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1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása  

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

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

2. A szállítási szerződés létrejötte 

2.1. A GEVENT a termék ismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok 
feltételei a GEVENT beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján 
módosulhatnak. 

2.2. Vevő a megvásárolni kívánt termékre vonatkozóan írásban, fax vagy ajánlott levél útján, 
elektronikus módon (interneten keresztül vagy e-mail útján), továbbá szóban vagy telefonon 
kérhet ajánlatot. A GEVENT fenntartja magának a jogot, hogy egyes ajánlatkérések esetén a 
Vevőtől, a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett ajánlatkérését írásban, 
cégszerűen aláírva erősítse meg. Az ajánlatkérésben a Vevőnek meg kell jelölnie a megvásárolni 
kívánt termék típusát, méretét, darabszámát. Kétség esetén a GEVENT az ajánlatkérés 
kiegészítésére hívja fel a Vevőt.  

2.3. A Vevő ajánlatkérésére tett ajánlatához a GEVENT harminc (30) napig kötve van. Az ajánlati 
kötöttség ettől eltérő időtartamát a GEVENT az ajánlaton feltünteti. Amennyiben a Vevő az 
ajánlati kötöttség időtartamán belül az ajánlatban feltüntetett termékeket írásban, fax vagy ajánlott 
levél útján, elektronikus módon (interneten keresztül vagy e-mail útján) megrendeli, a 
megrendelést, annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül a GEVENT visszaigazolja. A 
termék megrendelésével a Vevő kijelenti, hogy GEVENT ajánlatának műszaki tartalmát 
megértette és azt egyértelműen elfogadta. A GEVENT nem vállal felelősséget azért, hogy a 
termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a 
saját felhasználási céljaira megfelelő-e. 

2.4. A szerződés a GEVENT és a Vevő között a Vevő által tett megrendelést írásban, vagy 
elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön 
létre.  

2.5. A GEVENT egyes megrendeléseket, a megrendelt termék fajtájára, méretére illetőleg más egyedi 
tulajdonsága alapján egyedi megrendelésként – a továbbiakban: egyedi megrendelés – kezel. 
Egyedi megrendelés esetén a GEVENT a megrendelést írásban visszaigazolja illetőleg a 
megrendeléshez képest a szállítás feltételeit ugyancsak írásban közli Vevővel. A Vevővel a 
megrendelésre küldött dokumentumban közli, hogy megrendelését egyedi megrendelésként tartja 
nyilván. 

2.6. Az ajánlatban feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt, valamint a termékekkel esetlegesen átadott 
rajzokat, mintákat, leírásokat, terveket – ide nem értve a termékhez előírásszerűen jár használati 
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utasításokat, illetve termékismertetőket –a GEVENT írásban adott hozzájárulása nélkül nem 
szabad nyilvánosságra hozni, illetve harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni. A 
szerződés létrejötte és teljesítése esetén Vevő köteles ezeket a GEVENT részére hiánytalanul 
visszaszolgáltatni. 

2.7. A GEVENT jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- 
illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy 
felszámolási eljárás megindítására került sor. Vevő a GEVENT jelen pont szerinti elállása esetén 
semmiféle kárigénnyel nem léphet fel a GEVENT-tel szemben. 

2.8. Amennyiben Vevő a létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy köteles a 
GEVENT-nek megtéríteni az elállásból eredő kárát. A Vevő köteles elállás esetén minden külön 
felszólítás nélkül a már megrendelt termék értékének 30 %-át, egyedi megrendelés esetén a 
megrendelt termék értékének 80%-át kárátalányként a GEVENT részére megfizetni, valamint a 
GEVENT megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit, felszólításra 
megtéríteni.  

3. Teljesítési határidő  

3.1. A GEVENT az elő- és részszállítás (teljesítés) jogát fenntartja minden egyes szerződése 
tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás (részteljesítés) esetén a szállítás (teljesítés) arányában 
köteles a Vevő az árat megfizetni, a GEVENT által kiállított részszámla alapján.  

3.2. A GEVENT által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a GEVENT beszállítói 
és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében 
módosulhatnak. A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt 
szállításokért illetőleg a késedelemből eredő károkért a GEVENT felelősséget nem vállal. Ha a 
GEVENT a szállítással, a közölt szállítási időponthoz képest több mint 6 (hat) hetes késedelembe 
esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.  

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások 

4.1. A GEVENT a termék Vevő rendelkezésre állásáról szóban vagy írásban értesíti a Vevőt.  

4.2. Vevő a rendelkezésre álló terméket köteles az értesítésről való tudomásszerzéstől számított öt 
munkanapon belül átvenni, a késedelmes átvételből eredő károkért felelősséggel tartozik.  

4.3. Az átadás-átvételre a GEVENT székhelyén kerül sor, munkanapokon 8.00 és 15.30 óra között. A 
Vevő által a termék átvételével megbízott személy a Vevő e feladatra kijelölt olyan 
képviselőjének minősül, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére is jogosult. 

4.4. Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor 
szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az 
átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a GEVENT-tel 
közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán 
szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.  

