
Általános Szerződési Feltételek 

Hatályos: 2022. október 

1. Alkalmazás, forma 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a LENZE Hajtástechnika Kereskedelmi Kft. (2040 
Budaörs, Keleti utca 7.) és Vevői ("Vevő") közötti valamennyi üzleti kapcsolatra vonatkoznak. 
Az ÁSZF csak akkor alkalmazandó, ha a Vevő nem minősül a magyar Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) szerinti fogyasztónak. 

1.2. Az ÁSZF különösen az ingóságok ("áruk") értékesítésére és/vagy szállítására vonatkozó 
szerződésekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az árukat mi magunk állítjuk elő, vagy 
beszállítóktól vásároljuk. Eltérő megállapodás hiányában az ÁSZF a Vevő megrendelésének 
időpontjában érvényes változatban, vagy minden esetben a Vevővel utoljára szöveges 
formában közölt változatban érvényes a hasonló jövőbeli szerződésekre is, anélkül, hogy 
minden egyes esetben újra hivatkoznunk kellene rá. 

1.3. Kizárólag a mi ÁSZF-ünket kell alkalmazni. A Vevő eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános 
szerződési feltételei csak akkor és annyiban válnak a szerződés részévé, amennyiben azok 
alkalmazásához kifejezetten hozzájárultunk. Ez a hozzájárulás minden esetben szükséges, így 
például akkor is, ha a Vevő ÁSZF-jének ismeretében fenntartás nélkül teljesítjük a Vevő 
részére történő szállítást. 

1.4. A Vevővel egyedileg kötött eseti megállapodások (beleértve a külön megállapodásokat, 
kiegészítéseket és módosításokat) minden esetben elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-fel 
szemben. Az ellenkező bizonyításáig az ilyen megállapodások tartalmát illetően az írásbeli 
szerződés vagy írásbeli visszaigazolásunk az irányadó. 

1.5. A Vevőnek a szerződéssel kapcsolatos, jogilag releváns nyilatkozatait és értesítéseit (pl. 
határidőtűzés, hibabejelentés, elállás vagy árleszállítás) írásban vagy szöveges formában (pl. 
levél, e-mail, fax) kell megtennie. Ez nem érinti a jogszabály által előírt alaki és a további 
igazolási követelményeket, így különösen a nyilatkozatot tevő személy felhatalmazásával 
kapcsolatos kétség esetén. 

1.6. A jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságára való hivatkozások csak a pontosítás célját 
szolgálják. A jogszabályi rendelkezések tehát ilyen pontosítás nélkül is alkalmazandók, kivéve, 
ha azokat a jelen ÁSZF közvetlenül módosítja vagy kifejezetten kizárja. 

1.7. Keretmegállapodások és folyamatos kötelezettségek esetén a Vevőt írásban kell értesíteni az 
ÁSZF bármely módosításáról. Ezeket elfogadottnak kell tekinteni, ha azt a Vevő az értesítés 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban nem kifogásolja. Erre a következményre 
külön utalunk a Vevő értesítésekor. 

2. A szerződéskötés 

2.1. Ajánlataink szabadon módosíthatóak és nem kötelező érvényűek. Ez akkor is érvényes, ha 
katalógusokat, műszaki dokumentációt (pl. rajzokat, terveket, számításokat, kalkulációkat, 
DIN-szabványokra való hivatkozásokat), egyéb termékleírásokat vagy dokumentumokat - 
akár elektronikus formában is – bocsátottunk a Vevő rendelkezésére, amelyekre a 
tulajdonjogot és a szerzői jogokat fenntartjuk. 



2.2. Az áru Vevő általi megrendelése kötelező érvényű szerződési ajánlatnak minősül.  

2.3. Az elfogadásról írásban (pl. megrendelés visszaigazolásával) vagy a megrendelés 
kézhezvételétől számított 14 napon belül az áru Vevőnek történő átadásával lehet 
nyilatkozni, hacsak a megrendelés másként nem rendelkezik. 

