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1. Bevezetés
Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Zempléni Építő és
Gépészeti Kft. (továbbiakban: „Szállító”) ajánlataira, szerződéseire, szállításaira
(továbbiakban: „szállítás”) és egyéb szolgáltatásaira vonatkoznak, amelyeket vevőinknek,
megrendelőinknek, üzleti partnereinknek (továbbiakban: Vevő) nyújt a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szállító a ÁSZF-t
a Vevő számára megismerhetővé tette. Az ÁSZF feltételeit a megrendelések kiadásakor, de
legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor, illetve szerződéskötéskor, továbbá az áruk
átvétele alkalmával kell elfogadottnak tekinteni. A jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók a
Megrendelő, Vevő és a Szállító (a továbbiakban: „Vevő”, illetve Felek”) közötti egyedi
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megrendelésekre, továbbá a Szállítási szerződésekre, valamint a Szállítási Keretszerződések
alapján létrejött egyedi megrendelésekre. Amennyiben a Szállítási szerződésekben, vagy
egyedi megrendelésekben a felek a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételektől kifejezetten nem
térnek el, akkor a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell a fent megjelölt jogviszonyokra alkalmazni. A
jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezések kizárólag és olyan mértékig alkalmazhatóak, amennyiben
azokat a felek kölcsönösen, az adott rendelkezés pontos megfogalmazásával, írásbeli
formában kifejezetten elfogadták. Az ÁSZF akkor válik a szerződés részévé, amennyiben
annak alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést
megelőzően megismerje, és azt a másik fél elfogadta. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének
módosítása, vagy valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem érinti a többi
rendelkezés érvényességét.

2. Ajánlat tárgya és hatálya
Amennyiben a Szállító Ajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az Ügylet során a
Megrendelés időpontjában érvényes – Szállító által kiadott – Listaár szerinti árak a mérvadók.
Szállító által kiadott Ajánlatokban szereplő árak kizárólag az Ajánlatban szereplő termékekre
érvényesek. Ajánlatok érvényessége – egyéb közlemény hiányában - 30 nap. A Szállító
ajánlatai nem hoznak létre szerződéses kapcsolatot a felek között. Szerződés kizárólag a
megrendelés írásbeli visszaigazolásával lép hatályba. Szállítási szerződés megkötése írásbeli
formában lehetséges. A Szállítási szerződések, egyedi megrendelések bármilyen módosítása
kizárólag írásban, egyező akaratnyilvánítással lehetséges, ez a módosítás hatályba lépésének
érvényességi feltétele. Munkatársaink szóban vagy telefonon tett nyilatkozata kizárólag
írásbeli megerősítés esetén bír jogilag kötelező erővel.

3. Adás-vétel létrejötte
A szállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások minőségének, mennyiségének végleges
leírása az egyedi megállapodásokban, Ajánlatokban, Megrendelés visszaigazolásokban
szerepel. Minden egyéb, az áruk és szolgáltatások minőségét, és mennyiségét érintő kérdés a
felek további kifejezett írásbeli megállapodásainak tárgya. Adás-vételi/Szolgáltatási
szerződés akkor jön létre, ha:
- a Vevő a Szállító Ajánlatát minden részletében elfogadó Rendelést ad le, vagy
- Ajánlat hiányában Szállító a Vevő Rendelését minden részletében elfogadó Rendelésvisszaigazolást ad ki, vagy
- Az ÁSZF Vevő általi elfogadásával s ráutaló magatartásával

4. Árak, fizetési feltételek
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-

