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Az Értékesítés Általános Szerződési Feltételei 
ACPS Automotive Kft. (Aftermarket) 

Értékesítési Általános Szerződési Feltételek 
 
A jelen Értékesítési Általános Szerződési Feltételek kizárólag gazdasági társasá-
gokkal, valamint egyéb jogi személyekkel folytatott belföldi és nemzetközi üzleti 
tranzakciókra vonatkoznak. 
 
1.   Alkalmazás 
1.1   A jelen Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Értékesí-

tési Feltételek”) az ACPS Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegy-
zékszám: 03-09-111065; székhely: Magyarország, 6000 Kecskemét, Kadafalva-
Heliport 11751/43., a továbbiakban: „ACPS Automotive”) és az ügyfél közötti va-
lamennyi üzleti tranzakció során alkalmazandók, még akkor is, ha a később 
megkötött egyedi megállapodásokban nem hivatkoznak rájuk. 

1.2   Az ügyfél azon szerződési feltételei, amelyek ütköznek a jelen Értékesítési Fel-
tételekkel, kiegészítik azokat vagy eltérnek azoktól, csak akkor válnak a szerző-
dés részévé, ha alkalmazásukat az ACPS Automotive kifejezetten írásban jóvá-
hagyja. A jelen Értékesítési Feltételek még abban az esetben is érvényesek, ha 
az ACPS Automotive fenntartások nélkül szállít az ügyfélnek, miközben tudatá-
ban van az ügyfél ellentmondó vagy eltérő szerződési feltételeinek. 

1.3   Azokat a megállapodásokat, amelyek kiegészítik a jelen Értékesítési Feltételeket 
vagy eltérnek azoktól, és amelyeket az ACPS Automotive és az ügyfél egy szer-
ződés teljesítése érdekében kötnek meg, a szerződésben írásban kell rögzíteni. 
Ez vonatkozik a jelen, írásbeliséget előíró követelmény törlésére is. 

1.4   Az ezen Értékesítési Feltételekben meghatározottakon túli jogok, amelyekre az 
ACPS Automotive jogszabály által jogosult, nem változnak. 

 
2.    Szerződés létrejötte 
2.1   Valamennyi ajánlat változhat és nem kötelező érvényű, kivéve, ha kifejezetten 

kötelező érvényű ajánlatként kerülnek megjelölésre. 
2.2   Az ajánlatok részét képező dokumentációban esetlegesen szereplő képek, raj-

zok, a tömegre, a méretekre vonatkozó információk, a szállítás vagy a teljesítés 
egyéb leírásai csak hozzávetőlegesek, kivéve, ha azokat írásbeli vagy elektro-
nikus megerősítéssel kifejezetten kötelező érvényűként jelöltek meg. Az ilyen 
adatközlések nem képezik sem a megállapodás, sem a jótállás tárgyát a szállítás 
vagy a teljesítés megfelelő minőségére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a 
szállítási vagy teljesítési célminőségről az ACPS Automotive az ügyféllel köte-
lező jelleggel megállapodott, az ACPS Automotive által végrehajtott módosítá-
sok továbbra is megengedettek, amennyiben azok az ügyfél számára észszerű-
ek, vagy kötelező jogi előírások alapján történnek. Az ACPS Automotive fenn-
tartja a jogot, hogy az áruk kialakításán és formáján változtasson, amennyiben 
a változtatások nem jelentősek és az ügyfél számára ésszerűek. Az ésszerűtlen 
változtatások esetén az ügyfél jogosult elállni a szerződéstől, azonban az ügyfél 
további követelésekkel nem élhet. 

2.3   Hacsak és amennyiben írásban kifejezetten másként nem állapodtak meg, szer-
ződés célja olyan áru szállítására korlátozódik, amely alkalmas a szerződésben 
meghatározott felhasználásra. Az áru minőségét a megrendelés és a megren-
delés visszaigazolása véglegesen rögzíti. Hacsak és amennyiben írásban kife-
jezetten másként nem állapodtak meg, az áruknak nem kell megfelelniük a Ptk. 
(Polgári Törvénykönyv) 6:123. § (1) bekezdése szerinti, a szolgáltatás minőségére 
vonatkozó követelményeknek. Különösen nem áll fenn az a kötelezettség, hogy 
az áru alkalmas legyen azokra a célokra, amelyekre más, azonos rendeltetésű 
árukat rendszerint használnak és/vagy olyan minőségű, amely az azonos típusú 
áruk esetében szokásos, és amelyet az ügyfél elvárhat, figyelembe véve (i) az 
áru típusát és (ii) az ACPS Automotive vagy az ACPS Automotive nevében vagy 
más személy által a szerződéses lánc korábbi láncszemeiben, különösen a rek-
lámban vagy a címkén tett nyilvános nyilatkozatokat. Az árunak nem kell meg-
felelnie a minta vagy mintadarab minőségének sem, amelyet vagy amelyeket az 
ACPS Automotive a szerződés megkötése előtt az ügyfél rendelkezésére bo-
csátott. 

2.4   A megrendelések csak akkor válnak kötelező érvényűvé, ha az ACPS Automo-
tive írásbeli megrendelés-visszaigazolással megerősíti azokat. Írásbeli meg-
rendelés-visszaigazolásnak kell tekinteni azokat a megrendelés-visszaigazolá-
sokat, amelyek automatikus eszközökkel készülnek, és ezért nem tartalmaznak 
nevet és aláírást. Amennyiben az ACPS Automotive nem válaszol az ügyfél 
ajánlataira, megrendeléseire, kéréseire vagy egyéb nyilatkozataira, akkor ez 
csak akkor tekintendő jóváhagyásnak, ha az ACPS Automotive és az ügyfél erre 

vonatkozóan kifejezett írásbeli megállapodást kötött és/vagy erre vonatkozóan 
kifejezett jóváhagyás történt. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása nyil-
vánvaló hibákat, elírásokat vagy számítási hibákat tartalmaz, az nem kötelező 
érvényű az ACPS Automotive-re nézve. 