3. Szállítási határidő és szállítási késedelem 

3.1. A szállítási határidőről egyedileg állapodunk meg a Vevővel, vagy ennek hiányában a 
megrendelés elfogadásakor közöljük.  

3.2. Nem vállalunk felelősséget a szállítás lehetetlenségéért vagy késedelméért, amennyiben azt 
vis maior vagy más, a szerződéskötéskor előre nem látható esemény okozta (pl. bármely 
üzemzavar, anyag- vagy energiabeszerzési nehézségek, szállítási késedelmek, sztrájkok, 
törvényes munkabeszüntetések, munkaerő-, energia-, vagy nyersanyaghiány, a szükséges 
hatósági engedélyek beszerzésének nehézségei, hatósági intézkedések vagy járványok, 
szállítóink határidőre történő szállításának elmaradása a megfelelő szerződéses 
megállapodás ellenére), amelyekért nem vagyunk felelősek. Ha az ilyen események 
jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik számunkra a szállítást vagy a teljesítést, és 
az akadályoztatás nem csak átmeneti jellegű, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől. 
Átmeneti akadályoztatás esetén a szállítási vagy szolgáltatási határidők meghosszabbodnak 
az akadály megszűnésétől számított észszerű időre. Ha a késedelem miatt a Vevőtől 
észszerűen nem várható el a szállítás vagy szolgáltatás átvétele, akkor írásbeli nyilatkozattal 
haladéktalanul elállhat a szerződéstől.  

3.3. A szállítási késedelem bekövetkezését a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell 
megállapítani. Minden esetben szükséges a késedelem beálltához, hogy a Vevő felszólítson 
bennünket. Ha a szállítással késedelembe esünk, a Vevő átalány-kártérítést követelhet a 
késedelemmel okozott kárért. Az átalány-kártérítés a késedelem minden egyes teljes naptári 
hetére a nettó ár (szállítási érték) 0,5%-a, de összesen legfeljebb a késedelmesen leszállított 
áru nettó szállítási értékének 5%-a. Fenntartjuk a jogot annak bizonyítására, hogy a Vevőt 
nem érte kár, vagy a kár a fenti átalányösszegnél lényegesen kisebb. A Vevő ezt meghaladóan 
nem tarthat igényt a késedelem okozta károk megtérítésére, kivéve a 8.1.1, 8.1.3 vagy a 8.1.4. 
pontokban meghatározott esetekben. 

3.4. A törvényes jogaink, különösen a teljesítési kötelezettség kizárása esetén (pl. a teljesítés 
lehetetlensége vagy a meghatározott teljesítési időben szükséges teljesítés késedelme 
és/vagy a szavatossági kötelezettség teljesítése miatt), változatlanul érvényesek. 

4. Szállítás, kárveszély átszállása, átvétel, átadás-átvétel késedelme, elmulasztása 

4.1. A szállítás raktárból történik, amely egyben a teljesítés helye is a szállítás és minden későbbi 
teljesítés tekintetében. A Vevő kérésére és költségére az árut más rendeltetési helyre kell 
szállítani (értékesítés a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállítással). Eltérő 
megállapodás hiányában jogosultak vagyunk a szállítás típusát (különösen a szállítmányozó 
céget, a szállítási útvonalat, a csomagolást) magunk meghatározni. 

4.2. Az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye legkésőbb az 
átadáskor átszáll a Vevőre. A teljesítési helytől eltérő helyre történő szállítással történő 
értékesítés esetén azonban az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának, 
valamint a késedelemnek a veszélye a Vevőre akkor száll át, amikor az árut a 
szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításra kijelölt más személynek vagy 
szervezetnek átadják. Amennyiben az áru átvételéről megállapodás született, a kárveszély 



átszállására az lesz irányadó. Minden más tekintetben a jogszabályi rendelkezések 
értelemszerűen alkalmazandók a megállapodás szerinti elfogadásra is. Az átadás-átvétel 
megtörténtnek tekintendő, ha a Vevő az átvétellel késedelembe esik. 