Az árak és a Fizetési feltételek a Szállítási szerződésben, a kihelyezett árjelölőkön, az
Árlistákban továbbá az egyedi megrendelésekben kerülnek meghatározásra.
A Szállító ellenőrzési körén kívül eső, nem előrelátható változások költségei, mint a
nyersanyagokban, bérek alakulásában, energia árában vagy egyéb költségekben
bekövetkező változások feljogosítják a Szállítót arra, hogy az árakat e változásoknak
megfelelően alakítsa.
A Szállító számlái tartalmazzák az esedékesség, a fizetési határidő időpontját,
kedvezményt, ha van és az ÁFA-t. A kedvezményes árat külön, írásbeli megállapodásban
kell rögzíteni.
Amennyiben Ajánlat, Adás-vételi Szerződés vagy egyéb Megállapodás nem határozza
meg az adás-vételre vonatkozó feltételeket, úgy Vevő az áru/szolgáltatás ellenértékét az
átvételkor teljes összegben készpénzben fizeti. Ha Vevő részére átadott Számla tételeivel
nem ért egyet, azt köteles Szállítóval haladéktalanul közölni, megjelölve a kifogásolt
tételeket és a kifogás okát. A nem kifogásolt tételek tekintetében a Számla elfogadottnak
minősül.
Késedelmes fizetés 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,
plusz 40 EUR behajtási költség. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes
idejére. A kamat megfizetése nem korlátozza a Szállító jogát arra, hogy további kárát és
költségeit is érvényesítse.
A fentieken kívül, amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, Szállító a Vevővel
szemben fennálló bármely vételár-kintlévőségét esedékessé téve azokat követelheti a
Vevőtől, továbbá az adott szerződés vagy más, később kötendő szerződések jövőbeli
szállításaira vonatkozóan biztosítékként előre fizetést vagy a szállítással egyidőben
történő fizetést követelhet.
Előleg vagy részletfizetések után kamat nem jár

5. Szállítás, szállítási határidők
-

-

Amennyiben az adásvételi megállapodás (szállítási szerződés) másképp nem rendelkezik,
úgy Szállító áruinak és/vagy szolgáltatásainak átadási helye Szállító telephelye, amely
telephelyen a Vevő részére történő rendelkezésre bocsájtással az átadás-átvétel
megtörténtnek tekintendő. Az átvételt Vevő aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
Bélyegző hiányában, vagy ha nem Vevő az átvevő, úgy ő vagy általa írásban megnevezett
aláírásra jogosult képviselője személyazonossága hiteltérdemlő bizonyításával (pl.
személyi igazolvány/vezetői engedély + Lakcímkártya bemutatásával, számának
rögzítésével) igazolja. Az áru elfogadottnak minősül, amennyiben Vevő az átadás napját
követő 3 napon belül nem él reklamációval Eladó irányába.
Amennyiben Szállító a Vevő által megadott helyszínre szállít, úgy - más megállapodás
hiányában - Vevő köteles gondoskodni az áru lerakodásához szükséges eszközökről.
Szállító mentes bármiféle szállítási határidő kötelezettsége alól vis major esemény
bekövetkezése esetén, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűzvész, árvíz.
Olyan szállítási késedelem esetén, mely rögzített határidőre történő szállításnál Szállító
hibájából következik be, egyéb feltételek hiányában a méltányosan kezelendő tíz
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munkanap eltelte után minden teljes késedelmes hétre a késedelmesen szállított
termékek árának 0.5 %-ával egyenlő, de maximum 5 % mértékű késedelmi kötbér
alkalmazandó.

6. Tulajdonjog fenntartása
-

-

-

A vételár és járulékai (pl, ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási költség) teljes
megfizetéséig Eladó fenntartja az áru tulajdonjogát.
Amennyiben a termékek vételára a fizetési esedékesség lejártáig nem kerül kifizetésre,
Szállító követelheti a Ieszállított termékek visszaszolgáltatását, legyenek azok bárki
birtokában.
Amennyiben a termékeket átalakították, vagy beépítették, az átalakított termékekre vagy
a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették a vételár kifizetéséig az Szállítónak
zálogjoga van. Vevő kötelezi magát arra, hogy Szállító tulajdonjogát képviseli az minden
érintett harmadik féllel szemben. Abban az esetben, ha annak veszélye áll fenn, hogy a
tulajdonjog fenntartás alatt az árut lefoglalják, vagy zár alá veszik, a Vevő köteles erről a
Szállítót haladéktalanul írásban értesíteni, és a végrehajtót, vagy egyéb harmadik
személyt arról értesíteni, hogy az áru más személy tulajdonjog fenntartása hatálya alatt
áll. A Vevő hozzájárul, hogy a fenti események bekövetkezése esetén termékeket Szállító
részére visszajuttatja. A termékek visszajuttatását abban az esetben kell a szerződéstől
való elállásnak tekinteni, ha Szállító kifejezetten így nyilatkozik. Az áruk
visszajuttatásának költsége (különösen a szállítási költség) a Vevőt terheli
Amennyiben a jelen cikkely értelmében az árut Vevő visszaszolgáltatja, Szállító által
kapott előleg Szállítóé marad kártérítés vagy kamattérítés címén.
Az átadástól számítva az elvesztés, lopás, károsodás, valamint .az
esetleges, és nem Szállító vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb károk
felelősségét Vevő viseli