4.5. A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a 
Vevő nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a termék ellenértékének 
kifizetését megtagadni.  

4.6. A Vevő megrendelése a termékek átvételének, vagy ha ez előbb következik be a 4.1 pont szerinti 
értesítéstől számított ötödik (5.) munkanapon minősül teljesítettnek. 
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4.7. A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében a GEVENT-ről, átszáll a Vevőre, ezt 
követően a Vevő mennyiségi illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások 
megtételére nem jogosult.  

4.8. Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett 
hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási, illetőleg 
szavatossági időn belül. Rejtett hiba esetén a Vevő köteles a hiba észlelését követően 
haladéktalanul, írásban értesíteni a GEVENT-et. Az értesítéstől számított három (3) munkanapon 
belül a GEVENT a székhelyén, vagy szükséges esetén a Vevő által megjelölt helyszínen 
bevizsgálja a terméket a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi 
követelményeknek. A GEVENT legkésőbb a helyszíni vizsgálatot követő három (3) munkanapon 
belül tájékoztatja a Vevőt a bejelentett szavatossági igény érvényesítésének lehetőségéről.  

4.9. Amennyiben a helyszíni vizsgálat során a GEVENT megállapítja, hogy a Vevő bejelentése nem 
volt megalapozott, úgy Vevő köteles a helyszíni vizsgálattal felmerült költségeket a GEVENT 
részére megtéríteni. Ha a termék minőségével kapcsolatban a felek nem jutnak egyetértésre, a 
GEVENT jogosult független szakértőt felkérni a vitás kérdések tisztázására. A szakértő költségeit 
a felek olyan arányban viselik közösen, amilyen arányban a szakértő megállapításai a vitás 
kérdésekben megegyezik az adott fél véleményével. A termék beépítése, átalakítása, 
megmunkálása vagy bármely más módon való felhasználása esetén a GEVENT kizárólag abban 
az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a 
gyártója által írt műszaki feltételeknek. A termékek hibájából eredő kárért a GEVENT kizárólag 
az áru értékének összegéig vállal felelősséget, egyebekben a Vevőnél esetlegesen bekövetkező 
közvetett és közvetlen károkért a GEVENT nem felel. 

5. Árak és fizetési feltételek  

5.1. Az árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. 

5.2. A GEVENT ajánlatában megjelölt árak – eltérő megállapodás hiányában – csomagolás, szerelés, 
beüzemelés, helyszínre szállítás és telepítés, illetve amennyiben nincs külön feltüntetve, ÁFA 
nélkül értendőek. A GEVENT ajánlatában, illetve a megrendelés visszaigazolásában a termékek 
ellenértékét Ft-ban, vagy EURO-ban jelöli meg. 

5.3. A GEVENT a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt termék árát egyoldalúan 
módosítani abban az esetben, ha a GEVENT szállítója időközben árat emelt, illetve, ha az ajánlat 
megtétele, és a GEVENT teljesítése közötti időben a Budapest Bank Nyrt. EURO deviza eladási 
árfolyama változott, vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében a GEVENT 
oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét a GEVENT köteles 
a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről a GEVENT köteles a Vevőt haladéktalanul 
tájékoztatni.  

5.4. Az átvett termék ellenértékét a Vevő – eltérő megállapodás, vagy rendelkezés hiányában – a 
GEVENT teljesítésétől számított harminc napon belül köteles – eltérő megállapodás hiányában – 
forintban megfizetni. A GEVENT fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben a fizetési 
határidőt a jelen általános szerződési feltételektől eltérően, egyedileg állapítsa meg. A GEVENT 
ajánlatában EURO-ban megjelölt ellenértéket a Vevő a számla kibocsátásnak a napján Budapest 
Bank Nyrt. által közzétett EURO deviza eladási árfolyama alapján köteles megfizetni. Vevő a 
GEVENT követelését – a GEVENT által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára történő – 
banki utalás útján köteles kiegyenlíteni. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla 
kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Vevőt. A GEVENT a 
számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a 4.6 pont szerinti teljesítés 
időpontjától kezdődően jogosult. Felek a termékek ellenértékének a megfizetését az ellenértéknek 
a GEVENT bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek. 

5.5. A GEVENT jogosult a Vevő részére az értesítés (lásd.: 4.2) ellenére határidőben át nem vett 
termék értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel 
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elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni. Vevő az átvétel 
késedelme esetén tárolási költségként az át nem vett termékek ellenértékének napi 0,15%-át 
köteles a GEVENT-nek megfizetni. Ha a Vevő a termék átvételével harminc napot meghaladóan 
késedelembe esik, a GEVENT jogosult a szerződéstől elállni, és a terméket harmadik személy 
részére értékesíteni. Vevő ebben az esetben köteles a leszállított termék értékének 30 %-át, egyedi 
megrendelés esetén a leszállított termék értékének 80%-át kárátalányként a GEVENT részére 
megfizetni, valamint a GEVENT megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit, 
felszólításra megtéríteni. 

5.6. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a GEVENT külön írásbeli hozzájárulása 
esetén kerülhet sor.  

