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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a DELTA Építő – és Szakipari 
Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4.; 
cégjegyzékszáma: 03-09-009032; adószáma: 10238488-2-03; a továbbiakban: Szállító) és a 
Megrendelő között létrejött, a Szállító által gyártott  és forgalmazott termékek értékesítésére 
irányadó rendelkezéseket tartalmazza. 

 

1. Áltanos rendelkezések 
 

1.1. A jelen ÁSZF-ben foglaltaktól kizárólag a Szállító és a Megrendelő között írásban 
létrejött keretszerződés rendelkezései térhetnek el. 
 

1.2. A Szállítót nem kötik a Szállító bármely munkavállalója és a Megrendelő között 
létrejött – a jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között létrejött keretszerződésben 
foglaltaktól eltérő - szóbeli megállapodások, illetve olyan írásbeli kommunikáció 
során tett kijelentések, nyilatkozatok, amelyek a felek arra feljogosított képviselője 
által nem kerültek cégszerűen aláírásra. 
 

1.3. A jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 4. 
pontja szerinti vállalkozás, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti 
tevékenysége körében eljáró személy. 

 

2. Szerződés létrejötte 
 

2.1. A Megrendelő megrendelését kizárólag elektronikus úton, az ertekesites@delta-
kft.hu elektronikus e-mail címen jogosult leadni a Szállító részére. Egyéb úton 
leadott megrendelés visszaigazolására, ezáltal a megrendelés teljesítésére a 
Szállító nem köteles. 
 

2.2. Megrendelő a megrendelésben feltüntetett valamennyi adatért felelősséggel 
tartozik, a nem megfelelően feltüntetett adatokból eredő bármilyen kárért a 
Megrendelő felelős. 
 

2.3. A Megrendelő a megrendelésben köteles feltüntetni a rendelni kívánt termék 
pontos nevét, cikkszámát, darabszámát, gyártási méretét, illetve az egyéb 
termékjellemzőket (így különösen, de nem kizárólagosan szín, felületkezelés, 
nyitásirány). 

 
2.4. A Szállító a beérkezett megrendelés alapján, elektronikus úton visszaigazolást 

küld a Megrendelő részére, amely visszaigazolás tartalmazza a megrendelés 
alapján többek között a megrendelt termékek ellenértékét, a szállítás helyét és a 
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szállítás hetét, valamint a szállítással kapcsolatban felmerült, a Megrendelőt 
terhelő költségeket. 

 
2.5. Megrendelő tudomására szolgál, hogy a jelen ÁSZF 2.4. pontjában rögzített 

visszaigazolásban foglaltak a Szállító ajánlatának minősülnek. A Szállító ajánlata 
a Szállítót az ajánlat keltétől számított 30 naptári napig köti. 

 
2.6. A visszaigazolás szerinti teljesítés megkezdésének előfeltétele, hogy a 

Megrendelő a visszaigazolt termék bruttó ellenértékének 50%-át előleg jogcímén 
megfizesse a Szállító részére. Az előleg jelen pontban megállapított mértékétől 
kizárólag a felek között létrejött keretszerződés térhet el. 

 
2.7. A teljesítési határidő az azt követő munkanapon veszi kezdetét, amikor a 2.6 

pontban rögzített előleg teljes összege a Szállító bankszámlaszámán jóváírásra 
kerül. 

 
2.8. Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Szállító által visszaigazolt megrendelés 

módosítására kizárólag a keretszerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján van 
lehetőség. A visszaigazolt megrendelés módosítása esetén a Megrendelő köteles a 
Szállító felmerült költségeit megtéríteni a keretszerződésben foglaltak szerint. 

 
3. Teljesítés 

 
3.1. A Szállító a megrendelést a visszaigazolásában foglaltak szerint vállalja teljesíteni. 

 
3.2. A Szállító a teljesítés során, a szállítással kapcsolatban felmerült költségeket 

jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni a felek között létrejött 
keretszerződésben foglaltak szerint. 

 
3.3. Megrendelő tudomására szolgál, hogy a leszállított termékek átvételekor a 

rakodással, a termékek mozgatásával és a tárolásával összefüggésben felmerülő 
feladatok ellátása a Megrendelő kötelezettsége, felelőssége és költsége. A teljesítés 
napjával egyidejűleg a kárveszély viselése a Megrendelőre száll át. 

 
3.4. Megrendelő a termékek teljesítés napján történő mennyiségi átvételére köteles. A 

mennyiségi átvételt a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője köteles a 
szállítólevélen nevének, személyazonosító igazolványa számának és aláírásának 
feltüntetése mellett igazolni. 

 
3.5. Amennyiben a 3.4. pontban meghatározott mennyiségi átvétel során a 

Megrendelő mennyiségi hiányt észlel, köteles azt a szállítólevélen feltüntetni. A 
mennyiségi hiányt a Szállító ésszerű határidőn belül köteles pótolni. 

 
3.6. Megrendelő a teljesítéssel összefüggésben minőségi kifogással a teljesítés napjától 

számított 7 naptári napig élhet. A minőségi kifogás előterjesztésére és 
érvényesítésére a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 1. számú 
mellékletben foglaltak az irányadóak. 