7. Csomagolás
-

Az ajánlatban és árlistákban szereplő árak szokásos csomagolásra vonatkoznak. Vevő
kérésére adott olyan csomagolás, amely a szokásos csomagolástól eltér, ártöbbletet von
maga után. A szokásostól eltérő csomagolással kapcsolatos követelményeket/ vállalási
feltételeket a Szerződés rögzíti. Szállító a csomagolóanyagot nem veszi vissza.

8. Teljesítés
- Szállító az árut köteles hibátlan, a megállapodott minőségnek megfelelő állapotban
és/vagy a szerződéses rendelkezéseknek megfelelő minőségben leszállítani. Alapanyag
szállítása esetén Szállító szavatol azért, hogy az alapanyag hibátlan, a megállapodott
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minőségnek megfelel és alkalmas arra, hogy Vevő előírásainak, és a szakmai
szokványoknak megfelelően feldolgozzák.
- Abban az esetben, ha az áru hibás, vagy a szerződéses előírásoknak nem felel meg, és
Szállító e körben az áruért szavatolt, akkor a Szállító vétkességétől függetlenül kártérítési
kötelezettséggel tartozik a hibás teljesítésért. Harmadik személyek eljárásáért a Szállító
úgy felel, mintha maga járt volna el
- Vevő felelőssége késedelem nélkül meggyőződni arról, hogy az áru/szolgáltatás
minősége és mennyisége megfelelő-e. Az áru átvétele során nem kell vizsgálni azokat a
tulajdonságokat, amelyek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre jótállás vonatkozik.
- A szolgáltatás minőségének és mennyiségének megvizsgálásával járó költségek a
Vevőt terhelik.
- Vevő köteles a jogfenntartással leszállított árukat a Szállító nevében díjmentesen
tárolni és megfelelő gondossággal, biztosítani őket tűzesettel, rablással és más kockázati
tényezőkkel szemben.
- Vevő a leszállított és jogfenntartással érintett árukat, vagy bármely, a Szállító
nevében feldolgozott vagy gyártott árut zálogjoggal nem terhelheti meg és azt biztosíték
gyanánt nem ruházhatja át. Amennyiben a Szállító tulajdonjogát érintő dolgon harmadik
személy által zálogjog alapítása vagy más hasonló jogellenes cselekmény történt, a Vevő
köteles a Szállítót értesíteni, és köteles írásban igazolnia az adott dologra vonatkozó
jogot a Szállító és a harmadik személy felé egyaránt. A fenti jogcselekmények során
felmerülő költségek a Vevőt terhelik.
- Amennyiben jogfenntartás nyilvántartásba vétele kötelező vagy annak érvényessé
válásához a Vevő más módon való közreműködése szükséges, a Vevő ezennel
visszavonhatatlanul hozzájárul ilyen nyilvántartásba vételhez és kijelenti, hogy a saját
költségén megteszi az fentiekkel kapcsolatban felmerülő szükséges lépéseket.

