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A Hungaro-Ventilátor Kft. általános szállítási feltételei 

 

A jelen okiratban (továbbiakban: ÁSZF) rögzített általános feltételeket, mint a Hungaro-Ventilátor Kft. 

(továbbiakban: Szállító) és Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő szerződések 

tartalmát Megrendelő ezennel elfogadja, és tudomásul veszi  annak ismeretében, hogy ezen ÁSZF, 

valamint a felek között létrejövő valamennyi jogviszony tekintetében Magyarország kizárólagos 

joghatósága áll fenn és alkalmazandó jogként a magyar jog az irányadó a feleknek az ezen ÁSZF-el 

létrejövő megállapodásának megfelelően. Ezen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szállító által 

gyártott termékeknek a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:231. §-a szerinti fajta és mennyiség szerint meghatározott adásvételére kötött minden adásvételi 

szerződésnek. Megrendelő ezen ÁSZF elfogadásával kijelenti azt, hogy ismert előtte, hogy a Ptk. 6:231. 

§-a szerinti fajta és mennyiség szerint meghatározott adásvételi szerződésnek azon szerződés minősül, 

amelyben az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal 

kötelezettséget.  Amennyiben az írásban létrejött fajta és mennyiség szerint meghatározott adásvételi 

szerződés feltételei eltérnek a jelen ÁSZF-től, akkor az írásban létrejött fajta és mennyiség szerint 

meghatározott adásvételi szerződést kell ezen feltételek tekintetében alkalmazni. Megrendelő az 

általános feltételeket Szállítótól a kiadott árajánlattal együtt kapja meg. Mind visszaigazoláskor, mind 

az áru átvételekor Megrendelő az előzőekben leírtak szerint e feltételeket köteles elfogadni, amennyiben 

az általános feltételektől a felek közös akarattal, külön írásos megállapodásban nem tértek el. Azonnali, 

készpénzfizetéses vásárlásokra az alább felsorolt feltételek közül az I.1, I.2, I.3, I.4, II.2, II.4, VI.1, VI.2 

pontok nem vonatkoznak. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy esetleges 

jogvita esetén – külön szerződés hiányában – a bíróság a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek alapján 

bírálja az ügyet, mivel a jelen általános feltételek Megrendelő és Szállító közötti megállapodás lényeges 

tartalmát jelentik. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben rendelkezik saját ÁSZF-el, 

úgy annak rendelkezései az ezen ÁSZF, valamint a felek között létrejövő valamennyi jogviszony 

tekintetében nem alkalmazható, hanem kizárólag jelen ÁSZF rendelkezései érvényesülnek. 
 

 

I.    Általános feltételek 

1. Szállító kizárólag az előzetes ajánlatban 

foglalt, illetve a megrendelés 

visszaigazolásban szereplő műszaki 

tartalomnak megfelelő berendezések 

szállítására köteles, az ott megadott 

feltételek szerint. Minden ott nem szereplő 

feltételt jelen ÁSZF szabályoz. 

2. Szállító kizárólag azon Megrendelő 

megrendeléseit fogadja be, illetve teljesíti, 

amelynek Szállítóval szemben nincs lejárt 

tartozása. 

3. Azon Megrendelő számára, aki megrendelés 

esetén halasztott fizetési lehetőséggel kíván 

élni, de nincs a Szállítónál hitelkerete, a 

Szállító a hitelbiztosítójánál megkéri a 

Megrendelő hitelképességének vizsgálatát. 

Szállító halasztott fizetési lehetőséget 

kizárólag azon Megrendelő számára biztosít, 

akinek a Szállítóval együttműködő 

hitelbiztosító hitelkeretet állapított meg, és 

az első megrendelés értéke meghaladja a 

bruttó 250.000,- Ft. összeget. A hitelkerettel 

rendelkező Megrendelő is csak a 

megállapított hitelkeret mértékéig kaphat 

halasztott fizetéssel árut, illetve 

szolgáltatást.  