2.5   Ha a szerződés megkötésére internetes platformokon keresztül kerül sor, a 
szerződésre az adott platform használati feltételei az irányadók, egyebekben a 
jelen Értékesítési Feltételek rendelkezései az irányadók. 

2.6   Valamennyi ajánlati dokumentummal érintett (ideértve a képeket, rajzokat, 
egyéb illusztrációkat, stb.) tulajdonjog és szerzői jog az ACPS Automotive-t illeti. 
Ezek a dokumentumok az ACPS Automotive előzetes írásbeli hozzájárulása nél-
kül nem tehetők hozzáférhetővé harmadik felek számára. 

2.7   Az ACPS Automotive termékek megfelelnek az Európai Unióban alkalmazandó 
szabványoknak és előírásoknak. A termékeknek a külföldi műszaki szabványok 
és előírások szerinti szükséges vizsgálatai, valamint az esetleges megfelelteté-
se az ügyfél felelőssége, amennyiben az ACPS Automotive nem kínálja eladásra 
az árut kifejezetten az adott országban. 

 
3.    Szállítás; szállítási idő; késedelem  
3.1   Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában a szállítás „ex works” (EXW, az In-

coterms® 2020 meghatározása szerint) történik, az ACPS Automotive-nél szoká-
sos csomagolásban. Az ügyfél kérésére és költségére az árut más helyre szál-
lítják (a továbbiakban: „a rendeltetési helytől eltérő helyre történő szállítással 
történő értékesítés”). A szállítás módját az ügyfél választja meg. A szállítási 
móddal kapcsolatos többletköltséget az ügyfél viseli. Ezekről az ügyfelet a szer-
ződés megkötése előtt tájékoztatni kell. Ha az ügyfél által választott szállítási 
mód nem áll rendelkezésre, az ACPS Automotive jogosult a szállítási módot ma-
ga meghatározni. Az ügyfél kérésére és költségére az ACPS Automotive szállít-
mánybiztosítást köt az ügyfél által meghatározott kockázatokra. 

3.2.  A szállításra vonatkozó feltételeket az ACPS Automotive írásbeli megrendelés-
visszaigazolásában kell meghatározni. A szállításra vonatkozó feltételek bármi-
lyen változását az ACPS Automotive-nek írásban kell jóváhagynia ahhoz, hogy 
az érvényes legyen. 

3.3   Az ACPS Automotive-nek joga van részteljesítésre, ha ez az ügyfél számára 
észszerű. 

3.4   A szállítási időről írásban kell megállapodni. A szállítási idők nem kötelező ér-
vényűek, kivéve, ha azokat kifejezetten kötelező érvényűként jelölik meg. 

3.5   A szállítási idő akkor kezdődik, amikor az ACPS Automotive elküldi a megrende-
lés-visszaigazolást, de semmiképpen sem azelőtt, hogy az ügyfél által beszer-
zendő összes dokumentum, engedély és jóváhagyás hiánytalanul beszerzésre 
kerülne, megállapodás szerinti előleg megfizetésre kerülne, valamint az ügyfél 
által az együttműködéssel kapcsolatos egyéb cselekmények kellő időben, teljes 
körűen és megfelelően teljesítődnének. 

3.6   A megállapodott szállítási idő akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az ACPS 
Automotive az árut a szállítási idő lejártáig a megállapodás szerinti szállítási he-
lyen rendelkezésre bocsátotta, vagy amikor – a 3.1. pont 2. mondatának meg-
felelően a rendeltetési helytől eltérő helyre történő szállítással – átadta azt a 
szállításra kijelölt személynek, illetve amikor az ügyfél bejelentette, hogy nem 
hajlandó átvenni az árut. A szállítás feltétele, hogy az ACPS Automotive részére 
kellő időben és megfelelően szállítsanak saját beszállítói. 

3.7   Ha a szállítási idő be nem tartása vis maior vagy más olyan akadályok miatt kö-
vetkezik be, amelyekért az ACPS Automotive nem felelős, különösen, de nem ki-
zárólag bármilyen járvány/világjárvány, háború, terrortámadások vagy behoza-
tali és kiviteli korlátozások, ideértve az ACPS Automotive beszállítóit érintő kor-
látozásokat is, a megállapodott szállítási idők meghosszabbításra kerülnek az 
ilyen akadályok fennállásának idejével. Ez akkor is alkalmazandó, ha az ACPS 
Automotive-t és/vagy beszállítóit sztrájkok vagy egyéb szervezett munkavállalói 
fellépések érintik. 

3.8.  A szállítási késedelem miatt az ügyfél csak azzal a feltétellel jogosult elállni a 
szerződéstől. ha a késedelemért az ACPS Automotive a felelős. 

3.9   Ha az ügyfél és az ACPS Automotive határozott időre szóló keretmegállapodást 
kötött a jövőbeli szállításokról, és az ügyfél nem rendeli meg időben az árut, az 
ACPS Automotive a teljesítésre meghatározott ésszerű további határidő lejárta 
után jogosult (i) az árut leszállítani és arról számlát kiállítani, (ii) elállni a szerző-
déstől, vagy - ha az ügyfél neki felróható módon járt el – (iii) kártérítést követelni 
a teljesítés helyett. 

