
Az AUDI HUNGARIA Zrt. Általános Szerződési Feltételei használt 
árucikkek külső partnerek részére történő értékesítésére vonatkozóan 
 
 
   

I. Hatály 

1. Az alábbi értékesítési feltételek az AUDI HUNGARIA Zrt. valamennyi, külső partnere részére 
történő bel- és külföldi értékesítésre vonatkoznak. A szállításokra, szolgáltatásokra és 
ajánlattételre  kizárólag jelen szerződési feltételek alapján kerül sor. 

2. A vevő jelen feltételeknek ellentmondó vagy attól eltérő szerződési feltételeit vagy egyéb 
korlátozásait az AUDI HUNGARIA Zrt. nem ismeri el , kivéve ha azok alkalmazásához egyedi 
esetben kifejezetten és írásban hozzájárul. A vevő eltérő szerződési feltételekre hivatkozó 
visszaigazolásai visszautasításra kerülnek. 

II. Ajánlat és megrendelés 

1. Az AUDI HUNGARIA Zrt. által közzétett árak nem minősülnek ajánlatnak, ajánlati kötöttséggel 
nem bírnak. 

2. Amennyiben a megrendelés ajánlatnak tekintendő, úgy a megbízások csak az AUDI HUNGARIA Zrt.  
írásbeli visszaigazolásával, de legkésőbb a szállításra való átadással számítanak elfogadottnak. 

3. Valamennyi, a megbízás révén vevőnek átadott dokumentum vonatkozásában az AUDI HUNGARIA 
Zrt. fenntartja a tulajdon- és szerzői jogokat. Ezek a dokumentumok nem bocsáthatók harmadik 
fél számára hozzáférhetővé, kivéve, ha az AUDI HUNGARIA Zrt. ehhez kifejezett írásbeli 
hozzájárulását adja a vevő részére. 

III. Árak 

1. A feltüntetett árak nettó árként értendők, melyhez hozzászámításra kerül a szállítás napján 
Magyarországon hatályos törvényben szabályozott általános forgalmi adó. 

2. Az árak az adásvétel tárgyának telephelyétől értendők (Incoterms: 2010 EXW).  A vevő felelős a 
bontásért, csomagolásért, rakodásért, szállításért, biztosításért, vámügyintézésért és ő viseli ezek 
költségét, valamint minden olyan költséget, amely az szállítással összefüggésben és annak során 
keletkezik. 

3. A vevő felelős az érvényben lévő vámelőírások betartásáért, beleérte az exportellenőrzési 
előírásokat is. 

4. Megállapodás alapján AUDI HUNGARIA Zrt. rendelkezésre bocsáthat segédeszközöket, 
szerszámokat (mint pl. csarnokokban használható daruk, targoncák) és személyzetet. Ezek vevővel 
a ráfordításnak megfelelően kerülnek elszámolásra. A bontásnak, rakodásnak és szállításnak 
alapvetően a technika jelenlegi állása szerint kell történnie. 

IV. Fizetési feltételek 
 

1. A szállításokra – amennyiben nincs ettől eltérő írásbeli megállapodás – csak előre fizetés ellenében 
kerül sor. A fizetéseket banki átutalással kell teljesíteni. A fizetés akkor minősül teljesítettnek, ha 
az AUDI HUNGARIA Zrt.  rendelkezhet  azösszeg felett. Az AUDI HUNGARIA Zrt. a Magyarországon 
hatályos törvények szerinti általános forgalmi adóval növelve állítja ki a számlát. A vevő köteles az 
adóazonosító számát illetve közösségi adószámát megadni.   
Közösségen belüli értékesítés esetén:  
amennyiben a vevő nem magyar adószámmal rendelkezik, tudomásul veszi, hogy az adószám 
közlésével igazolja, hogy az árut közvetlenül abba az EU-tagországba szállítja, amely az 
adószámhoz hozzárendelte és az árut mielőtt az Magyarország területét elhagyja, nem értékesíti 
tovább.  A vevő az árut a címére (székhely vagy telephely) vagy egy megbízott (bérgyártó vagy 
raktáros) részére szállíthatja. A vevő jogosult az Európai Unió valamely tagállamába történő 
áruszállítást az árubeérkezést igazoló bélyegzővel ellátott CMR-dokumentummal vagy egyéb 
szállítólevéllel igazolni.  
Export (csak akkor, ha a vevő Magyarországon gazdasági céllal nem telepedett le): 
A vevő tudomásul veszi, hogy az adószám közlésével igazolja, hogy az árut, 90 napon belül a 
Közösségen kívüli területre szállítja és az árut mielőtt az a Közösség területét elhagyja nem 