4. Megrendelő késedelmes fizetése vagy 

fizetőképességében beálló negatív változás 

esetén, (így ha Megrendelővel szemben 

végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárás 

indul, továbbá – ilyen eljárás(ok) hiányában 

is -, ha a Megrendelő a követeléseit 

előreláthatóan nem fogja tudni határidőben 

teljesíteni) Szállító jogosult követeléseit 

azonnal érvényesíteni, beleértve a még nem 

lejártakat is. Az előzőekben leírt feltétel 

megvalósulása esetén Szállító jogosult 

azonnali hatállyal, a Megrendelővel fennálló 
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összes szerződését felmondani. Felmondás 

esetén a szerződések azonnal megszűnnek. 

Szállító az azonnali hatályú felmondását 

írásban köteles közölni Megrendelővel. 

Megrendelő az együttműködési 

kötelezettsége körébe köteles Szállítót az 

ezen pont szerinti körülményekről a 

tudomásszerzést, de legkésőbb az eljárás 

megindítását követően haladéktalanul 

értesíteni. 

5. A megrendelés költségmentes módosítására, 

lemondására a Megrendelőnek a rendeléstől 

számított 1 munkanapon belül írásban van 

lehetősége.  

6. Szállító az árváltoztatás jogát fenntartja. Ez a 

rendelkezés nem vonatkozik Megrendelők 

részére már kiadott árajánlatokra, az ott 

feltüntetett időpontig, de max. 30 napig. 

7. A Szállító a kártérítési felelősséget a kárt 

okozó termék vételárának 100%-ban 

korlátozza. A Szállító a felelősséget 

kifejezetten a kárt okozó termékekkel 

közvetlen összefüggésben okozott kárra 

korlátozza, így a közvetett, előre nem 

látható, következményes károkra (pl. 

szerződéskötés elmaradása, elmaradt 

haszonra, elmaradt bevételre) a kártérítési 

felelőssége nem terjed ki. A Szállító a 

termékek árát kifejezetten erre tekintettel 

állapította meg. 

8. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

az árajánlatok és megrendelések és a 

Szerződések tényét, feltételeit, valamint a 

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. 

 
II. Ár és fizetési feltételek 

1. Szállító által megadott árak - amennyiben 

egyéb írásos szerződés másként nem 

rendelkezik - gyártelepi vagy telephelyi 

átvétellel, csomagolás nélkül értendők. 

Gyártelepi átvételnek a Szállító 9483-

Sopronkövesd, Táncsics Mihály utca 18. cím 

alatti székhelyén, míg telephelyi átvételnek 

a Szállító 2040-Budaörs, Gyár utca 2. cím 

alatti elérhetőségén történő átvétel minősül. 

Az árajánlatban szereplő árak az Áfa-t nem 

tartalmazzák. 

2. Amennyiben a Szállító az általa kiállított 

visszaigazolásban másként nem rendelkezik, 

úgy a fizetési feltételek a következőek: 

megrendeléskor a rendelési összeg 35%-a 

fizetendő előre, banki átutalás útján, amely  

összeg a Ptk. 6:185 §-a szerinti foglalónak 

minősül, tehát amennyiben a szerződés 

teljesülésének meghiúsulásért a Megrendelő 

felelős, úgy az adott foglalót elveszti, míg ha 

a teljesülés meghiúsulása Szállítónak róható 

fel, úgy Szállító az átvett  foglaló kétszeresét 

köteles visszafizetni a Megrendelőnek. 

