki a Vevő részére, a Szállító a megrendelés teljesítését csak az előlegszámla 
maradéktalan teljesítését követően kezdi meg. 

6.4. Vevő a megrendelt Termékek vételárát a számlán megjelölt határidőn belül köteles megfizetni. A számla 
kiállítását követően nincs lehetőség a fizetési határidő módosítására.  

6.5. Banki átutalás esetén a vételár megfizetése akkor minősül teljesítettnek, ha vételár összege a Szállító számlán 
feltüntetett pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül. Amennyiben a vételár megfizetése banki átutalással 
történik, a banki átutalás minden költsége a Vevőt terheli. 

6.6. Vevő a kibocsátott számlával kapcsolatban kifogást a számla átvételétől számított nyolc (8) napon belül 
írásban jogosult tenni, melynek megvizsgálását követően Szállító a szükséges mértékben helyesbítő számlát 
állít ki. Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti határidő leteltét követően nem jogosult a számlával kapcsolatban 
kifogást tenni. A Vevő a számlával szembeni kifogás esetén sem jogosult visszatartani a számla szerinti 
vételárat. 

6.7. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamatra és behajtási 
költségátalányra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a mindenkor hatályos Ptk. szerinti vállalkozások 
közötti szerződések esetében alkalmazandó mértékű késedelmi kamat. 

6.8. Ha a Vevő 30 napon túli lejárt számlákat nem egyenlített ki, úgy a Szállító azonnali jelleggel jogosult 
megszüntetni folyamatban lévő további megrendelés kiszállítását. Amennyiben a Vevő 15 napon túli lejárt 
számlákat nem egyenlített ki, abban az esetben a Szállítónak új megrendeléseket nem áll módjában felvenni. 

6.9. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján a Szállítónak a Vevővel 
szembeni fizetési követeléseinek elévülési idejét a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésétől eltérően 10 évben 
határozzák meg. 
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7. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE 

7.1. Szállító a megrendelt Termék kiszállításának várható időpontjáról e-mail útján tájékoztatja a Vevőt.  

7.2. Amennyiben az előzetesen egyeztetett teljesítési határidőben a megrendelés nem teljesíthető, Szállító ezen 
körülményről, illetve a szállítási késedelem várható időtartamáról tájékoztatja Vevőt, valamint Felek 
egyeztetnek a szállítási határidő ésszerű meghosszabbítása vonatkozásában. Szállító a fentiekre tekintettel 
kizárólag akkor esik késedelembe, ha a meghosszabbított teljesítési határidőn belül sem szállítja le a 
Terméket Vevő részére. 

7.3. Szállító jogosult a megrendelés tekintetében részteljesítéseket alkalmazni, és ekként részleges szállításokat 
végrehajtani a Vevővel egyeztetett teljesítési határidőn belül, ha ez Vevő átvételi kötelezettségét nem teszi 
aránytalanul nehezebbé. Vevő jogos ok nélkül nem tagadhatja meg a részteljesítésekhez való hozzájárulást. 

7.4. Szállító jogosult a Vevő által leadott megrendelésben foglalt mennyiségtől +/- 3%-kal eltérő mennyiség 
leszállítására, melyet Vevő köteles teljesítésként elfogadni, átvenni, valamint annak ellenértékét megfizetni. 

7.5. Szállító a Terméket a Vevő által a megrendelésben jelzett és a Szállító által visszaigazolt teljesítési helyre 
szállítja le. Szállító fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelt Termékek Vevő által megjelölt szállítási címre 
való kiszállításához alvállalkozót vegyen igénybe. 

7.6. Vevő köteles a megrendelt Termékeket az átvételkor megfelelő módon megvizsgálni, ennek elmulasztása 
esetén Vevő nem hivatkozhat a Termék olyan felismerhető hibájára, illetve hiányosságára, melyet megfelelő 
szemrevételezéssel észlelt volna. 