4.3. Ha a Vevő az átvétellel késedelembe esik, nem működik együtt, vagy ha a szállítás olyan 
egyéb okból késik, amelyért a Vevő felelős, jogosultak vagyunk az ebből eredő kár 
megtérítését követelni, beleértve a további felmerülő költségeket is (pl. tárolási költségek). 
A tárolás minden egyes hónapjára vagy annak egy részére a késedelmes termék nettó árának 
0,5%-ának megfelelő összegű, de összesen legfeljebb a késedelmes termék nettó árának 5%-
át kitevő tárolási díjat számítunk fel, a szállítási határidőtől vagy - szállítási határidő 
hiányában - a szállításra való készenlétről szóló értesítéssel kezdődően. 

A magasabb összegű kártérítés bizonyítása és a törvényes követeléseink (különösen a 
többletköltségek megtérítése, ésszerű kártérítés, felmondás) változatlanul maradnak; az 
átalányösszeg azonban beszámításra kerül a további pénzkövetelésekbe. A Vevő jogosult 
bizonyítani, hogy nekünk egyáltalán nem, vagy csak a fent említett átalányösszegnél 
lényegesen kisebb kárunk keletkezett. 

5. Árak és fizetési feltételek 

5.1. Amennyiben egyedi szerződésben másként nem állapodunk meg, a szerződéskötés 
időpontjában irányadó, törvényes áfával növelt áraink érvényesek, ex works (cégünk 
raktárában átvéve) paritáson. 

5.2. A teljesítési helytől eltérő helyre történő szállítással történő értékesítés esetén (4.1 pont) a 
Vevő viseli a raktárról történő szállítás költségeit és a Vevő által kért szállítási biztosítás 
költségeit. Vagy az egyedi esetben ténylegesen felmerülő szállítási költségeket számlázzuk ki, 
vagy szállítási költségátalányban állapodunk meg (szállítási biztosítás nélkül). Minden vámot, 
díjat, adót és egyéb közterhet a Vevő visel. 

5.3. A csomagolási, rakodási, fuvarozási és biztosítási költségeket, valamint az összeszerelési és 
üzembe helyezési költségeket külön kell kiszámlázni. Ugyanez vonatkozik az alkalmazással 
kapcsolatos szoftverekre is. A származási bizonyítványok, konzuli számlák, engedélyek és 
hasonlók beszerzésének és hitelesítésének díjait és költségeit külön kell felszámítani a Vevő 
részére.  

5.4. A standard eszközök értékesítése során a tervezési munkák, a kiegészítő munkák és egyéb 
mérnöki szolgáltatások nem képezik a standard szolgáltatás részét, és nem szerepelnek az 
árakban. A dokumentáció szabványos üzemeltetési kézikönyvek és szabványos áramköri 
rajzok formájában áll rendelkezésre. Az áramköri rajzok és a projekttervezés a konkrét hajtás 
esetére tekintettel nem részei szolgáltatásainknak, ahogyan a hálózati betáplálás, a 
bekapcsolásvezérlés, a külső vezérlés és a kapcsolás sem. 

5.5. Az elfogadott megrendelésben megállapított árak a szerződés megkötésétől számított négy 
hónapig érvényesek. Ha a szállításra vagy a szolgáltatás nyújtására hosszabb határidőkben 
állapodtunk meg, az anyag- vagy munkaerőköltségek növekedése esetén jogosultak vagyunk 
az eredeti árkalkuláció alapján bekövetkezett költségnövekedéssel arányos többletdíjat 
felszámítani. A jelen 5.5. pontban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak azokra az árakra, 
amelyekre a következő 5.6. pont szerinti anyagköltségfelár került megállapításra. 

5.6. Amennyiben a szervo szinkronmotorok megrendelésében anyagköltségfelárban állapodtak 
meg a felek, úgy a következők érvényesek: a szervo szinkronmotorok neodímiumot és 
diszpróziumot (úgynevezett "ritkaföldfémeket") tartalmazó mágneseket tartalmaznak. 