Amennyiben a szerződés teljesülésének 

meghiúsulásért egyik fél sem felelős vagy 

mindkét fél felelős, úgy a foglaló visszajár a 

Megrendelő részére. A szerződés teljesítése 

esetén pedig a foglaló a vételár hátralékba 

teljes egészében beszámít. A foglaló 

összegének a Szállító bankszámláján történő 

jóváírása esetén kezdődik el a termékek 

megrendelése/gyártása, így a Szállító a 

termékek szállítási határidejét is ettől az 

időponttól számolja. A fennmaradó rész 

kifizetése Szállító készre jelentését követően 

esedékes szintén banki átutalással. A számla, 

egyéb megállapodás hiányában, a 

visszaigazoláson szereplő devizanemben 

kerül kiállításra. A Szállító EUR-ban 

kiállított számlái Forintban is kiegyenlítésre 

kerülhetnek, ez esetben átváltási 

árfolyamnak kizárólag az átutalás napján 

érvényes Erste Bank Kereskedelmi eladási 

árfolyamát fogadja el. A Megrendelőre 

vonatkozó pozitív hitelbírálat esetén a 

fizetés megállapodás szerinti futamidejű 

átutalás, egyéb esetekben előreutalás vagy 

készpénz. Az ellenérték kifizetése akkor 

minősül teljesítettnek, amikor az Szállító 

folyószámláján jóváírásra kerül. Ennek 

megtörténte az áru birtokba adásának 

feltétele. Amennyiben a Megrendelő a 

Szállítóval szembeni bármilyen fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy az átvett 

áru tulajdonjogát a Megrendelő nem szerzi 

meg, ezért az árut, mint a Szállító 

tulajdonában álló és a Megrendelő jogalap 

nélküli birtokában lévő dolgot köteles a 

Megrendelő a Szállító minden további 
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értesítése és jogi eljárás indítása nélkül  a 

Szállító birtokába adni azzal, hogy az eredeti 

birtokállapot helyreállításának valamennyi 

költségét (így szállítási, csomagolási, stb. 

díj) a Megrendelő köteles viselni. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett 

áru vételárának kiegyenlítéséig annak 

tulajdonjogát nem szerzi meg, ezért azzal 

rendelkezni, így különösen harmadik 

személynek értékesíteni, bérbe adni, 

beépíteni, arra bármilyen jogot alapítani nem 

jogosult. Megrendelő ezen ÁSZF alapján 

kötelezettséget vállal arra, amennyiben az 

átvett árut tovább kívánja értékesíteni, 

beépíteni, stb., úgy az ezen pont szerinti 

tényről a vele szerződő felet tájékoztatja, 

egyben kötelezi magát az ennek megfelelő 

eljárásra. Amennyiben Megrendelő ezen 

kötelezettségét megszegi, és arra 

figyelemmel Szállító részére az átvett árú 

birtoka nem kerül vissza, úgy Megrendelő az 

átvett árú vételárán felül kötbér jogcímén a 

megrendelt áruk (szolgáltatások) ellenértéke 

10%-ának megfelelő összegű, de minimum 

100.000,- Ft, azaz százezer forint összeget is 

köteles lesz  fizetni a Szállító részére.  

3. Megrendelő köteles a megrendelt árut vagy 

szolgáltatást Szállító írásos készre jelentését 

követő 10 munkanapon belül elszállítani 

vagy igénybe venni (kivéve, ha erről felek 

írásban másként nem rendelkeznek).  

4. Amennyiben Megrendelő fizetési 

kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy 

köteles a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint 

meghatározott késedelmi kamat 

megfizetésére. Megrendelő előtt ismert, 

hogy a Ptk. 6:155§ (1) bekezdése szerint a 

vállalkozások közötti szerződés esetén a 

késedelmi kamat mértéke a késedelemmel 

érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat - idegen pénznemben 

meghatározott pénztartozás esetén az adott 

pénznemre a kibocsátó jegybank által 

meghatározott alapkamat, ennek hiányában 

a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal 

növelt értéke. A kamat számításakor a 

késedelemmel érintett naptári félév első 

napján érvényes jegybanki alapkamat 

irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 

III. Szállítási határidő 

Szállító által megadott szállítási határidő a 

megfelelő kereskedelmi, műszaki és fizetési 

feltételek kölcsönös elfogadása utáni 

időponttól számítandó (megrendelés 

visszaigazolása.). Ezen időpontot követően 

Megrendelő részéről bejelentett bármilyen 

műszaki és mennyiségi módosítás az 

elfogadott határidőt megváltoztathatja, és 

emiatt Szállító nem esik késedelembe. A 

szállítási határidő ezen pont szerinti 

indokból történő módosítására a Szállító 

egyoldalú nyilatkozatával jogosult. 