9. Hibás teljesítés
-

-

Hibás szállítói teljesítés esetén Vevő jogosult új teljesítést és/vagy pótszállítást követelni.
Pótszállítás esetén Vevő a Szállító kérésére köteles visszajuttatni a kifogásolt termékeket.
Szállító köteles megtéríteni Vevőnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás
teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk
megtérítését Vevő akkor követelheti, ha a kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye,
vagy ha Szállító a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud
eleget tenni, vagy ha Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt.
A Vevő köteles biztosítani Szállítónak, hogy a visszautasított termékeket/szolgáltatást
haladéktalanul megvizsgálja.
A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének
elmaradása. Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás
teljesítésének követelésére. Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a
szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a
szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani
felmondhatja azt.
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10. Szavatosság
-

-

-

-

A Szavatosság tekintetében szerződő feleket a Ptk. (Kellékszavatosság) vonatkozó
rendelkezései kötelezik. A kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény
teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe
véve a szolgáltatás/áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és
a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett
a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni,
vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Szállító nem szavatol amennyiben:
a) Szállító előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem
megfelelő karbantartás történt, vagy
b) az árut nem megfelelő módon tárolták, vagy
c) a telepítési szerelési és/vagy csatlakozási utasításokat nem tartották te.
Bármiféle szavatossági kötelezettség ugyanakkor kizárt: a fogyóeszközök (rezsianyagok)
esetében, ill., ha a csere vagy javítás a termék természetes kopásából, vagy a termék
felügyeletének hiányosságaiból, ill. a nem rendeltetésszerű használatból és/vagy Szállító
előírásainak be nem tartásától bekövetkező baleset következtében vált szükségessé, vagy
még általánosabban, minden olyan esemény bekövetkeztében, amelyért nem Szállító
felelős.
Szállító szavatossági kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a Vevő a Szállító kifejezett
beleegyezése nélkül a terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott végre.

11. Jótállás (garancia)
-

-

A jótállás időtartama
A jótállás csak azokra a meghibásodásokra terjed ki amelyek a Gyártó/Beszállító által
vállalt garanciális határidőn belül jelentkeznek. Adott termék vonatkozásában Szállító a
Vevő részére nyilatkozik a garancia időtartamáról. A cserealkatrészekre és a megjavított
alkatrészekre ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre.
Az előzőekben leírtaktól eltérő időtartamú garanciális kötelezettség Szállítót csak abban
az esetben terhel, ha a megállapodás során erre írásos nyilatkozatot ad.
A garancia gyakorlásának módozatai
A jelen garancia keretében Szállító a hibás terméket visszaszállítja a
Gyártónak/Beszállítónak állásfoglalás céljából. Amennyiben a Gyártó/Beszállító
állásfoglalása szerint a termék garanciális cserére szorul, úgy a terméket vagy kicseréli,
vagy a Gyártó/Beszállító által kijavított terméket adja vissza a Vevő részére. Amennyiben
a termék a Gyártó/Beszállító szerint hibátlan, vagy nem a Gyártó/Beszállító ill. Szállító
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-

-

-

érdekkörében merült fel a hiba, úgy azt a Vevő a Szállító telephelyén előzetes értesítést
követően az ott meghatározott időpontban veheti át.
Szállító garanciális kötelezettsége a telephelyén terheli. A javításokat vagy a cseréket
Szállító a Gyártó/Beszállító műhelyében, ill. telephelyén végezteti el, miután a Vevő a
meghibásodott alkatrészeket vagy termékeket Szállító részére visszaküldte.
Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a termék természetéből eredően csak a
helyszínen lehet elvégezni, a javításra eső munkaerő költségeit Szállító magára vállalja,
de a meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeinek
kizárásával.
Az utazási és helyszíni szállásköltségeket Szállító jogosult kiszámlázni Vevő felé.
Kivételt képez az az eset, amikor Szállító által szállított komplett berendezés valamely
része hibásodik meg. Ezekben az esetekben ugyanis a meghibásodott rész kijavításához
ill. kicseréléséhez szükséges helyszíni szétszerelési és összeszerelési költségek, valamint
az ezen tevékenységgel kapcsolatban Szállítónál felmerülő utazás- és szállásköltségek is
Szállítót terhelik.

12. Vevő kötelezettségei
-

Ahhoz, hogy a jelen garanciát élvezhesse, Vevő köteles a hibák felfedezését követően
azonnal, de legkésőbb 48 órán belül Szállítót értesíteni és részletes tájékoztatást adni a
meghibásodás körülményeiről. Lehetővé kell tennie Eladó számára a hiba feltárását és
elhárítását. Ezen kívül Szállító kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy
a hiba feltárását, ill. elhárítását harmadik féllel végeztesse el.