Ezeket az erős áringadozásoknak kitett nyersanyagokat az árkalkulációban 2011. márciusi 
vagy annál alacsonyabb bázisértékkel számoljuk.  

Az anyagköltségfelár akkor alkalmazandó, ha a 2011. márciusi bázisérték és a számlázáskori 
aktuális érték között áremelkedés következik be. Mindkét nyersanyag 2011. márciusi ára (az 
adott motorba beépített kilogrammonkénti áron) és a számlázáskori ára hasonlítandó össze, 
feltéve, hogy ez legkésőbb a szállítást követő 5 napon belül történik; ellenkező esetben 
számítás szempontjából az adott motor szállításának napja a meghatározó. Minden esetben 
az Asian Metal (www.asianmetal.com) árajánlata az irányadó. A 2011 márciusához képest 
felmerülő áremelkedések - az adott motorban felhasznált két nyersanyag súlya alapján - a 
szerződésben rögzített áron felül kerülnek felszámításra.  

Az anyagköltségfelárral kapcsolatos további részletekről kérjük, tájékozódjon a 
https://www.lenze.com/de-
de/produkte/motoren/servomotoren/materialteuerungszuschlag/ honlapon.  

5.7. A vételár a számlázástól és az áru leszállításától vagy átvételétől számított 14 napon belül 
esedékes és fizetendő. Ugyanakkor bármikor jogosultak vagyunk arra, hogy egy folyamatban 
lévő üzleti kapcsolat keretében is teljes vagy részleges szállítást csak előre fizetés ellenében 
végezzünk. Az ilyen fenntartást legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával együtt közöljük. 

5.8. A fent említett fizetési határidő lejártával a Vevő késedelembe esik. A késedelem ideje alatt 
a vételárat a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat mértékével kell növelni. Fenntartjuk 
a jogot a késedelemmel okozott további károk megtérítésére.  

5.9. A Vevő csak annyiban jogosult beszámításra vagy visszatartásra, amennyiben követelése 
jogerősen megállapításra került vagy nem vitatott. Hibás szállítás esetén a Vevő jogai 
változatlanul érvényben maradnak, különösen a jelen ÁSZF 7.6. pontjának 2. mondata 
alapján. 

5.10. Ha a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik (pl. fizetésképtelenségi eljárás 
megindítása iránti kérelem, a fizetési határidők ismételt túllépése, a hitelintézet által 
meghatározott limit túllépése miatt), hogy a vételárra vonatkozó követelésünket 
veszélyezteti a Vevő fizetésképtelensége, akkor jogosultak vagyunk a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően a teljesítést megtagadni és - szükség esetén határidő tűzését 
követően - a szerződéstől elállni. Az egyedi gyártású termékek gyártására vonatkozó 
szerződések esetében azonnal elállhatunk; a határidő kötelező tűzésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések ezt nem érintik. Továbbá jogosultak vagyunk megtagadni minden 
további szolgáltatást, és előleget követelni. 

6. Tulajdonjog-fenntartás 

6.1. Az eladott áruk tulajdonjogát az adásvételi szerződésből és a folyamatban lévő üzleti 
kapcsolatból eredő valamennyi jelenlegi és jövőbeli követelésünk teljes kifizetéséig 
fenntartjuk (biztosított követelések). 

6.2. A tulajdonjog-fenntartás alá tartozó áruk a biztosított követelések teljes kifizetése előtt nem 
terhelhetőek zálogjoggal harmadik személy részére, és nem ruházhatók át biztosítékként. A 
Vevő köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni minket, ha fizetésképtelenségi eljárás 
megindítására irányuló kérelmet nyújtanak be ellene, vagy ha harmadik személyek (pl. 
lefoglalás által) rendelkezési jogot szereznek a tulajdonunkban lévő árukon. 