1. A szállítási határidőt Szállító határozza meg 

Megrendelő igényének 

figyelembevételével. 

2. Ha Megrendelő a megrendeléshez kötött 

esetleges kötelezettségeit (foglaló, lejárt 

tartozás kiegyenlítése) késedelmesen 

teljesíti, úgy ez a gyártási határidő 

megváltozását vonhatja maga után. A 

gyártási határidő ezen pont szerinti indokból 

történő módosítására a Szállító egyoldalú 

nyilatkozatával jogosult. 

3. Szállító által nem befolyásolható 

körülmények szerződésmódosító 

tényezőnek számítanak. Ide értendők a „vis 

major” események akár Szállítónál, akár a 

Szállító beszállítóinál. Ilyen körülmények 

között Szállító jogosult a megrendelések 

teljesítését egy későbbi időpontra ütemezni, 

leállítani vagy korlátozni, melyeket 

Megrendelő Szállítón nem kérhet számon, és 

kártérítési igénnyel sem léphet fel. 

 

IV. Szállítás 

1. A megrendelt termékek átvételének helye, 

egyéb megállapodás hiányában: 2040 – 

Budaörs, Gyár u. 2. vagy 9483-

Sopronkövesd, Táncsics Mihály utca 18. 

Megrendelő tudomásul veszi, amennyiben 

nem magyarországi illetőségű társaságnak 

minősül, a megrendelt termékek átvételének 

helye minden esetben a Szállító 9483-

Sopronkövesd, Táncsics Mihály utca 18. 

szám alatti székhelye. Az áru átvétele után 

bekövetkezett szállítási károkért felelősség 

Szállítót nem terheli, kártérítésre nem 

kötelezhető. Az áru elszállításáról a 

Megrendelőnek kell gondoskodnia, 
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megrendelői igény esetén a Megrendelő 

költségére igényelhető helyszínre szállítás. 

2. Azon szállítási határidőcsúszás miatt, amely 

Szállító által nem befolyásolható, az áru 

készre jelentése után történt, és nem 

vezethető vissza Szállító hibájára (pl. 

Megrendelőnek lejárt tartozása van, illetve 

nem fogadja a megadott szállítási határidőig 

a megrendelt árut), Megrendelő kártérítési 

igényt Szállító felé nem érvényesíthet. 

 

V. Jótállási és szavatossági feltételek 

1. A Szállító szavatossági és – amennyiben 

fennáll - jogszabályon alapuló kötelező 

jótállási kötelezettségére a hatályos 

jogszabályi rendelkezések az irányadóak az 

ezen fejezetben részletezett tartalommal. 

2. A termékekre vonatkozó jótállási idő 

kezdete a teljesítés napja, tehát az a nap, 

amikor a Megrendelő vagy az érdekkörében 

eljáró harmadik személy a termékek 

szállítólevelét aláírják.  

3. Szemrevételezés alapján megállapítható 

mennyiségi, minőségi kifogásokat, 

reklamációkat csak átvételkor, írásos 

dokumentáció, jegyzőkönyv alapján 

fogadunk el. Ennek elmulasztása esetén 

minden későbbi kártérítési igény 

elutasítható. 

4. Az átvételkor nem ellenőrizhető minőségi és 

műszaki kifogást (rejtett hibák). Megrendelő 

az átvételtől számított 30 napon belül, 

szintén írásban köteles bejelenteni. 

5. Szállító az általa szállított termékekre 

tekintetében a teljesítés napjától számított 12 

hónap időtartamra vállal jótállási 

kötelezettséget arra, hogy ezek mentesek 

mindennemű anyaghibától, gyártásuk 

szakszerű, továbbá, hogy rendelkeznek 

azokkal a műszaki, légtechnikai és 

elektromos paraméterekkel, amelyek a 

rendelés feltételét képezik. A jótállási 

kötelezettség csak szakszerű használat során 

bekövetkezett anyag- és gyártási hibára 

terjed ki, Megrendelő általi szállítási, 

tárolási, szerelési és kezelési hibákért 

jótállást Szállító nem vállal. A jótállás csak a 

meghibásodott darab javítására, cseréjére 

vonatkozik. A biztonsági berendezések 

(mint például: tűz- és füstvédelmi 

csappantyúk, füstelszívó ventilátorok) 

üzemszerű működése alatt bekövetkezett 

elhasználódás nem tartozik a jótállás körébe. 