3.10 Amennyiben az ügyfél kérésére a szállítás vagy az átadás a szerződésben meg-
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állapított időponthoz képest később történik, az ACPS Automotive jogosult tá-
rolási költség felszámolására minden hónapra, vagy annak egy részére, a szál-
lításra vagy az átadásra való készenlétről szóló értesítéstől számított egy hónap 
elteltével, a szállítással érintett áruk számlában szereplő nettó értékének 0,5%-
a erejéig, de legfeljebb a szállítással érintett áruk számlában szereplő nettó ér-
tékének 5%-áig terjedően, kivéve, ha az ACPS Automotive ennél magasabb 
költségeket igazol. 

 
4.    Az ügyfél együttműködési kötelezettsége 
4.1   A 7.1. pontban foglaltaktól függetlenül az ügyfél köteles az árut a szállításkor 

külsőleg látható sérülések szempontjából megvizsgálni, és a szállítást végző fu-
varozó céget a sérülésekről értesíteni, továbbá köteles a sérülést a fuvarozó 
céggel írásban visszaigazoltatni. Ha az ügyfél nem tesz eleget a megvizsgálási 
kötelezettségeinek, az ebből eredő kárt köteles megtérítenie az ACPS Automo-
tive-nek. 

4.2   Amennyiben az árut ún. Euró raklapon, drót raklap konténeren vagy egyéb ra-
kományhordozón szállították az ügyfél részére, az ügyfél köteles azonos mennyi-
ségű, típusú és minőségű rakományhordozót átadni az ACPS Automotive részé-
re azon a helyen, ahol az eredeti szállítás történt, vagy ha az eredeti szállítás he-
lyén történő átadás nem lehetséges, azokat saját költségén haladéktalanul visz-
szaszolgáltatni az ACPS Automotive részére. 

4.3   A szállítóleveleket egy rendszer generálja, és automatikusan elküldi az ügyfél 
által megadott e-mail címre. Az ügyfél által összesen három különböző e-mai 
cím adható meg. 

4.4   Az ügyfél felelős a vámkezelésért, és viseli annak költségeit, függetlenül attól, 
hogy a vámkezeléssel kapcsolatos felelősséget a megállapodás szerinti Inco-
term más módon rendezné. 

4.5   Amennyiben az ACPS Automotive-nek terméket kell visszahívnia, az ügyfél kö-
teles együttműködni annak érdekében, hogy a termékvisszahívást hatékonyan 
végre lehessen hajtani. Termékvisszahívás esetén az ügyfél kötelezettsége kü-
lönösen kiterjed arra, hogy tájékoztassa az ACPS Automotive-t arról, hogy a to-
vábbi ellátási láncban - a végfelhasználóig - hol találhatók a szállított tételek. 
Ebből a célból az ügyfélnek folyamatosan megfelelő dokumentációt kell vezetnie 
a termék hollétéről, és azt az ACPS Automotive kérésére az ACPS Automotive 
részére rendelkezésre kell bocsátania. Az ACPS Automotive kérésére az ügyfél 
köteles az ACPS Automotive által szállított termékeket, vagy ezen termékek fel-
használásával az ügyfél által gyártott és forgalmazott termékeket visszaküldeni. 
Ha az ügyfél termékvisszahívást kíván végrehajtani, azt előzetesen egyeztetni 
kell az ACPS Automotive-szel. 

4.6   Amennyiben az ügyfél a felelős a termékvisszahívásért, az ügyfél viseli a vissza-
hívás költségeit. A szerződő felek minden esetben kötelesek a lehető legala-
csonyabb szinten tartani a termékvisszahívás költségeit. 

 
5.    A kockázat átszállása, a késedelmes elfogadás 
5.1   Az áruk véletlenszerű megsemmisülésének vagy megrongálódásának a kocká-

zata átszáll az ügyfélre, amint az ACPS Automotive az árut a 3.1. pont 1. mondata 
szerinti átadás helyén rendelkezésre bocsátja, vagy – a 3.1. pont 2. mondata 
szerint a rendeltetési helytől eltérő helyre történő szállítással történő értékesí-
tés esetén – amint az ACPS Automotive átadja azt a szállítás lebonyolítására ki-
jelölt személynek. Ez abban az esetben is érvényes, ha részszállítás történik, 
vagy ha adott esetben az ACPS Automotive a szállítási költségeket a 3.1. pont 2. 
mondatától eltérően átvállalta. 

5.2   Ha az ügyfél nem teljesíti az áru átvételének kötelezettségét, az ACPS Automo-
tive a késedelemmel érintett napok után kötbért követelhet az elszenvedett 
veszteségekért a szállítással érintett áruk nettó értékének 0,5%-a erejéig, de 
legfeljebb a szállítással érintett áruk nettó értékének 5%-áig terjedően. Az áruk 
véletlenszerű megsemmisülésének, vagy megrongálódásának a kockázata ak-
kor száll át az ügyfélre, amikor az elmulasztja teljesíteni az áruk átvételének kö-
telezettségét. 

5.3   Az elfogadás elmaradása esetén az árut leszállítottnak kell tekinteni, különös 
tekintettel a szavatossági időre és a fizetési kötelezettségekre. 

