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ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
1. Az ÁSZF alkalmazása 

1.1. A Büttner Kft. szállításai – ha a Büttner Kft. és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) 
írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag a jelen ÁSZF 
rendelkezései alapján teljesülnek. 

1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és a 
Büttner Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a Büttner Kft. és a Vevő 
írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF-t kell alkalmazni a Büttner Kft. 
szállításaira abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési 
feltételekkel rendelkezik. 

1.3. Az ÁSZF irányadó Vevőinkkel szemben, mely feltételek a Vevőinkkel kötött 
szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezik.  

2. Ajánlattétel és szerződéskötés 
2.1. A prospektusokban, katalógusokba, körlevelekben, hirdetésekbe, árlistákon vagy az 

ajánlatokhoz tartozó mellékletekben szereplő rajzok, műszaki adatok, súly-, méret- és 
teljesítményleírások mindaddig kötelezettség nélküliek, amíg azokat a rendelés 
elfogadásakor nem nyilvánítjuk kifejezetten annak. 

2.2. Az ajánlat és annak mellékletei a Büttner Kft. tulajdonát képezi. Tilos engedélyünk 
nélküli sokszorosítása vagy más, idegen célú felhasználása. 

2.3. A vevő az áruk szállítására vonatkozó megrendelését csak írásban (e-mail, fax, levél) 
juttathatja el a Büttner Kft-hez. A megrendelés szerződési ajánlatnak minősül. A 
megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, 
melyet a Vevő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A Büttner Kft. köteles a 
megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül a megrendelésre válaszolni. A 
megrendelésben megjelölt áruk tekintetében a Büttner Kft. szállítási kötelezettsége 
kizárólag akkor áll be, ha írásban visszaigazolja a Vevő megrendelését. 

3. Szállítások és teljesítések 
3.1. A Büttner Kft. az elő- és részszállítás jogát fenntartja minden egyes szerződése 

tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás esetén a szállítás arányában kerül sor a 
megfelelő ellenérték számlázására.  

3.2. A Büttner Kft. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a Büttner 
Kft. beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható 
körülmények következtében módosulhatnak. 

3.3. A megrendelőt terheli a felelősség minden olyan késedelmes szállításért, melynek oka 
az eredeti megrendelés módosítása a megrendelő részéről. 

3.4. A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt 
szállításokért illetőleg a késedelemből eredő károkért a Büttner Kft. felelősséget nem 
vállal, amennyiben az a Büttner Kft-től független okok miatt következett be és erről a 
Vevőt haladéktalanul tájékoztatta. Ha ezen okok a szállítást teljes mértékben 
lehetetlenné vagy tőlünk el nem várhatóvá teszik, megszűnik szállítási 
kötelezettségünk. Ha a Büttner Kft. a közölt szállítási időponthoz képest több, mint 1 
hónapos késedelembe esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan 
elállhat a szerződéstől.  

4. Átadás-átvétel, a kárveszély átszállása 
4.1. A Vevő az áru átadás-átvétel időpontjában köteles az átvett áru tekintetében minőségi 

ill. mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett árut összevetni a számlán 
szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseken a Büttner Kft-vel közölni. A Vevő az 
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átadás-átvételt követően nem jogosult az átvett áru tekintetében minőségi ill. 
mennyiségi kifogással élni. A Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő 
nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak. 

4.2. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Büttner Kft-ről a Vevőre száll. 
5. Árak, fizetési feltételek 

5.1. A Büttner Kft. ajánlataiban és visszaigazolásaiban nettó árakat tüntet fel. A számlán 
szereplő vételárat a jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet a Vevő 
köteles megfizetni.  

5.2. Fenntartjuk a jogot váltó és csekk visszautasítására. 
5.3. Amennyiben a Vevő pénzügyi helyzetének megítéléséről negatív információ 

(hitelbiztosító, nyilvános banki adatok) jut a Büttner Kft. birtokába, a Büttner Kft. a 
szerződéstől való elállás jogát fenntartja. 

5.4. A Büttner Kft. által meghatározott vételárak a csomagolás díját és a Büttner Kft. 
valamint az áru átadási helye közti szállítás költségét tartalmazzák, amennyiben a 
szállítást a Büttner Kft. vagy szerződéses partnere végzi. Egyéb esetben (pl. posta 
vagy futárszolgálat) a szállítási díj a Vevőt terheli. 