használja és nem értékesíti tovább. A vevő az árut kizárólag a címére (székhely vagy telephely) vagy 
egy megbízott bérgyártó vagy raktáros) részére szállíthatja. A vevő jogosult a Közösségen kívülre 
történő szállítást a vámjogi előírások szerinti kiszállítási dokumentumokkal igazolni.  
A fenti feltételek igazolása alapján az AUDI HUNGARIA Zrt. kiállítja az adómentes szállításról szóló 
korrekciós számlát.   

2. Amennyiben a vevő késedelembe esik a fizetéssel, úgy a törvényben meghatározott mértékű 
késedelmi kamat válik esedékessé. Ezen túlmenően az AUDI HUNGARIA Zrt. elállhat az adásvételi 
szerződéstől és érvényesítheti a keletkezett kárának megtérítését a vevővel szemben a VII/2. pont 
szerint. 

3. Amennyiben a vevő helytelen adatokat közölt a hitelképességét meghatározó tényekkel 
kapcsolatban, vagy gazdasági körülményeiben lényeges, a szerződés teljesítését veszélyeztető 
változás következik be  vagy ellene végelszámolási eljárás vagy felszámolási eljárás indult, úgy az 
AUDI HUNGARIA Zrt. jogosult bármikor elállni a visszaigazolt megbízásoktól a teljesítésre  
vonatkozó póthatáridő tűzése nélkül, kivéve, ha a vételár kiegyenlítése vevő részéről már teljes 
egészében megtörtént.. 

4. A vevőt csak akkor illeti meg a beszámítás, visszatartás és vételár csökkentésének joga, ha a 
beszámítani kívánt igényét bíróság jogerősen megállapította, vagy az AUDI HUNGARIA Zrt. írásban 
elismerte azt. A visszatartás jogának gyakorlására a vevő csak annyiban jogosult, amennyiben az 
igénye ugyanazon szerződéses viszonyon alapul. 

V. Szállítás / Kárveszély átszállása / Exportellenőrzés 

1. Az AUDI HUNGARIA Zrt.  bármikor jogosult részteljesítésekre. 
2. Az AUDI HUNGARIA Zrt.  üzemi területén lévő berendezések bontása során alapvetően jelen kell 

lennie egy német, illetve magyar nyelvű szerelőnek (szakembernek). Az AUDI HUNGARIA Zrt.  
utasításait és vonatkozó előírásait be kell tartani. A szállítást a vevőnek kell megszerveznie. 

3. A kárveszély (véletlen megsemmisülés vagy állagromlás) a bontási munkálatok kezdetével 
(amennyiben nem kerül sor bontási munkálatokra, akkor az áru átadásával) átszáll a vevőre. Ez 
érvényes függetlenül attól, hogy az áru elszállítására a teljesítés helyéről kerül-e sor. Amennyiben 
a lebontás (átadás) vagy a szállítás az AUDI HUNGARIA Zrt. -nek fel nem róható okból válik 
lehetetlenné, úgy a kárveszély már a küldésre kész állapotról szóló jelentéssel átszáll a vevőre. 
Ezen túlmenően a X. pont szerinti rendelkezések irányadók a tulajdonjog fenntartásával 
kapcsolatban. 

4. A szerződés AUDI HUNGARIA Zrt.  általi teljesítésére azon fenntartással kerül sor, hogy a 
teljesítést nem akadályozza belföldi és/vagy nemzetközi, a külkereskedelmi előírás, valamint 
semmilyen embargó és/vagy egyéb korlátozás, szankció. Az AUDI HUNGARIA Zrt.  bármikor 
elállhat a a vevővel kötött termékekről, szolgáltatásokról, hardverről, szoftverről vagy 
technológiákról szóló olyan adásvételi szerződésektől, amelyek az EU, az EU-tagállamok, az USA 
vonatkozó kiviteli előírásai vagy a belföldi szabályozások alapján az üzleti partnerre, árukra, a 
felhasználás céljára vagy a végleges felhasználási helyre nézve hatósági engedélyezés feltételével 
jönnek létre. 