5.4   Az ügyfél hibákkal kapcsolatos igényei érvényesítésének sérelme nélkül köteles 
átvenni a szállított árukat, még akkor is, ha azok kisebb hibákat tartalmaznak. 
Az ügyfél akkor is köteles az árut átvenni, ha a rendelkezésre bocsátott áru 
mennyisége legfeljebb 5%-kal eltér, vagy ha a megrendelt és rendelkezésre bo-
csátott árut nem lényegesen korábban szállították le. 

6.    Árak 
6.1   A megállapodott ár a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett, euróban ki-

fejezett ár a számlakiállítás napján érvényes, jogszabályban megállapított tör-
vényes forgalmi adóval növelve. 

6.2   Ha az ügyfél nem kap visszaigazolást a megrendelésről, vagy ha a visszaigazo-
lás nem tartalmaz semmilyen árinformációt, akkor a szállítás időpontjában ér-
vényes árlista érvényes. 

6.3   Ha a megrendelés visszaigazolása és a szállítás között több mint négy hónap 
telik el, és ezen időszak alatt áremelkedés következik be (különösen a béreme-
lések, a nyersanyagköltségek emelkedése, az infláció miatti általános áremel-
kedés vagy egyéb hasonló körülmények miatt), az ACPS Automotive jogosult 
ennek megfelelően magasabb árat felszámítani. Ez akkor is érvényes, ha az 
adott áru nyersanyagárai vagy más jelentős költségtényezők - különösen az 
energia-, bér-, szállítási vagy biztosítási költségek - jelentősen (azaz legalább 
10%-kal) megváltoznak az ACPS Automotive által tett ajánlat, és a megrendelés 
visszaigazolása vagy az ACPS Automotive által kötött, rögzített áras keretme-
gállapodás megkötése után. Amennyiben ezeket a megállapodásokat érinti a 
költségnövekedés, az ACPS Automotive jogosult a megfelelő áremelésre. Ennek 
során az ACPS Automotive figyelembe veszi az ügyfél jogos érdekeit - különösen 
az ügyfél által már elvállalt, az áruk bizonyos áron történő további szállítására 
vonatkozó kötelezettségek tekintetében - például árcsökkentés útján. Az ügyfél 
kérésére az ACPS Automotive az ügyfél rendelkezésére bocsátja az árváltozást 
befolyásoló tényezőkre vonatkozó bizonyítékokat. 

6.4   A cserealkatrészek szállítása és a javított áruk visszaküldése, amennyiben ezek 
nem tartoznak a kellékszavatosság hatálya alá, megfelelő szállítási és csoma-
golási átalánydíj ellenében történnek, az ACPS Automotive által nyújtott szol-
gáltatás díjazásán túlmenően. 

6.5   A helytelenül megrendelt áruk visszaküldését előzetesen és írásban be kell je-
lenteni a BHUKAMsales@acps-automotive.com e-mail címen. Az árukat az 
ACPS Automotive csak az eredeti csomagolásukban, és újraértékesíthető álla-
potukban fogadja vissza. A visszaküldés költségei az ügyfelet terhelik. Az ACPS 
Automotive megtagadhatja a bejelentés nélkül visszaszállított áruk átvételét. 

6.6   A Ptk. 6:22. § (1) bekezdésével összhangban az ACPS Automotive vételár meg-
fizetésére vonatkozó követelései 5 (öt) év alatt évülnek el. 

 
7.    Fizetési feltételek 
7.1   Eltérő írásbeli megállapodás hiányában valamennyi fizetési kötelezettséget bár-

mely levonás nélkül kell a számla keltétől számított 14 napon belül – de nem a 
szállítást megelőzően - megfizetni.  

7.2   A fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor az ACPS Automotive-nek 
módjában áll rendelkezni az adott összegről. 

7.3   A rendelkezésre álló fizetési határidő túllépése esetén az ACPS Automotive a ké-
sedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki (Magyar Nem-
zeti Bank) alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal megnövelt értékű késedelmi ka-
matot számíthat fel a Ptk. 6:155 § szakaszának előírásaival összhangban. Ez nem 
érinti az ACPS Automotive jogát további kártérítési igények érvényesítésére. 

7.4   Ha az ügyfél késedelembe esik, az ACPS Automotive jogosult az üzleti kapcso-
latból eredő valamennyi követelés azonnali megfizetését követelni akkor is, ha 
azok még nem esedékesek. 

7.5   Az ügyfélnek nincs joga az ACPS Automotive követeléseivel szemben saját kö-
veteléseit beszámítani vagy követelései vonatkozásában visszatartási jogot 
gyakorolni, kivéve, ha az ügyfél követelései nem vitatottak, vagy azokat olyan 
jogerős bírósági ítéletben állapították meg, amely ellen további fellebbezésnek 
helye nincsen. Továbbá, az ügyfél csak akkor gyakorolhat visszatartási jogot, 
amennyiben az ügyfél követelései és az ACPS Automotive követelései ugyan-
azon szerződésen alapulnak. 

7.6   Az ACPS Automotive-nek joga van arra, hogy a rendezetlen szállítások vagy 
szolgáltatások teljesítését az ügyfél előre történő fizetésétől, vagy biztosíték 
nyújtásától tegye függővé, ha a szerződés megkötését követően olyan körülmé-
nyek válnak ismertté, amelyek jelentősen csökkenthetik az ügyfél hitelképes-
ségét és veszélyeztethetik az ACPS Automotive fennálló követeléseinek kifize-
tését az ügyféllel kötött vonatkozó szerződés alapján. A jelen rendelkezést ab-
ban az esetben is alkalmazni kell, amennyiben az ügyfél nem hajlandó fizetni, 
vagy elmulasztja megfizetni az ACPS Automotive rendezetlen követeléseit, és 
az ACPS Automotive követeléseit nem vitatja, avagy azok olyan jogerős bírósági 
ítéleten alapulnak, amely ellen fellebbezésnek helye nincsen. 
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8.    Szavatosság 
8.1   A kellék- és jogszavatosságért való helytállás kizárólag a megrendelésben, 

valamint a megrendelés visszaigazolásában véglegesen megállapított minő-
ségen alapul. 