3 
 

 
3.7. Amennyiben Megrendelő a 3.6. pontban megállapított határidőn belül minőségi 

kifogást – az arra irányadó szabályok szerint - nem terjeszt elő, úgy azt a felek a 
teljesítés minőségi fenntartás nélküli elismerésének tekintik. A 3.6. pontban foglalt 
határidő elteltét követően a Megrendelő hibás teljesítésből eredő igényét nem 
jogosult a Szállítóval szemben érvényesíteni, ide nem értve a rejtett hibából 
fakadó kellékszavatosság iránti jogok érvényesítését. A kellékszavatossági igény a 
teljesítéstől számított 1 éven belül az 1. számú mellékletben felsorolt esetekben és 
az ott rögzítettek szerint érvényesíthető. 

 
4. Fizetési feltételek 

 
4.1. Megrendelő a 2.6. pontban foglalt előleg összegét a Szállító által kiállított 

előlegszámla alapján köteles teljesíteni. A Szállító a teljesítést követően jogosult – 
az előlegszámlán meghatározott összeggel csökkentett - végszámlát kiállítani, 
Megrendelő pedig köteles a végszámla teljes ellenértékét maradéktalanul a 
Szállító részére megfizetni. Megrendelő a jelen pontban foglalt fizetési 
kötelezettségeit a 4.2. és a 4.3. pontokban rögzített szabályok figyelembe vétele 
mellett köteles teljesíteni. 

 
4.2. Megrendelő tudomására szolgál, hogy a 4.1. pontban rögzített fizetési 

kötelezettségét kizárólag a Szállító által megjelölt bankszámlaszámra és kizárólag 
átutalás útján teljesítheti, amennyiben akár az előlegszámla, akár a végszámla 
ellenértéke a 150.000,- Ft összeget meghaladja. Amennyiben az előleg-, illetve a 
végszámla ellenértéke a 150.000,- Ft összeget nem haladja meg, úgy a Megrendelő 
jogosult készpénzben történő teljesítésre. 

 
4.3. Megrendelő tudomására szolgál továbbá, hogy a fizetési kötelezettsége 

teljesítésének határnapja a Szállító általi teljesítés napja, ide nem értve azt az 
esetet, amikor a Szállító a felek között létrejött keretszerződés alapján Megrendelő 
részére halasztott fizetést tesz lehetővé. Halasztott fizetés esetén a fizetési 
határidő az előleg-, illetve végszámla kiállításának napján kezdődik. 

 
4.4. Amennyiben Megrendelő a 4.1. pont szerinti fizetési kötelezettségének 

teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától, a teljesítés 
napjáig köteles a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
késedelmi kamatot fizetni a Szállító részére. A fizetési kötelezettség teljesítésének 
napja az a nap, amely napon az előleg-, illetve a végszámla ellenértéke a Szállító 
bankszámlaszámán jóváírásra kerül. 

 
4.5. Amennyiben Megrendelő a 4.1. pontban foglalt fizetési kötelezettségének 

teljesítésével 7 naptári napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szállító jogosult a 
Megrendelő rendelési jogát zárolni, illetve az esetlegesen nyitott megrendeléseket 
a fennálló tartozás erejéig visszatartani anélkül, hogy a visszatartás jogának 
gyakorlása a Szállító teljesítési késedelmének minősülne. 

 



4 
 

4.6. Szállító a teljesített megrendeléssel érintett termékekre vonatkozó tulajdonjogát 
mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a termékek ellenértékét 
maradéktalanul meg nem fizeti a Szállító részére. 

 
5. Záró rendelkezések 

 
5.1. Szállító jogosult a termékek listaárát egyoldalúan meghatározni, illetve 

módosítani. Amennyiben Szállító áremelést tervez, köteles arról Megrendelőt 
legalább a tervezett áremelés kezdő napját megelőző 30 nappal korábban írásban, 
elektronikus úton értesíteni. 
 

5.2. A Szállító által a Megrendelőnek nyújtott kedvezmény mértékéről a felek 
kizárólag a keretszerződésben jogosultak megállapodni. 

 
5.3. Szállító az általa gyártott és forgalmazott termékekre vonatkozó 

teljesítménynyilatkozatokat a hivatalos honlapján (www.delta-kft.hu), bárki 
számára hozzáférhető és letölthető formátumban teszi közzé. 

 
5.4. Szállító a jelen ÁSZF-ben foglaltak egyoldalú módosítására jogosult akként 

azonban, hogy a módosítás tényéről és a módosított ÁSZF tartalmáról köteles a 
Megrendelőt az új ÁSZF hatálybalépésének kezdő napját megelőző 30 nappal 
korábban írásban, elektronikus úton értesíteni. 

 
5.5. Szállító a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit a www.delta-kft.hu 

weboldalon bárki számára hozzáférhető és letölthető formátumban teszi közzé. 
 

Jelen ÁSZF 2019. január 1. napjától, visszavonásig hatályos és alkalmazandó.  