 

VI. Átadási időpontok és határidők 

1. Az AUDI HUNGARIA Zrt.  által megnevezett átadási időpontok és határidők nem kötelező 
érvényűek, amennyiben azokról nem írásban állapodnak meg. 

2. A vevő a kötelező érvényű időpont vagy határidő túllépését követő 10 nap után felszólíthatja az 
eladót az átadásra. A határidő leteltével az AUDI HUNGARIA Zrt.  késedelembe esik. 

3. Amennyiben a vevő el kíván állni a szerződéstől, úgy előbb a 2. pont szerinti tíz napos határidő 
leteltét követően megfelelő szállítási határidőt kell meghatároznia az eladónak. 

4. A késedelem miatti kártérítési felelősségre a IX. pont vonatkozik. Az AUDI HUNGARIA Zrt.  nem 
felel abban az esetben, ha a kár határidőben történő szállítás esetén is bekövetkezett volna. 

5. Vis maior, vagy az AUDI HUNGARIA Zrt -nél vagy beszállítóinál bekövetkező olyan üzemzavarok, 
amelyek önhibáján kívül akadályozzák az eladót abban, hogy a megállapodás szerinti időpontban 
vagy a megállapodás szerinti határidőn belül átadja az adásvétel tárgyát, az üzemzavar idejével 
hosszabbítják meg a megállapodás szerinti időpontokat és határidőket. Amennyiben az ezen 
körülményekre visszavezethető  zavarok több mint hat hónappal késleltetik a szolgáltatás 
teljesítését, úgy a vevő elállhat a szerződéstől. Mindez nem érinti az egyéb elállási jogokat. 



VII. Átvétel 

1. A vevő köteles az adásvétel tárgyát a megállapodás szerinti szállítási határidőt követő 8 napon 
belül átvenni. Amennyiben nem veszi azt át, úgy az AUDI HUNGARIA Zrt.  élhet a jogszabály szerint 
őt megillető jogokkal, így különösen elállhat a szerződéstől. Amennyiben a vevő nem bontotta le 
és szállította el teljes egészében a berendezést a bontási jegyzőkönyvben vagy egyéb írásos módon 
meghatározott időpontig, úgy az AUDI HUNGARIA Zrt.  elállhat a szerződéstől és jogosult arra, 
hogy a vevő költségére bontsa le és raktározza el a még megmaradt berendezéseket. 

2. Amennyiben az AUDI HUNGARIA Zrt.  kártérítést követel, úgy annak mértéke a vételár 5%-a. Vevő 
ennél nagyobb összegű kártérítésre kötelezhető, amennyiben az AUDI HUNGARIA Zrt.  nagyobb 
kárt igazol. 

VIII. Hibás teljesítés 

1. Garanciák vagy hasonló joghatást kiváltó nyilatkozatok kizárólag írásos formában érvényesek. 
2. A vevő az adásvétel tárgyát, amely használt dolog, mindennemű kellékszavatosság és/vagy 

jogszavatosság kizárásával szerzi meg, függetlenül attól, hogy a hiányosságok felismerhetők  vagy 
rejtettek. A vevő feladata annak ellenőrzése, hogy az adásvétel tárgya alkalmas-e a használatra és 
megfelel-e a munkaeszközök biztonságára vonatkozó mindenkori törvényi rendelkezéseknek. 

3. A kártérítési felelősségre a IX. pont (Felelősség) szerinti rendelkezések irányadók . 

IX. Felelősség 

1. A gondatlan károkozásért való felelősség a szerződés szerinti lényeges kötelezettségek 
megsértésére korlátozódik. Amennyiben a vevő igényt tarthat kártérítésre, úgy az igény a 
megállapodás szerinti vételár legfeljebb 5%-ára korlátozódik. A szándékosságért, az élet, a testi 
épség vagy az egészség megsértéséért az AUDI HUNGARIA Zrt.  gondatlanság esetén is korlátlanul 
felel. 