6. A villanyos motor működtetésű 

berendezéseket kötelező a szállító 

beüzemelési jegyzőkönyve alapján 

beüzemelni, és azt kitöltve, aláírva a 

beüzemelő olvasható nevével és pecséttel 

ellátva, a szállítónak faxon vagy e-mailen 

eljuttatni. A jótállási kötelezettség (garancia) 

teljesítésének feltétele a beüzemelési 

jegyzőkönyv rendelkezésre állása és annak a 

Szállító részére történő bemutatása. 

7. Amíg a megegyezésben szereplő fizetési 

feltételeket Megrendelő nem teljesíti, addig 

a jótállási igények nem érvényesíthetők. 

8. Szállító gyártmányain Megrendelő, vagy 

harmadik fél részéről történt átalakítások, 

javítások, az eredetitől eltérő alkatrészek 

beépítése, idegen berendezések esetén 

Szállító jótállást nem vállal, illetve a jótállás 

megszűnik.  

9. Szállító jótállási kötelezettsége csak 

Megrendelővel szemben áll fenn (harmadik 

személy kizárt). 

10.  Amennyiben Szállító által szállított termék 

gyártása Megrendelő által megadott rajzok, 

műszaki adatok, dokumentációk alapján 

történik, úgy e gyártmányok, termékek 

működőképességéért, használhatóságáért, 

esetlegesen felmerülő licenc és jogvitákért a 

felelősség Megrendelőt terheli. Ebben az 

esetben Szállító felelőssége a termék 

gyártásához rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok alapján beazonosítható 

hibákra terjed ki. 

11. Azon károkért, melyeket Megrendelő, 

alvállalkozója vagy megbízottja okoz, 

Szállító nem vállal felelősséget. 

12. A Megrendelő tudomásul veszi, mivel nem 

minősül fogyasztónak, ezért a szavatossági 

igény a teljesítés időpontjától számított 1 év 

alatt évül el. 

13. Termékszavatosság, termékfelelősség:  

 A termékszavatosságra a Ptk. 6:168-6:170 § 

rendelkezései alkalmazandók. Erre 

figyelemmel Megrendelő tudomásul veszi, 

mivel a Megrendelő nem minősül 

fogyasztónak, ezért a termékszavatosság 

Szállítót a Megrendelővel szemben nem 

terheli; ilyen igényt Szállítóval szemben 
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kizárólag azon fogyasztó támaszthat a 

Szállító által legyártott termék hibája miatt, 

akinek a termék értékesítésre került.   

 A termékfelelősségre a Ptk. 6:550-6:559 § 

rendelkezései alkalmazandók. A 

termékkárért a hibás termék gyártója, azaz 

Szállító is felelősséggel tartozik. 

 Termékkár: 

 a) valakinek a hibás termék által okozott 

halála, testi sérülése vagy 

egészségkárosodása miatt bekövetkezett 

kár; és 

 b) a hibás termék által más dolgokban 

okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz 

eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos 

devizaárfolyama szerinti forintösszegénél 

nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog 

szokásos rendeltetése szerint 

magánhasználat vagy magánfogyasztás 

tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen 

célra használta.  

 A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a 

biztonságot, amely általában elvárható, 

figyelemmel különösen a termék 

rendeltetésére, észszerűen várható 

használatára, a termékkel kapcsolatos 

tájékoztatásra, a termék forgalomba 

hozatalának időpontjára, a tudomány és a 

technika állására. A termék hibáját a 

károsultnak kell bizonyítania 3 éves határidő 

alatt, amely akkor kezdődik, amikor a 

károsult tudomást szerzett vagy tudomást 

szerezhetett volna a kárról, a termék 

hibájáról és a gyártó személyéről. A gyártót 

a termékfelelőssége az adott termék általa 

történő forgalomba hozatalától számított tíz 

évig terheli, amely határidő elmulasztása 

jogvesztéssel jár. 