8.2   Az ügyfél hibákból eredő jogai attól függően gyakorolhatóak, hogy az ügyfél 
teljesíti-e a jogszabályban meghatározott, az áruk átvételkor történő megvizs-
gálására vonatkozó, és az ezzel kapcsolatos együttműködési és tájékoztatási 
kötelezettségeit (a Ptk. 6:62. § és 6: 127. § szakasza), különösen arra vonatko-
zóan, hogy az ügyfél haladéktalanul megvizsgálja átvételkor az összes szállított 
árut és haladéktalanul írásban értesíti az ACPS Automotive-t az áru átvételét 
követően minden nyilvánvaló és a megvizsgálás során azonosítható hibáról. 
Az ügyfélnek haladéktalanul írásban értesítenie kell ACPS Automotive-t a rej-
tett hibákról, miután ilyen hibákat fedezett fel. Amikor az ügyfél értesíti az 
ACPS Automotive-t, írásbeli leírást kell biztosítania a hibákról. A csomagkül-
désből vagy éjszakai szállításból származó hiányt és/vagy szállítási sérülést 
az átvételt követően azonnal írásban kell bejelenteni. Annak érdekében, hogy 
az ilyen értesítést haladéktalanul megtettnek lehessen tekinteni, azt a szállí-
tástól számított 8 (nyolc) munkanapon belül kell megtenni, ha a hibák nyilván-
valóak vagy megfelelő átvizsgálás során azonosíthatók, valamint a felfedezést 
követő 8 (nyolc) munkanapon belül kell megtenni, amennyiben a hiba rejtett; 
ezt a határidőt akkor kell betartottnak tekinteni, ha az ACPS Automotive az em-
lített időszak lejárta előtt megkapja az értesítést vagy panaszt. Ha az ügyfél 
nem végzi el a megfelelő vizsgálatot és / vagy nem értesíti az ACPS Automoti-
ve-t a hibákról, az ACPS Automotive-t nem terheli felelősség a hibáért. A szál-
lítmányozással kapcsolatos reklamációkat az átvételtől számított 5 (öt) mun-
kanapon belül kell bejelenteni. 

8.3   Ha a hiba bejelentése indokolatlan, az ACPS Automotive jogosult a felmerült 
költségek megtérítését követelni az ügyféltől, kivéve, ha az ügyfél bizonyítani 
tudja, hogy az indokolatlan hiba bejelentése tekintetében nem őt terheli fele-
lősség. 

8.4   Az utólagos teljesítéssel kapcsolatos igények kizárásra kerülnek az ügyfél 
számára ésszerű, kisebb eltérések esetén.  

8.5   Ha az áruk hibásak, az ACPS Automotive választása szerint kijavíthatja a hibá-
kat, vagy hibátlan árukat szállíthat. 

8.6   Ha a leszállított termék nem a szállítás helyén található, az ügyfél viseli vala-
mennyi további költséget és kiadást, amely az ACPS Automotive-nek ezen 
tény következtében felmerül a hibák kijavításakor, hacsak az ilyen átszállítás 
nem felel meg a megállapodás szerinti használatnak. 

8.7   Az ACPS Automotive által szállított áruk beszerelését kizárólag szakképzett 
személyzet végezheti szakműhelyekben, az ACPS Automotive beszerelési és 
karbantartási utasításainak és az adott jármű gyártója előírásainak megfele-
lően. 

8.8   A hibákból eredő jogok nem állnak fenn 
-       természetes elhasználódás esetén; 
-       ha az áruk vonatkozó minősége vagy a hiba a nem megfelelő kezelésből vagy 

nem megfelelő beépítésből (például a kezelési útmutatótól való eltérés), a 
nem megfelelő tárolásból vagy karbantartásból, vagy a túlzott megterhelésből, 
avagy használatból származik; 

-       ha az áruk vonatkozó minősége vagy a hiba vis maior, rendkívüli külső hatások, 
amelyek szerződés szerint nem voltak előre tervezettek vagy az áruk olyan 
módon történő felhasználása, amely nem felel meg a szerződésben előírt vagy 
szokásos használatnak. 

8.9   Az ACPS Automotive nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek abból 
adódnak, hogy az ügyfél az ACPS Automotive specifikációjától eltérő meg-
munkálást vagy anyagválasztást követel meg. 

8.10 Abban az esetben, ha az áru a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti 
digitális szolgáltatás vagy digitális elemeket tartalmazó áru, az ACPS Automo-
tive az ügyféllel szemben kizárólag a fenti 2.3. pont 2. mondata szerint meg-
állapított minőségnek megfelelően, vagy az ügyféllel egyébként írásban meg-
állapodott mértékben és időtartamban felel a frissítések biztosításáért. 

8.11 Továbbértékesítés esetén az ügyfél köteles az árut kizárólag eredeti tartozé-
kokkal vagy olyan tartozékokkal együtt értékesíteni, amelyek a tartozékgyár-
tótól előzetesen beszerzendő tanúsítvány szerint legalább egyenértékű minő-
ségűek az eredeti tartozékokkal. Az ügyfélnek ezt a tanúsítványt az ACPS Au-
tomotive kérésére be kell mutatnia. 