7.7. A Termék Vevő részére történő átadásakor a kárveszély átszáll a Vevőre. Amennyiben a Terméket annak 
leszállítását követően bármilyen sérülés vagy károsodás éri, az nincs hatással Vevő Szállító felé fennálló 
számlafizetési kötelezettségére. 

7.8. Szállító a megrendelt Termékek vételárának maradéktalan teljesítéséig fenntartja a Szerződés tárgyát képező 
Termékek tulajdonjogát. Amennyiben a tulajdonjog fenntartással érintett Terméket más dologgal 
összeépítenek, feldolgoznak vagy összekevernek, a Szállító tulajdonjoga az ily módon létrejött dologra a 
vételár hátralékos részével arányosan áll fenn. Amennyiben a Vevő a számlán szereplő fizetési határidőt 30 
nappal meghaladóan sem teljesíti a vételárat, Szállító jogosult a Szerződéstől elállni és követelni a Termék 
részére történő visszaszolgáltatását, Vevő pedig köteles tűrni a Szállító fenntartott tulajdonjoga érvényesítése 
érdekében tett szükséges és törvényes intézkedéseit. 

7.9. Szállító szállítási kötelezettsége, valamint a szállítási határidő betartása érvényét veszti akkor, ha bármilyen 
rendkívüli, Szállítótól független ok folytán üzemzavar keletkezik, vagy ha az áru feladása akadályba ütközik. 
Vis maior vagy más olyan rendkívüli körülmények esetén, amelyek a Szerződés megkötésekor előre nem 
láthatók, és amelyek a Szállítónak nem felróhatók (különösen, de nem kizárólagosan tűz, áradás vagy más 
rendkívüli körülmények által okozott állásidő, gyártóberendezések vagy gépek meghibásodása, a Szállító 
beszállítóinak késedelme, a megrendelt Termékek előállításához szükséges alapanyagok hiánya, a 
rendelkezésre álló személyzet hiánya, sztrájk, a szállítás biztosításának nehézségei, forgalmi torlódások vagy 
hatóságoknak a szállítást hátrányosan befolyásoló vagy akadályozó rendelkezései), a Szállító jogosult 
késleltetni a szállítást a szállítást akadályozó körülmények elhárultáig, melyről Vevőt köteles haladéktalanul 
értesíteni. Ha a fenti okokból kifolyólag Szállító teljesítése több mint négy héttel késik, akkor mind a Vevő, 
mind a Szállító jogosult a késés által érintett szállítási mennyiségek vagy teljesítések tekintetében a 
Szerződéstől elállni, azzal, hogy a lehetetlenülésből fakadó kárát mindegyik Fél maga viseli.  

7.10. Ha a Termék nem szállítható ki Vevő késedelmes fizetése miatt vagy a Vevőnek tulajdonítható más okból, 
Szállító jogosult a Vevő költségére és felelősségére azt raktározni, valamint Vevő köteles Szállító bármely 
ezzel kapcsolatban felmerült költségét megtéríteni. Az áru ebben az esetben is leszámlázásra kerül. Ha ezen 
időszak alatt a Termékek tárolásáról a Szállító gondoskodik, Vevő köteles a tárolt Termékek Szerződés 
szerinti vételárának 0,25%-át tárolási költségként megtéríteni Szállító részére minden tárolással érintett hét 
vonatkozásában. Szállító fenntartja a jogot a fent meghatározottnál magasabb vagy alacsonyabb tárolási 
költségek érvényesítésére is. 
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8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

8.1. A Szállító által forgalmazott Termékekre minden esetben a Ptk. szavatossági szabályai és a vonatkozó 
Európai Uniós szabályozás, ezentúl pedig az adott megrendelt Termék gyártója által vállalt jótállási feltételek 
vonatkoznak. 

8.2. Vevő a szavatossági, illetve jótállási igényéről Szállítót írásban köteles értesíteni az igény alapját képező ok 
pontos megjelölésével. A szavatossági vagy jótállási igénnyel érintett Termék el-, illetve visszaszállításának 
költségeit a Szállító viseli.  