5.7. Fizetési késedelem esetén, a fizetési határidő leteltét követő naptól, a késedelem idejére a 
GEVENT évi 20% mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

5.8. A GEVENT írásbeli felhívására a Vevő köteles a GEVENT-tel szemben fennálló fizetési 
kötelezettségei teljesítésére – a GEVENT által megjelölt módon – biztosítékot nyújtani. 

5.9. A GEVENT a Vevő öt naptári napot meghaladó fizetési késedelme, vagy az 5.8 pont szerinti 
biztosíték adási kötelezettség elmulasztása esetén jogosult az ajánlatban illetve visszaigazolásban 
feltüntetett árengedményt egyoldalúan visszavonni, továbbá választása szerint jogosult (i) a már 
megrendelt termékek szállítását, illetve átadás-átvételét megtagadni, kivéve, ha a Vevő a fennálló 
tartozását és járulékait megfizeti és termék ellenértékét az átvételt megelőzően kiegyenlíti, vagy a 
Vevővel megkötött valamennyi szerződéstől egyoldalúan elállni. A GEVENT jelen pont szerinti 
elállása esetén Vevő köteles minden külön felszólítás nélkül a már megrendelt termékek 
ellenértékének 30 %-át, egyedi megrendelés esetén a megrendelt termék értékének 80%-át 
kárátalányként a GEVENT részére megfizetni. A fizetési feltételek megsértése esetén a GEVENT 
jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a 
Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. 

5.10. A Vevő fizetési késedelme esetén a GEVENT által a követelése érvényesítése érdekében 
kezdeményezett eljárások költségeit (pl. peres és nem peres eljárások költségei, ügyvédi 
költségek, bank költségek stb.) a Vevő köteles viselni. 

6. A tulajdonjog fenntartása 

6.1. A szerződés tárgyát képező termék a GEVENT tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes 
kiegyenlítéséig. A GEVENT a termékek dokumentációját (ideértve különösen a termékek 
forgalomba hozatali engedélyét, garanciajegyét, egyéb engedélyeket és leírásokat) a tulajdonjog 
átszállásakor adja át Vevő részére. 

6.2. A Vevő köteles a termékeket az ellenértékük teljes kiegyenlítéséig úgy megjelölni, tárolni és 
őrizni, hogy a GEVENT tulajdonjoga harmadik személyek számára egyértelműen megállapítható 
legyen. 

6.3. Amennyiben a GEVENT tulajdonát képező terméket a Vevő vagy a Vevő utasítására bármely 
harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a 
GEVENT az így létrejött dolgokon tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan 
arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.  

6.4. Amennyiben Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a GEVENT a tulajdonát 
képező terméket, vagy az 6.3 pontban leírt esetben a résztulajdonát képező dolgot, minden külön 
végrehajtható okirat nélkül, a termék (dolog) fekvése helyén magához veheti, mely esetben sem 
Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében a 
birtokvédelem. A GEVENT a terméket (dolgot) további 30 napig őrzi majd ezt követően – a 
Vevő nem teljesítése esetén – jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így 
befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget 
köteles a GEVENT a Vevőnek kifizetni.  
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6.5. A GEVENT 6.4 pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés a termék (dolog) 
kereskedelmi forgalomban történő értékesítésével minden további rendelkezés nélkül megszűnik.  

7. Vegyes és záró rendelkezések  

7.1. GEVENT a jelen általános szerződési feltételeket a székhelyén (1116 Budapest, Bazsalikom u. 
58.), valamint honlapján (www.gevent.hu) teszi közzé. 

7.2. A GEVENT az ÁSZF esetleges módosításait a 7.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak 
közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a GEVENT székhelyén (vagy honlapján) való közzététel 
időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.  

7.3. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat 
tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a GEVENT 
valamennyi ajánlatán és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is 
olvasható. 

7.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a GEVENT hozzájárulásával ruházhatóak át. 
Vevő tudomásul veszi, hogy a GEVENT a szerződésből eredő követeléseit a Vevő előzetes 
értesítése és hozzájárulása nélkül jogosult harmadik személyre átruházni, illetve engedményezni. 

7.5. A GEVENT fenntartja a jogot, hogy a szerződés 2.4 pont szerinti létrejöttét megelőzően a Vevő 
hitelképességét és fizetőképességét megvizsgálja, illetve megvizsgáltassa. Vevő vállalja, hogy e 
vizsgálat során együttműködésre törekszik a GEVENT-tel, illetve megbízottjával, és a vizsgálat 
elvégzéséhez szükséges – üzleti titoknak nem minősülő – adatokat a GEVENT rendelkezésére 
bocsátja. 

7.6. Amennyiben a GEVENT és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita 
keletkezne, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Budaörsi Városi Bíróság vagy 
a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.  

7.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos 
jogszabályai az alkalmazandók.  

7.8. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF 
érvényességét.  

7.9. Jelen ÁSZF 2007. május 02. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések 
tekintetében kell alkalmazni.  

 
 
 
 Végvári Péter 
 Cégvezető 
 GEVENT Magyarország Kft. 
 
 
 
 