 

9.    Felelősség 
9.1   Az ACPS Automotive korlátozás nélkül felelős a jótállás megszegésével oko-

zott, valamint az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító, vala-
mint a szándékosan okozott károkozásért. A törvény által megengedett mér-
tékben az ACPS Automotive kizárja a megbízott károkozásáért való felelős-
ségét (Ptk. 6:542. §).  

9.2   A 9.1. pontra is figyelemmel, gondatlanság esetén az ACPS Automotive csak 
akkor felel, ha olyan lényeges kötelezettségeket sért meg, amelyek a szerző-
dés természetéből fakadnak, és amelyek különösen fontosak a szerződés cél-
jának elérése szempontjából, valamint amelyek betartására az ügyfél rend-
szeresen támaszkodik és támaszkodhat. Amennyiben az ilyen kötelezettségek 
gondatlanul eljárva megszegésre kerülnek, az ACPS Automotive felelőssége 
azon károkra korlátozódik, amelyek általában felmerülhetnek a jelen szerződés 
vonatkozásában. 

9.3.  A 9.1. pontra is figyelemmel, az ACPS Automotive felelőssége a késedelem mi-
att az ügyfélnél felmerült károkért a megállapodás szerinti nettó ár legfeljebb 
5%-áig terjed. A szerződő felek fenntartják maguknak a jogot, hogy további 
kártérítést követeljenek, és hogy igazolják a kisebb kárt. 

 
10. Elévülés 
10.1 Az ügyfél követeléseinek elévülési ideje a hibákért 12 (tizenkettő) hónap, amely 

az áru leszállításakor kezdődik. Az elévülési idő akkor is megkezdődik, ha az 
ügyfél az átvétellel késedelembe esik. Az elévülési idő nem kezdődik újból ki-
javítás vagy kicserélés eredményeként. A 9.1. pont szerinti esetekben a jog-
szabályban rögzített elévülési idők alkalmazandók. 

10.2 A végfelhasználónak történő értékesítés esetén a hibás termékekért fennálló 
igényérvényesítési határidő 5 (öt) év, amely az áru ügyfélnek történő átadásá-
val kezdődik (végfelhasználói igényérvényesítés). Az áru végfelhasználónak 
történő végleges értékesítése esetén az ACPS Automotive csak akkor hivat-
kozhat erre, ha az ACPS Automotive egyidejűleg az ügyfélnek egyenértékű 
kompenzációt nyújt. 

 
11.  A tulajdonjog fenntartása 
11.1 A szállított áruk mindaddig az ACPS Automotive tulajdonában maradnak, amíg 

az ACPS Automotive-nek az üzleti kapcsolatból származó, az ügyféllel szem-
ben fennálló valamennyi követelése teljes mértékben kielégítésre nem került 
(tulajdonjog-fenntartással történő értékesítés). 

11.2 Az ügyfél köteles megfelelő körültekintéssel kezelni azokat az árukat, ame-
lyekre a jelen tulajdonjog-fenntartási klauzula vonatkozik, mindaddig, amíg a 
tulajdonjog-fenntartás fennáll. Különösképpen, az ügyfél köteles az árukat a 
saját költségén azok helyettesítési értékének megfelelő biztosítással ellátni 
tűz, víz és lopás okozta károk ellen. Az ügyfél ezennel engedményezi az ACPS 
Automotive-re az ilyen biztosításból származó valamennyi kártérítési követe-
lést. Az ACPS Automotive ezennel elfogadja ezt az engedményezést. Amennyi-
ben az ilyen követelések engedményezése nem lehetséges, az ügyfél ezennel 
utasítja a biztosítót, hogy kizárólag az ACPS Automotive részére intézzen eset-
leges kifizetéseket. Ez nem érinti az ACPS Automotive további követeléseit. Az 
ACPS Automotive kérésre az ügyfél gondoskodik a biztosítási szerződés meg-
kötésének bizonyításáról. 

11.3 Ha a tulajdonjog-fenntartási klauzula hatálya alá tartozó árukat az ügyfél olyan 
árukkal egyesíti, amelyek nem az ACPS Automotive tulajdonában vannak, az 
ACPS Automotive a tulajdonjog-fenntartási klauzula hatálya alá tartozó áruk-
nak az egyesítés időpontjában fennálló bruttó érték-aránynak megfelelően 
szerzi meg az új áruk tulajdonjogát. Ha az ügyfél a tulajdonjog-fenntartási kla-
uzula hatálya alá tartozó árukat más árukkal úgy kapcsolja össze, hogy az 
ügyfél tételét kell főalkotórésznek tekinteni, az ügyfél ezennel az ACPS Auto-
motive-re ruházza át az áru arányos tulajdonjogát. Az ACPS Automotive ezen-
nel elfogadja a tulajdonjog ACPS Automotive-re történő átruházását. Jelen 
11.3. pont rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni akkor is, ha a tulajdon-
jog-fenntartási klauzula hatálya alá tartozó árukat más árukkal dolgozzák fel, 
alakítják át vagy vegyítik. 