13. Visszavásárlás
-

Állandó raktári készleten lévő nem speciális termékeket Szállító visszavásárolja, ha a
csomagolás bontatlan és tiszta, valamint a számla 30 napnál nem régebbi, továbbá a
termék forgási sebességétől függő 0- 10-20 % nagyságú stornó díjat, amelyet a
mindenkori ügyvezető állapít meg, a Vevő Szállító részére a vételár visszafizetése során
történő beszámítás útján megfizeti. Szállító a leszállított terméket nem köteles
visszavenni.

14. Felelősség
-

-

Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül
eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt
elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. A
szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és
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-

-

-

az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a
jogosult bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a
szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Szándékos szerződésszegés
esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. A károsult kármegelőzési, kárelhárítási és
kárenyhítési felelősségére a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályait
kell alkalmazni. Aki a kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy
közreműködését veszi igénybe, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha
maga járt volna el. Ha a kötelezettnek más személy igénybevételére nem volt joga,
felelős mindazokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem
következtek volna be. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
teljesítés hibás lesz, a jogosult a hiba kijavítására, vagy a kicserélésre tűzött (és Kötelezett
által elfogadott) határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből
eredő jogokat. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró
szerződési kikötés semmis.
Ha Polgári törvénykönyv másként nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. Az elévülést kizáró
megállapodás semmis. Ha Polgári Törvénykönyv eltérően nem rendelkezik, az elévült
követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni.
A fő követelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. A
mellékkövetelések elévülése a fő követelések elévülését nem érinti.
Ha Szállító teljesítése ellehetetlenül, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné
válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.
Szállító felelősségét szigorúan az adásvételi megállapodásban rögzített feltételek, ill. a
jelen Általános Szállítási Feltételek korlátozzák.

15. Dokumentumok keletkezése és Szellemi Tulajdonjog
-

Szállító költségbecslésre, tervekre és más dokumentumaira vonatkozó tulajdonjogát,
illetve szellemi tulajdonjogát fenntartja; ezek módosítása vagy harmadik személyek
számára történő elérhetővé tétele csak kifejezett, erre irányuló jóváhagyása útján
lehetséges. A szerződéskötés elmaradása esetén Szállító kérésére a Vevő bármikor
köteles visszajuttatni Szállítónak az ajánlat részét képező terveket és egyéb
dokumentumokat. Vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy harmadik személyek szellemi
tulajdonjoga ne sérüljön.

16. Adatkezelés (GDPR)
-

Szállító az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében foglaltak szerint kezeli a
személyes adatokat, A jogi személy nevében eljáró kapcsolattartó természetes személyek
adatait (név, beosztás, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím) Szállító az üzletmenet
9

biztosítása érdekében, belső adminisztrációs céllal kezeli, és a számviteli bizonylatok
megőrzésére törvényben előírt ideig őrzi.

17. Jogviták
Vevő a szerződéses viszonyból eredő igényeit kizárólag Szállító előzetes írásbeli
jóváhagyásával ruházhatja át.
Vevővel fennálló üzleti viszonyra a magyar jog az irányadó. A bírósági eljárásra a
Polgári Perrendtartás rendelkezési az irányadók.
- Szállító magatartásával általa kiadott ajánlatokkal, vagy általa teljesített
eladásokkal/szolgáltatásokkal kapcsolatos minden olyan jogvita tekintetében, melyet
Felek egymás közötti megállapodással rendezni nem tudnak, Felek járásbirósági
hatáskörbe tartozó ügyekben alávetik magukat Szállító székhelye szerint illetékességgel
rendelkező járásbíróság kizárólagos illetékességének.

Az itt nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Jelen ÁSzF közzétételre került Szállító Honlapján, Székhelyén és Telephelyén.

Kelt, Sátoraljaújhely 2021.02.01.

………………………………………………………
ügyvezető
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