8.3. A Termék legyártása során adódó technológiai jellegű, a Termék minőségét, illetve az előzetesen jelzett 
használatra való alkalmasságát nem befolyásoló méreteltérések nem képezhetik reklamáció tárgyát. 

8.4. A Szállító nem vállal felelősséget az olyan átadott nyomdai anyagokért, amelyet nem a Szállító tervezett. 

9. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

9.1. A Szállító a Vevő és kapcsolattartói személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett 
kizárólag a Szerződés keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából, Szerződés megkötése, teljesítése, 
teljesítésének figyelemmel kísérése, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése érdekében kezeli. 

9.2. Az adatokat a Szállító mindaddig megőrzi, amíg a Felek közötti kereskedelmi kapcsolat fennáll, illetve a 
kereskedelmi kapcsolat megszűnését követően az esetlegesen fennmaradó követelések érvényesítéséig, 
illetve annyi ideig, amíg a vonatkozó jogszabályi rendelkezések részére előírják. Ezen időszak elteltét 
követően a Szállító a Vevő kapcsolattartóinak személyes adatait a nyilvántartásából törli. 

9.3. Vevő és kapcsolattartói tudomásul veszik, hogy a megrendelés teljesítéshez szükséges adataikat a Szállító 
azon alvállalkozói is megismerjék, akiket Szállító a megrendelés teljesítésének elősegítése céljából megbíz. 

9.4. Szállító kijelenti, hogy a Vevő és kapcsolattartóinak adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik személy 
részére a fent megjelölteken túl nem adja ki, valamint minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz 
annak érdekében, hogy a Vevő adatait biztonságosan tárolja és megvédje azokat a jogosulatlan hozzáféréstől. 

10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

10.1. Felek kötelesek a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott minden tényt, információt, adatot, megoldást 
bizalmasan, üzleti titokként kezelni, és azokat mind a Szerződés hatálya alatt, mind annak megszűnését 
követően időbeli korlát nélkül megőrizni. A Felek ezen információkat nem jogosultak harmadik személy 
tudomására, illetve egyéb módon nyilvánosságra hozni. Kivételt képez jelen kötelezettség alól az éves audit 
ellenőrzés, a bíróságok vagy más hatóságok által folytatott eljárásban tett adatközlés, illetve a jogszabály által 
kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a megrendelés tárgyát képező Termék gyártója 
által előírt adatszolgáltatás. A titoktartási kötelezettség megszegésért a Feleket 10 000 000,- Ft, azaz Tízmillió 
Forint kötbér terheli azzal, hogy a kötbéren felül felmerült káraikat is jogosultak érvényesíteni. 

11.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

11.1. Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan adatváltozásról, amely a 
kettőjük között megkötött Szerződés teljesítését érinti, így különösen a bankszámlaszám, valamely 
elérhetőség vagy a kapcsolattartó személy változása. Az értesítés elmulasztásából adódó minden kár az 
értesítést elmulasztó felet terheli. 

11.2. A Termékekkel kapcsolatos szellemi tulajdoni jogosultságok a Termékek megvásárlásával nem szállnak át a 
Vevőre. A Szállító bármilyen jellegű szellemi tulajdona kizárólag akkor vehető bármilyen jellegű, a szellemi 
tulajdont védő jogi oltalom alá, ha ezen eljárást a Szállító kezdeményezte vagy ahhoz előzetesen, írásban 
hozzájárult. 

11.3. A Honlapon található tartalmak a Szállító szellemi tulajdonának minősülnek. Azok bármely módon történő 
felhasználásához a Szállító írásos engedélye szükséges. 



 6 

 

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szállító és a Vevő között létrejött Szerződésnek, melynek tartalmát 

a Vevő magára nézve kötelező érvényűként fogadja el a Termék megrendelésével egyidejűleg. 