11.4 Az ügyfél visszavonhatóan jogosult a jelen tulajdonjog-fenntartási klauzula 
hatálya alá tartozó árukat a rendes üzletmenet keretében értékesíteni. Az 
ügyfél nem jogosult a jelen tulajdonjog-fenntartási klauzula hatálya alá tartozó 
áruk zálogba adására, biztosítékként történő birtokba adására vagy bármilyen 
más olyan intézkedésre, amely veszélyezteti az ACPS Automotive tulajdonjo-
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gát. Harmadik fél általi lefoglalások vagy egyéb jogsértő beavatkozások esetén 
az ügyfélnek haladéktalanul, írásban értesítenie kell az ACPS Automotive-t, és 
rendelkezésre kell bocsátania valamennyi szükséges információt, tájékoztat-
nia kell a harmadik felet az ACPS Automotive tulajdonjogairól, valamint együtt 
kell működnie az ACPS Automotive által az ezen tulajdonjog-fenntartási klau-
zula hatálya alá tartozó áruk védelme érdekében meghozott valamennyi intéz-
kedés során. 

11.5 Az ügyfél ezennel az ACPS Automotive-re engedményezi az áruk továbbérté-
kesítéséből eredő követeléseit a bruttó számlaösszeg erejéig, a tulajdonjog 
fenntartása mellett, minden járulékos joggal együtt. Az ACPS Automotive ezen-
nel elfogadja ezt az engedményezést. Ha a tulajdonjog-fenntartási klauzula 
hatálya alá tartozó árukat más, nem az ACPS Automotive által szállított árukkal 
együtt értékesítik, a továbbértékesítéséből származó követelést a tulajdonjog 
fenntartással érintett áruk bruttó értékének arányában engedményezik. 
Amennyiben az ilyen követelések engedményezése nem lehetséges, az ügyfél 
ezennel visszavonhatatlanul utasítja a harmadik fél adóst, hogy kizárólag az 
ACPS Automotive részére intézzen esetleges kifizetéseket. 

11.6 Az ügyfél jogosult, visszavonható módon, az ACPS Automotive javára eljáró 
vagyonkezelőként saját nevében az ACPS Automotive részére engedménye-
zett követelések behajtására. Ez nem érinti az ACPS Automotive azon jogát, 
hogy ezeket a követeléseket maga is behajthassa. Az ACPS Automotive azon-
ban mindaddig nem érvényesítheti a követeléseket, és nem vonhatja vissza a 
beszedési felhatalmazást, amíg az ügyfél megfelelően teljesíti fizetési kötele-
zettségeit. Ha azonban az ügyfél szerződésszegő magatartást tanúsít - külö-
nösen fizetési késedelem esetén -, köteles tájékoztatni a szállítót az engedmé-
nyezett követelésekről és az érintett adósokról, tájékoztatni az érintett adóso-
kat az engedményezésről, és köteles átadni az összes dokumentumot, valamint 
megadni minden olyan információt az ACPS Automotive-nek, amelyet az ACPS 
Automotive a követelések érvényesítéséhez kér. 

11.7 Az ACPS Automotive visszavonhatja az ügyfél jogait a követelések behajtásá-
ra, valamint az ügyfél jogát az áruk továbbértékesítésére, ha az ügyfél nem tel-
jesíti megfelelően az ACPS Automotive felé fennálló fizetési kötelezettségeit, 
késedelembe esik egy vagy több fizetés vonatkozásában, vagy nem fizet, illet-
ve ha fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtanak be az 
ügyfél vagyonára. 

11.8 Az ügyfél kérésére az ACPS Automotive köteles felszabadítani azokat a bizto-
sítékokat, amelyekre az ACPS Automotive jogosult, amennyiben az ilyen biz-
tosítékok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja az ACPS Automo-
tive-nek az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatából eredő követeléseit, a banki 
üzletágban szokásosan felmerülő, vonatkozó költségek levonását követően. 
Az ACPS Automotive kiválaszthatja, mely biztosítékot kívánja felszabadítani. 

11.9 Abban az esetben, ha az áruk olyan más jogrendszerrel bíró rendeltetési helyre 
kerülnek szállításra, ahol a 11. pont szerinti tulajdonjog-fenntartási rendelke-
zések nem nyújtanak azonos szintű védelmet, mint amit Magyarországon nyúj-
tanak, az ügyfél egyenértékű biztosítékot nyújt az ACPS Automotive részére. 
Ha egy ilyen biztosíték megteremtése további intézkedéseket igényel, az ügyfél 
mindent megtesz, hogy haladéktalanul biztosíthassa az ACPS Automotive szá-
mára az ilyen biztosítékot. Az ügyfélnek segítséget kell nyújtania valamennyi 
olyan intézkedés során, amely szükséges és elősegíti az ilyen biztosíték érvé-
nyességét és érvényesíthetőségét. 

 
12.  Vis Maior 
12.1 Amennyiben valamelyik szerződő fél vis maior folytán akadályoztatva van szer-

ződéses kötelezettségeinek teljesítésében, az ACPS Automotive az akadályoz-
tatás időtartamára, valamint egy ésszerű átfutási időszakra mentesül a telje-
sítési kötelezettsége alól anélkül, hogy köteles lenne kártérítést fizetni a másik 
szerződő félnek. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a szerződő fél köte-
lezettségeinek teljesítése olyan előre nem látható körülmények miatt, amelye-
kért a szerződő fél nem felelős, (különösen sztrájk, hatósági intézkedések, 
energiahiány vagy jelentős üzemzavarok) indokolatlanul megnehezül vagy át-
menetileg lehetetlenné válik. 

12.2 Az ACPS Automotive jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni, 
ha az akadályoztatás négy (4) hónapnál tovább tart. Az ügyfél kérésére az 
ACPS Automotive a határidő lejárta után nyilatkozik arról, hogy él-e az elállási 
jogával, vagy ésszerű határidőn belül leszállítja-e az árut. 