5.5. A szerződéskötést követően igazolt rendkívüli költségnövekedés (különösen a 
hatósági intézkedésből adódó költségnövekedés) áthárításának jogát a Büttner Kft. 
fenntartja. 

5.6. Abban az esetben, ha a rendelési idő alatt a felhasznált alapanyagárak jelentősen 
megnövekednek, a Büttner Kft. fenntartja a jogot az árnövekedésből adódó pénzügyi 
terhek Vevő felé való áthárítására. 

5.7. Az átvett áru ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A 
számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy 
részére vonatkozó kifogás nem mentesíti a Vevőt a kifogással nem illetett részek 
kifizetése alól. 

5.8. Fizetési késedelem esetén a Büttner Kft. a késedelem idejére a Ptk. 6:48.§ által 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel.  

5.9. A Büttner Kft. késedelmes vagy elmaradt fizetés esetén jogosult az esetlegesen még 
le nem szállított árut az összes tartozás kiegyenlítéséig visszatartani és azokat csak 
külön megállapodás megkötésével leszállítani. 

5.10. A Vevő nem jogosult a fizetést visszatartani vagy beszámítani, amennyiben az erre 
vonatkozó igényt nem ismertük el vagy az nem jogerős. 

5.11. Amennyiben a Vevő írásbeli felszólítás ellenére az esedékes fizetési kötelezettségét 
nem teljesíti, a Büttner Kft. jogosult a Vevőnek esetlegesen nyújtott fizetési 
kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi 
követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és 
a szerződésszegésből eredő kárát a Vevővel szemben érvényesíteni. 

6. A tulajdonjog fenntartása 
6.1. A szerződés tárgyát képező áru a Büttner Kft. tulajdonát képezi az áru ellenértékének 

maradéktalan kiegyenlítéséig. 
6.2. A Vevő jogosult a szállítás tárgyát rendes üzleti tevékenységének keretében eladni. A 

Vevő már a velünk kötött szerződéssel a Büttner Kft-re engedményezi a számla 
végösszegének erejéig (beleértve a forgalmi adót) valamennyi követelését, amely a 
továbbeladásból Vevőjével vagy harmadik személyekkel szemben keletkezik, 
függetlenül attól, hogy a továbbeladás megmunkálás, feldolgozás nélkül vagy azt 
követően történt-e. A Vevő akkor is köteles a vételárat ill. a számla teljes összegét a 
Büttner Kft-re engedményezni, amennyiben olyan dolgot ruházott át kereskedelmi 
forgalomban, amelyen a Büttner Kft. tulajdonjogát fenntartotta. Ha a Vevő és annak 
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ügyfele között folyószámlás kapcsolat áll fenn, akkor a Vevőről előre a Büttner Kft-re 
engedményezett követelés az elismert egyenlegre, illetve a harmadik fél csődje 
esetén az akkor meglevő tényleges egyenlegre is vonatkozik. 

6.3. A Vevő az engedményezést követően is jogosult a már előre a Büttner Kft-re ruházott 
követelés behajtására. Minden nem érinti jogunkat, hogy a szóban forgó követelést 
magunk hajtsuk be. E jogunkat mindaddig nem gyakoroljuk, amíg Vevőnk a velünk 
szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek eleget tesz, tehát különben fizetéseit 
nem szünteti be, nincs fizetési késedelme és vagyonára csőd- vagy felszámolási 
eljárás iránti kérelmet nem nyújtottak be. Ha azonban a fent említett feltételek 
valamelyike bekövetkezne, akkor a Vevő köteles nekünk az engedményezett 
követeléseket és azok adósait megjelölni, részünkre minden behajtáshoz szükséges 
adatot megadni, a szükséges bizonylatokat átadni, valamint az adósokat az 
engedményezésről értesíteni.  

6.4. Foglalás vagy harmadik személy egyéb beavatkozása esetén a Vevőnek 
haladéktalanul értesítenie kell a Büttner Kft-t. Ellentmondási jogunk bírósági vagy 
bíróságon kívüli érvényesítésének költségét – amennyiben erre a harmadik felet nem 
kötelezték vagy nincs abban a helyzetben, hogy megfizesse – a Vevőnek kell 
megtérítenie a Büttner Kft. részére. 

6.5. A szállítás tárgyának megmunkálása vagy átalakítása minden esetben a Büttner Kft. 
javára történik anélkül, hogy ebből részünkre bármilyen kötelezettség keletkezne. 