6.3. A Vevő szerződésszegő magatartása, különösen az esedékes vételár meg nem fizetése esetén 
jogosultak vagyunk a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elállni a szerződéstől és/vagy a 
tulajdonjog fenntartása alapján az áru átadását követelni. Az áru átadásának követelése nem 

https://www.lenze.com/de-de/produkte/motoren/servomotoren/materialteuerungszuschlag/
https://www.lenze.com/de-de/produkte/motoren/servomotoren/materialteuerungszuschlag/


foglalja magában egyúttal az elállási nyilatkozatot is; az áru visszakövetelésére vagyunk 
jogosultak, és emellett fenntartjuk az elállási jogunkat. Ha a Vevő nem fizeti meg az esedékes 
vételárat, ezeket a jogokat csak akkor érvényesíthetjük, ha előzőleg a Vevőnek 
eredménytelenül ésszerű határidőt biztosítottunk a fizetésre, vagy ha a törvényi 
rendelkezések szerint a határidő kitűzése nélkülözhető. 

6.4. A 6.4.3. pont szerinti visszavonásig a Vevő jogosult az árukat a rendes üzletmenet keretében 
a tulajdonjog fenntartása mellett tovább értékesíteni és/vagy feldolgozni. Ebben az esetben 
a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

6.4.1. A Vevő vagy harmadik fél árujának feldolgozása, összekeverése vagy összekapcsolása, 
egyesülése esetén a feldolgozott, összekevert vagy összekapcsolt, egyesített áruk 
számlaértékének arányában tulajdonjogot szerzünk. Minden más tekintetben a keletkező 
termékre ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog fenntartása mellett szállított árukra. 

6.4.2. A Vevő ezúton a 6.4.1. pontnak megfelelően az áru vagy a termék tovább-értékesítéséből 
eredő, harmadik személyekkel szembeni követeléseit teljes egészében vagy a résztulajdoni 
hányadunk összegében, ha van ilyen, biztosítékként ránk engedményezi. Az engedményezést 
ezúton elfogadjuk. A Vevő 6.2. pontban meghatározott kötelezettségei az engedményezett 
követelések tekintetében is érvényesek. 

6.4.3. A Vevő tőlünk függetlenül továbbra is jogosult a követelés behajtására. Vállaljuk, hogy nem 
hajtjuk be a követelést mindaddig, amíg a Vevő teljesíti velünk szemben fennálló fizetési 
kötelezettségeit, nem áll fenn a fizetési képességében hiányosság, és nem érvényesítjük a 
tulajdonjog-fenntartást a 6.3. pont szerinti jog gyakorlása útján. Ebben az esetben azonban 
követelhetjük, hogy a Vevő tájékoztasson minket az engedményezett követelésekről és azok 
kötelezettjeiről, adjon meg minden, a behajtáshoz szükséges információt, adja át a vonatkozó 
dokumentumokat, és tájékoztassa a kötelezetteket (harmadik személyeket) az 
engedményezésről. Továbbá ebben az esetben jogosultak vagyunk a Vevőnek a tulajdonjog 
fenntartása mellett történő további értékesítésre és feldolgozásra vonatkozó 
felhatalmazását visszavonni. 

6.4.4. Ha a biztosítékok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a követeléseinket, a Vevő 
kérésére az általunk választott biztosítékról lemondunk. 

7. A Vevő hibás teljesítéssel kapcsolatos igényei 

7.1. A Vevő kellék- és jogszavatossági jogaira a törvényi rendelkezések vonatkoznak (beleértve 
például a hibás és hiányos szállítást, valamint a nem megfelelő összeszerelést vagy a hibás 
összeszerelési utasítást), hacsak az ÁSZF alábbiakban másként nem rendelkezik.  

7.2. A hibákért való felelősségünk alapja mindenekelőtt az áru minőségéről kötött megállapodás. 
Az áru minőségére vonatkozó megállapodásnak minősül különösen az egyedi szerződés 
tárgyát képező valamennyi termékleírás és gyártói leírás.  