 

13. Elállás 
13.1 Ha az ügyfél megsérti a szerződést, különösen, ha az ügyfél késedelembe esik 

fizetési kötelezettségének teljesítése során, az ACPS Automotive-nek - egyéb 
szerződéses és jogszabályban biztosított jogainak sérelme nélkül - joga van a 
szerződéstől elállni a teljesítésre meghatározott ésszerű további határidő el-
telte után.  

13.2 Az elállásra vonatkozó értesítést követően az ügyfélnek haladéktalanul hozzá-
férést kell biztosítani az ACPS Automotive-nek vagy az ACPS Automotive által 
megbízottak részére a tulajdonjog-fenntartási klauzula hatálya alá tartozó 
árukhoz, és át kell adnia ezeket az árukat. Kellő időben történő értesítés után 
az ügyféllel szemben fennálló esedékes követelései rendezése céljából az 
ACPS Automotive értékesítheti azokat az árukat, amelyekre a tulajdonjog-
fenntartási klauzula vonatkozik. Az ésszerű értékesítési költségek levonása 
után az értékesítésből származó bevételek jóváírásra kerülnek az ügyfél tar-
tozásai között. 

13.3 A 13. pont rendelkezései nem korlátozhatnak semmilyen jogszabályban előírt 
jogot vagy követelést. 

 
14. Titoktartás 
14.1 Az ügyfél köteles korlátlan ideig bizalmasan kezelni az ACPS Automotive-re 

vonatkozó valamennyi olyan információt, amely az ügyfél számára hozzáfér-
hetővé válik, és bizalmasnak minősül, vagy más körülmények miatt kereske-
delmi vagy üzleti titokként azonosítható, továbbá az ügyfél nem rögzíthet, hoz-
hat nyilvánosságra vagy használhat fel ilyen információkat. 

14.2 Az ügyfélnek megfelelő megállapodásokat kell kötnie munkavállalóival és az 
általa megbízottakkal annak biztosítása érdekében, hogy ők is korlátlan ideig 
tartózkodjanak az ilyen kereskedelmi és üzleti titkok bármilyen módon meg-
valósuló saját céljaik érdekében történő felhasználásától, nyilvánosságra ho-
zatalától vagy jogosulatlan rögzítésétől. 

15    Irányadó jog / Illetékes bíróság 
15.1 Az ügyfél és az ACPS Automotive közötti jogviszonyokra a magyar jogszabá-

lyok az irányadók. 
15.2 Bármely vita elbírálására, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggés-

ben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat 
kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett 
működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) 
kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját 
(Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) El-
járási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma három (3) és 
az eljárás során az magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a válasz-
tottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljá-
rásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar 
jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait. 

15.3 A választottbírósági eljárás helye Magyarország, 1054 Budapest, Szabadság 
tér 7. (a Kereskedelmi Választottbíróság Budapest központja és székhelye). 

 
16.  Adatvédelem 
16.1 A Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés 

megkezdése előtt megfelelően tájékoztatták a kapcsolattartásban részt vevő 
alkalmazottakat, hogy a másik Fél, mint adatkezelő a kapcsolattartáshoz szük-
séges személyes adatokat a szerződésnek a fennállása alatti teljesítéséhez 
fűződő jogos érdeke alapján kezeli, valamint amennyiben a szerződés bármi-
lyen okból történő megszűnése esetén a kapcsolattartó személyt érintő bár-
milyen változás következik be, ezen személyes adatokat törölni kell. 

16.2 Az adatkezelésre, ideértve, az adatok harmadik felek részére történő továbbí-
tását is, amennyiben ez szükséges, a szerződés szerződésszerű teljesítése ér-
dekében, e cikk figyelembevételével, az adatvédelmi jogszabályoknak, külö-
nösen az (EU) 2016 / 679 rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfele-
lően kerül sor. 

16.3 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai különösen a GDPR következő 
rendelkezéseiből származnak: 

       • 7. cikk (3) bekezdése – Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavoná-
sa; 

       • 15. cikk - Az érintett hozzáférési joga, a személyes adatok visszaigazolásához 
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és másolatának átadásához fűződő jog; 
       • 16. cikk - A helyesbítéshez való jog; 
       • 17. cikk - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); 
       • 18. cikk - Az adatkezelés korlátozásához való jog; 
       • 20. cikk - Az adathordozhatósághoz való jog; 
       • 21. cikk - A tiltakozáshoz való jog; 
       • 22. cikk - Jogosultság arra, hogy ne terjedjen ki az érintettre az automatizált 

adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya; 
       • 77. cikk - A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. 
16.4 A jogok gyakorlása érdekében kérjük az érintettet, hogy e-mailben vegye fel a 

kapcsolatot az ACPS Automotive-sel, vagy panasz esetén forduljon az illetékes 
felügyeleti hatósághoz. 

 
17.  Egyéb rendelkezések 
17.1 Az ügyfél jogainak és kötelezettségeinek harmadik fél részére történő átruhá-

zásához vagy engedményezéséhez az ACPS Automotive előzetes írásbeli hoz-
zájárulása szükséges. 

17.2 A szerződés nyelve magyar. 
17.3 Az ügyfél és az ACPS Automotive által teljesítendő valamennyi kötelezettség 

teljesítésének helye az ACPS Automotive székhelye.

ACPS Automotive Kft. 
Kadafalva-Heliport Hrsz; 11751/43 
6000 Kecskemét 
Hungary 
www.oris-automotive.com