6.6. Ha a Vevő az idegen dolog (a szállítás tárgya) feldolgozásával vagy átalakításával a 
maga számára jóhiszeműen új dolgot állít elő, választásunk szerint köteles a dolog 
értékét megtéríteni, vagy munkája értékének megtérítése ellenében az új dolog 
tulajdonjogát átengedni. Ha a munka értéke a feldolgozott vagy átalakított dolog 
értékét lényegesen meghaladja, a dolog értékének megtérítését követelheti. Ha a 
feldolgozó vagy átalakító rosszhiszemű volt, a Büttner Kft. csak gazdagodását köteles 
megtéríteni. 

6.7. Kötelezzük magunkat arra, hogy a Vevő kívánságára a jelen feltételek szerint a 
Büttner Kft-t megillető biztosítékokat olyan mértékben felszabadítjuk, amilyen 
mértékben összegük a biztosítani kívánt követelés több, mint 20%-kal meghaladja. Az 
így felszabadításra kerülő biztosítékok kiválasztásának jogát fenntartjuk. 

7. Áru, szavatosság 
7.1. A Büttner Kft. vállalja, hogy minden általa szállított áru megfelel az előzetesen 

egyeztetett műszaki feltételeknek és leírásoknak.  
7.2. A Büttner Kft. az általa forgalmazott termékek forgalmazása során a Vevő részéről 

felmerülő igény esetén minőségi tanúsítványt állít ki a számlán szereplő árura. 
7.3. A tervezés és kivitelezés minőségéért a szállítás napjától számított 6 hónapra 

garanciát vállalunk. A garancia a fent megnevezett határidőn belül kifejezetten csak a 
bizonyíthatóan gyenge anyagminőségre vagy hibás kivitelezésre visszavezethető 
hibákra vonatkozik. A nyilvánvaló, látható hibák esetén a Ptk. 6.157.§-6.184.§-aiban 
szabályozott, utólagos kártérítési-, árcsökkentési-, illetve a szerződéstől való elállási 
igények az áru átvételével megszűnnek, de legkésőbb akkor, ha a Vevő nem azonnal, 
tehát az átvételt követő 2 héten belül nem emel kifogást. 

7.4. Csekély, még elfogadható mértékű méretbeli, vagy kivitelezés béli eltérés ellen nem 
emelhető kifogás, hacsak nem köttetett a méretekre külön konkrét megállapodás. 

7.5. Mindennemű garanciaigény megszűnik, ha a Vevő vagy harmadik személy az árun az 
írásbeli engedélyünk nélkül hajt végre változtatást. 

7.6. Teljeskörű felelősséget vállalunk, ha a szerződésben rögzített lényeges 
kötelezettségeket megszegjük, vagy ha a megrendelőt egy bizonyos 
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terméktulajdonságról biztosítjuk, de azt nem teljesítjük és ő ezért kártérítési igénnyel 
lép fel. 

8. Felelősség kizárása és korlátozása 
8.1. A Büttner Kft. a fenti 7. pontban foglaltakon túlmenő felelőssége kizárt. A 

szerződésszegéssel okozott kárért a Büttner Kft. akkor felel, ha a kár szándékosságra, 
súlyos gondatlanságra, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi 
épséget megkárosító szerződésszegésre vezethető vissza.  

8.2. A Büttner Kft. kizárja a felelősséget mindennemű kárért olyan esetben, amelyben a 
szállítási késedelmet előre nem látható és el nem hárítható események (vis maior) 
okozták. Ez esetben jogunk van 120 napos késedelmen túl, kártérítési kötelezettség 
nélkül a szerződéstől elállni. Ezzel kapcsolatban Felek kijelentik, hogy a szerződésben 
foglalt szolgáltatás az ellenszolgáltatással a szerződés összes feltételét figyelembe 
véve arányban áll.  

9. Illetékesség, irányadó jog 
9.1. A szerződésre irányadó jog a magyar jog. A jelen szerződésből fakadó, esetleges 

jogviták rendezésére a Büttner Kft. székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező 
bíróságok illetékességét kötjük ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett. 

10. Általános meghatározások 
10.1. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit 

ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. 
10.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében Magyarország 

hatályos jogszabályi az alkalmazandók. 
10.3. Amennyiben a szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelenné válik, a 

szerződés többi része korlátozás nélkül hatályban marad. A szerződő felek kötelesek 
az érvénytelenné vált rendelkezést gazdasági tartalmában hozzá legközelebb álló 
rendelkezéssel pótolni. 

10.4. Jelen ÁSZF 2014. január 1-jén lép hatályba. 
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