7.3. Amennyiben a minőségről nincs megállapodás, a jogszabályi előírás szerint kell értékelni, 
hogy fennáll-e a hiba vagy sem. Nem vállalunk azonban felelősséget a gyártó vagy más 
harmadik fél által tett olyan nyilvános nyilatkozatokért (pl. reklámnyilatkozatok), amelyekre 
a Vevő nem hivatkozott, mint a vétel szempontjából meghatározó körülményre. 

7.4. Alapvetően nem vállalunk felelősséget olyan hibákért, amelyekről a Vevő a szerződés 
megkötésekor tudott, vagy amelyekről súlyos gondatlansága miatt nem tudott. Továbbá a 
Vevő hibákkal kapcsolatos igényeinek előfeltétele, hogy az árut a szállítást követően azonnal 
megvizsgálja. A beépítésre vagy egyéb további feldolgozásra szánt áruk esetében legkésőbb 
közvetlenül a feldolgozás előtt kell elvégezni a vizsgálatot. Ha a hiba a szállításkor, az 



ellenőrzéskor vagy bármely későbbi időpontban válik nyilvánvalóvá, erről haladéktalanul 
írásban értesíteni kell bennünket. A nyilvánvaló hibákat minden esetben a szállítástól 
számított 5 munkanapon belül, a vizsgálat során nem felismerhető hibákat pedig a 
felfedezéstől számított ugyanezen időtartamon belül írásban kell jelezni. Ha a Vevő 
elmulasztja a megfelelő ellenőrzést és/vagy a hibák bejelentését, a nem, nem időben, vagy 
nem megfelelően bejelentett hibáért nem vállalunk felelősséget. 

7.5. Ha a leszállított termék hibás, akkor választhatunk, hogy a hiba kijavításával (kijavítás) vagy 
egy hibátlan termék leszállításával (csere) teljesítjük a szavatossági kötelezettséget. Ez nem 
érinti a törvényes feltételek szerinti szavatossági kötelezettség megtagadásának jogát. 

7.6. Jogunkban áll a szavatossági kötelezettség teljesítését attól függővé tenni, hogy a Vevő az 
esedékes vételárat megfizeti-e. A Vevő azonban jogosult a vételár észszerű részét 
visszatartani a hiba miatt. 

7.7. A Vevő köteles biztosítani nekünk a szavatossági kötelezettség teljesítéséhez szükséges időt 
és lehetőséget, így különösen a kifogásolt áru ellenőrzés céljából történő átadását. Csere 
esetén a Vevőnek vissza kell küldenie hozzánk a hibás terméket. A szavatossági kötelezettség 
teljesítése nem foglalja magában a hibás áru kiszerelését és újbóli beszerelését, ha azt 
eredetileg nem voltunk kötelesek beszerelni. 

7.8. A vizsgálathoz és a szavatossági kötelezettség teljesítéshez szükséges költségeket, különösen 
a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségeket mi viseljük/visszatérítjük, ha ténylegesen 
hibás volt az áru. Nem vállalunk/térítünk vissza semmilyen költséget, ha a termék már nem 
az eredeti szállítási helyen van, hanem már egy másik országba szállították. Ezen túlmenően 
követelhetjük a Vevőtől a hiba kijavítására irányuló jogosulatlan felszólítás miatt felmerült 
költségek (különösen a vizsgálati és szállítási költségek) megtérítését. 

7.9. Sürgős esetekben, például, ha az üzembiztonság veszélybe kerül, vagy aránytalan kár 
megelőzése érdekében, a Vevő maga is jogosult a hibát maga kijavítani és az ehhez objektíve 
szükséges költségek megtérítését követelni tőlünk. Az ilyen kijavításról a Vevőnek azonnal 
értesíteni kell minket, lehetőleg előre. Nem javíthatja ki a Vevő maga a hibát, ha a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően jogosultak lennénk a megfelelő szavatossági kötelezettség 
megtagadására. 

7.10. Ha a szavatossági kötelezettség teljesítésére kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt 
vagy ez a jogszabályi rendelkezések szerint mellőzhető, a Vevő elállhat az adásvételi 
szerződéstől, vagy kérheti a vételár leszállítását. Jelentéktelen hiba esetén azonban 
elállásnak nincs helye. 