2. Kizárt az AUDI HUNGARIA Zrt.  felelőssége az adásvétel tárgyán végzett olyan módosítások vagy 
üzembe helyezési munkálatok esetén, amelyeket a vevő vagy harmadik fél az AUDI HUNGARIA Zrt.  
előzetes engedélye nélkül hajt végre. 

X. Tulajdonjog fenntartása 

1. Az adásvétel tárgya a bontási munkálatok megkezdéséig (amennyiben nem kerül sor bontási 
munkálatokra, akkor az áru átadásáig) és az eladót az adásvételi szerződés alapján megillető 
követelés kiegyenlítéséig az AUDI HUNGARIA Zrt.  tulajdonát képezi. Amennyiben a vevő üzleti 
kapcsolatban áll az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-vel, úgy a tulajdonjog fenntartása az AUDI 
HUNGARIA Zrt.  vevővel szembeni, a meglévő üzleti kapcsolatból eredő követeléseire vonatkozóan 
is fennmarad a követelések kiegyenlítéséig. 

2. Mindaddig, amíg a tulajdonjog fenntartása fennáll, a vevő nem rendelkezhet az adásvétel 
tárgyáról és nem biztosíthat harmadik félnek szerződéssel használati jogot. 

XI. Üzleti titkok 

1. Valamennyi, a teljesítéssel összefüggő körülmény és információ bizalmas jellegű. A vevő köteles 
titokban tartani az ajánlatot, az ajánlat elfogadását, valamint az ezekkel összefüggő üzleti és 
műszaki részleteket. Biztosítania kell továbbá, hogy a teljesítésbe bevont személyekre is 
ugyanezen kötelezettségek vonatkozzanak. 

2. A vevő köteles üzleti titokként kezelni a jelen szerződési feltételeket, valamint minden, a teljesítés 
során az eladótól kapott információt, illetve biztosítani azok megőrzését. Az eladóra vonatkozó 
adatokat – a jelen szerződés teljesítésével és alkalmazásával szükségszerűen összefüggő személyi 
kört meghaladóan – nem teheti hozzáférhetővé harmadik fél számára. Amennyiben a vevő 
megsérti ezen titoktartási kötelezettséget, úgy teljes kártérítésre köteles. 

XII. Kapcsolattartás 



1. A jogviszonnyal összefüggő értesítéseket írásban kell megtenni az ajánlat elfogadásában 
megadott kapcsolattartók felé... 

XIII. Általános rendelkezések 

1. A vevő az AUDI HUNGARIA Zrt-vel kötött ügyeletekből származó jogai  nem ruházhatók át 
harmadik személyre. 

2. Amennyiben jelen feltételek és a további megállapodások valamely rendelkezése érvénytelen vagy 
érvénytelenné válik, úgy ez egyébiránt nem érinti a szerződési feltételek érvényességét. 

3. A kiegészítő megállapodásokhoz vagy módosításokhoz, valamint az ezekből eredő 
megnövelt/csökkentett árakhoz és/vagy módosított szállítási határidőkhöz alapvetően írásos 
megállapodás, vagy az AUDI HUNGARIA Zrt.  visszaigazolása szükséges. 

4. A magyar nyelvű szerződési feltételek jogilag kötelező érvényűek. Amennyiben a felek nem 
állapodnak meg írásban másként, úgy az egyéb szerződéses dokumentumok esetében -  
többnyelvű változat megléte esetén – amelyek közül az egyik a magyar – a magyar nyelvű változat 
a jogilag kötelező érvényű. 

5. A szerződési feltételekre a magyar jog irányadó. A vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
minden, a szerződési feltételekből eredő és azokkal összefüggő, valamint az azok alapján 
megkötött szerződéssel kapcsolatos vita esetén a magyarországi, azon belül a győri bíróságok az 
illetékesek. Az 1980. 04. 11-én kelt, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-
egyezmény alkalmazása minden esetben kifejezetten kizárt. 

6. A teljesítés helye Győr, Magyarország. 
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