 

VI. A tulajdonjog fenntartása 

1. Az áru átadását követően Megrendelőt terhel 

minden a berendezéssel kapcsolatos 

kockázat és felmerülő egyéb költség. 

Mindemellett a tulajdonjogot Szállító az 

általa szállított összes termékre fenntartja 

mindaddig, amíg Megrendelő a teljes fizetési 

kötelezettségének eleget nem tett. 

2. Amennyiben a megrendelt termékeket 

Szállítóval jogviszonyban álló Megrendelő 

másnak tovább adja és   Szállítóval szemben 

fennálló fizetési kötelezettségeit nem 

teljesíti, úgy Szállítónak jogában áll a 

terméket átvevő harmadik felet erről 

értesíteni és a még hátralévő fizetési 

kötelezettségekről Megrendelő terhére 

külön megállapodást kötni. 

VII. Jogorvoslatok 

1. A jelen szerződés érvényességével vagy 

teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita 

esetén a felek a vitát elsődlegesen a jó 

partneri kapcsolat alapján megkísérlik 

egymás között rendezni. 

2. Amennyiben a felmerült jogviták rendezése 

nem vezet eredményre, úgy azok eldöntésére 

– Magyarország kizárólagos joghatóságának 

kikötésére és a magyar jog 

alkalmazandóságára figyelemmel - a felek 

pertárgyértéktől függően a Soproni 

Járásbíróság vagy a Győri Törvényszék 

kizárólagos illetékességét kötik ki.  

VIII. Érvényesség, Adatvédelmi 

rendelkezések 

1. Jelen megállapodás a mai naptól kezdődően 

visszavonásig érvényes. 

2. Amennyiben ezen általános szerződési 

feltételek bármely rendelkezése bármely 

okból érvénytelen lenne, ez a többi 

rendelkezés érvényességét nem érinti. Az 

érvénytelen szabály egy megfelelő, 

gazdasági értelmében lehetőleg ahhoz 

hasonló rendelkezéssel kerül helyettesítésre. 

3. Minden olyan személyes adat, amelyet a 

Szállító a megrendelés keretében a 

Megrendelőtől beszerez, kizárólag a 

szerződéses kötelezettségek teljesítése 

céljából kerül felhasználásra. A Szállító a 

Megrendelők adatait csak ezen célból 

továbbítja a megrendelést feldolgozóknak és 

harmadik személyeknek, akiket a Szállító 

külön is kötelezett az adatvédelmi előírások 

betartására. Az adatfeldolgozás a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik 

és ezáltal jogszerű. 

A Szállító a Megrendelők adatait a 

legnagyobb gondossággal őrzi és csak addig 
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tárolja őket, ameddig erre jogilag köteles 

vagy a jogi igények érvényesítéséhez 

szükséges. 

4. A személyes adatainak kapcsán a 

Megrendelőt megilleti a felvilágosítás 

kéréséhez, a helyesbítéshez, az előzetes 

tájékozódáshoz való jog, továbbá a 

szerződéses jogviszony megszűnését 

követően, törvényes határidőn belül a 

törlésre, az adatkezelés és feldolgozás 

korlátozására való jog, illetve tiltakozás a 

feldolgozás és az adattovábbítás ellen a 

felelős Hungaro-Ventilátor Kft-nél, továbbá 

panasztételi jog az adatvédelmi hatóságnál. 

A Szállító jogosult az ÁSZF-et bármikor 

egyoldalúan módosítani. A már létrejött 

jogügyletek esetében a Szállító kötve marad 

a szerződés létrejötte napján hatályos ÁSZF-

ben rögzített rendelkezésekhez. 

 

Hatálybalépés dátuma: 2021.06.01. 
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