7.11. A Vevő kártérítési vagy a hiábavaló költségek megtérítésére vonatkozó igényei csak a 8. pont 
szerinti hibák esetén érvényesíthetők, egyébként ki vannak zárva. 

8. Egyéb felelősség 

8.1. Hacsak a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, az alábbiak szerint vagyunk felelősek: 

8.1.1. szándékosság esetén,  

8.1.2. törvényes képviselőink és alkalmazottjaink súlyos gondatlansága esetén, 

8.1.3. rosszhiszeműség esetén, 

8.1.4. az emberi élet, a testi épség vagy az egészség megsértéséből eredő olyan károkért, 
amelyekért felelősek vagyunk, 



8.1.5. a lényeges szerződéses kötelezettség (azaz olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a 
szerződés megfelelő teljesítésének előfeltétele, és amelynek betartására a szerződő fél 
rendszeresen számít és számíthat) megszegéséből eredő károkért, 

8.1.6. a vállalt garanciákért, 

8.1.7. a termékfelelősségi szabályokból eredő követelésekért és 

8.1.8. amennyiben a felelősséget a törvény bármely más okból kötelezővé teszi. 

8.2. A 8.1.1., 8.1.3. és 8.1.4. pontok kivételével nem vagyunk felelősek az elmaradt haszonért. 

8.3. A 8.1.1., 8.1.3. és 8.1.4. pontok kivételével nem vállalunk felelősséget a termeléskiesésért. 

8.4. Valamely lényeges szerződéses kötelezettség (8.1.5. pont) enyhe gondatlansággal történő 
megszegése miatti felelősség esetén a felelősségünk káreseményenként az adott egyedi 
megrendelés mindenkori megrendelési volumenére, de legfeljebb 1 millió euróra 
korlátozódik. 

8.5. A jelen szakasz rendelkezései a költségtérítési igényekre is vonatkoznak. 

8.6. Minden más tekintetben felelősségünk – bármilyen más jogalapon - kizárt. 

9. Elévülés 

9.1. A kellék- és jogszavatossági igények elévülési ideje a szállítástól számított 24 hónap. 
Amennyiben a termék Vevő általi elvitelében állapodtunk meg, az elévülési idő az elvitellel 
kezdődik.  

9.2. A fenti elévülési határidők a Vevőnek az áru hibáján alapuló szerződéses és szerződésen kívüli 
kártérítési igényeire is vonatkoznak. A Vevőnek a 8.1.1., 8.1.3. és 8.1.4. pontok szerinti, 
valamint a termékfelelősségi szabályok szerinti kártérítési igényei kizárólag a törvényes 
elévülési határidők szerint évülnek el. 

10. Tulajdonosi jogok  

10.1. A Vevő felelős azért, hogy a szállítás vagy teljesítés céljából nekünk átadott dokumentumok, 
eszközök és hasonlók esetében harmadik felek tulajdonjogát ne sértse. A Vevő köteles 
minket mentesíteni harmadik felek követelései alól, és megtéríteni nekünk az esetlegesen 
felmerülő károkat. Ha egy harmadik fél a neki járó iparjogvédelmi jogra hivatkozva megtiltja 
számunkra a teljesítést, gyártást vagy szállítást, jogosultak vagyunk - a jogi helyzet vizsgálata 
nélkül - a munkát leállítani és a felmerült költségek megtérítését követelni. A nekünk átadott, 
de megrendeléshez nem vezető dokumentumokat, eszközöket és hasonlókat kérésre a 
költségek megtérítése ellenében visszaadjuk. Ellenkező esetben az ajánlat benyújtásától 
számított három hónap elteltével jogosultak vagyunk azokat megsemmisíteni. 

10.2. Fenntartjuk a tulajdon- és szerzői jogokat minden mintán, modellen, rajzon, 
költségbecslésen, számításon és hasonló tárgyi vagy immateriális természetű információn - 
akár elektronikus formában is. Az ilyen információk nem tehetők hozzáférhetővé harmadik 
felek számára. Ha a Vevő a szerződéskötéssel kapcsolatban ilyen információt kap, köteles azt 
díjmentesen visszaküldeni, ha a szerződés nem jön létre.  

10.3. Amennyiben az áruba szoftver van beépítve, a Vevőnek nem kizárólagos joga van arra, hogy 
azt változatlan formában használja a szállított áruban. Az egyedi szerződéses megállapodások 
alkalmazása elsőbbséget élvez. 



11. Titoktartás 

11.1. A Vevő vállalja, hogy a velünk való együttműködéssel kapcsolatban szóban, írásban vagy 
bármilyen más formában - és akár a jelen szerződés megkötése előtt - tudomására jutott 
valamennyi, ránk vonatkozó információt (különösen adatokat és dokumentumokat) (a 
továbbiakban együttesen "Információ") (a teljesítési közreműködőktől származókat is) 
szigorúan bizalmasan kezeli a jelen szerződés időtartama alatt és azt követően is, és - kivéve, 
ha a jelen szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges - nem rögzíti, harmadik félnek nem 
adja át és nem hasznosítja. Ez vonatkozik a Lenze-csoport más vállalatainak információira is. 

11.2. A fent említett titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek 

• bizonyíthatóan már a velünk való együttműködés előtt is ismertek voltak a Vevő 
számára, anélkül, hogy titoktartási kötelezettséget vállaltak volna, vagy 

• általánosan ismertek vagy ismertté válnak anélkül, hogy a Vevő ezért felelősséggel 
tartozna, vagy 

• harmadik fél a titoktartási kötelezettség megsértése nélkül közli a Vevővel; vagy 

• végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat vagy jogszabály miatt kell 
nyilvánosságra hozni. Ebben az esetben a Vevőnek a nyilvánosságra hozatal előtt 
írásban tájékoztatnia kell minket, hogy lehetőségünk legyen bírósági védelmet kérni. 

A rendkívüli körülmény fennállásának bizonyítása a Vevőt terheli. 

11.3. A Vevő csak a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal jogosult a felek együttműködésének 
tényét harmadik személyekkel közölni, különösen minket referenciaként megnevezni. A 
sajtóközleményeket vagy más, a nyilvánosságnak szóló nyilatkozatokat előzetesen egyeztetni 
kell velünk. A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, ha és amennyiben kötelező 
jogszabályi rendelkezések, különösen a jogszabályi közzétételi kötelezettségek ellentétesek 
velük. 

12. Exportálás 

A Vevő köteles betartani az összes alkalmazandó nemzeti és nemzetközi exportellenőrzési és 
szankciós előírást, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, 
Németország, Magyarország és az Egyesült Államok előírásait. A listázott kettős felhasználású 
termékek szintén nem hozhatók be vámszabad területekre vagy vámszabad raktárakba. Ez a 
kötelezettség csak annyiban érvényes, amennyiben nem vezet az uniós vagy a német, illetve 
a magyar jog szerinti úgynevezett bojkottellenes előírások megsértéséhez. 

13. Jogválasztás és joghatóság 

13.1. A jelen ÁSZF-re, valamint a köztünk és a Vevő közötti szerződéses kapcsolatra Magyarország 
joga irányadó, a nemzetközi egységes jog, különösen az ENSZ nemzetközi adásvételi 
szerződésekről szóló egyezményének kizárásával. 

13.2. A szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő valamennyi jogvitában a Budai 
Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességgel 
rendelkezik. Ugyanakkor minden esetben jogosultak vagyunk arra is, hogy a jelen ÁSZF vagy 
előzetes egyedi megállapodás szerinti szállítási kötelezettség teljesítésének helyén vagy a 
Vevő általános illetékességi helyén pereljünk. Az irányadó jogszabályi rendelkezések, 



különösen a kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezések változatlanul 
alkalmazandóak. 

 

 

 


