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Általános Szerződési Feltételek. 
 
A Diana Tech Kft. Adásvételi, szállítási, és vállalkozási feltételei. 
 
 

Általános meghatározások 
 

1. Ptk. 365.§-377.§  Az adásvételi szerz ődés  fogalma: a dolog tulajdonosa (eladó) arra vállal 
kötelezettséget, hogy vételár ellenében valamely forgalomképes dolog tulajdonjogát a vevőre 
átruházza 
 

2. Ptk. 379.§ (1) Szállítási szerz ődés  alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott 
dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő 
pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni. 
 

3. Ptk. 389.§ szerint Vállalkozási  szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, 
elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy 
munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás 
átvételére és díj fizetésére köteles. 
 
 
 

A szállítási, vállalkozási szerz ődés alanyai 
 

4. A szállítási szerződés alanyai a szállító  és a megrendel ő. A szállító a dologátruházásra irányuló 
kötelem kötelezettje, aki meghatározott dolog (áru, termék) átadására köteles. A megrendelő pedig a 
szerződés jogosultja, aki a dolog átvételére és az ár megfizetésére köteles. 
 

5. A vállalkozási  szerződés alanyai vállalkozó és megrendelő. A vállalkozó valamely eredmény 
elérésére vállal kötelezettséget. A megrendelő kötelezettsége az eredmény átvétele, és a díj 
megfizetése.  
 
 

A szerződés tárgya 
 

6. A szerződés tárgyát szokásosan maga a szállító állítja elő, de szállító a szerződés tárgyát mástól is 
beszerezheti. 

7. A szerződés tárgyának minőségét, a minőség és a mennyiség megvizsgálásának módját, a minőségi és 
a mennyiségi kifogásolás rendjét a felek meghatározhatják úgy is, hogy szabványra, műszaki feltételre, 
más előírásra, mindkét fél által ismert szokványra vagy mintaszabályzatra, illetőleg a rendelkezésre 
bocsátott mintára utalnak. 

 
8. Szállító köteles a meghatározott mennyiségű, minőségű terméke(ke)t a meghatározott 

teljesítési határidőre leszállítani, beüzemelni  és a Megrendelőnek átadni. A Megrendelő pedig 
köteles a terméke(ke)t átvenni és az árát  az átvétel után  egy összegben a számlán szereplő 
határidőre  banki átutalással megfizetni. 

 
Megrendelés 
 

Megrendelő  a kiválasztott terméket az alábbiak szerint rendelheti és vásárolhatja meg. 

  
9.1. Interneten, E-mailban, Faxon, írásban.  

  
A megrendelő a megrendelőlap kitöltése során a következő információkat közli: megrendelő 
adatai, szállítási cím, kiválasztott termék megnevezése, fizetési mód, kedvezményhez 
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szükséges adatok, amennyiben a kedvezmény fennállhat. A megrendelőnek a megrendelés 
folytatásához el kell fogadnia jelen Általános Szerződési Feltételeket.  

  
9.2  Telefonos megrendeléssel 
  
A telefonos rendelés ügyfélszolgálatunkkal, vagy termékmenedzser kollégánkkal történő 
beszélgetésen alapul, mely során a megrendelő a szükséges adatokat a  Szállító 
rendelkezésére bocsátja a megrendelés teljesítéséhez. A megrendeléshez a következő 
információk szükségesek: megrendelő adatai, szállítási cím, kiválasztott termék megnevezése, 
fizetési mód, kedvezményhez szükséges adatok, amennyiben a kedvezmény fennállhat. A 
Szállító a telefonos megrendelés alakalmával tájékoztatja a megrendelőt az Általános 
Szerződési Feltételek főbb pontjairól. A telefonos megrendelés ténye minden esetben az 
Általános Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. 

A megrendelés összegzése és megerősítése szóban történik. 

 
 
 

VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

10. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségek határidőn belüli nem 
teljesítése esetén a késedelemmel teljesített összeg után a késedelem idejére számítottan a 
mindenkor érvényes jegybanki alapkamat 7%-al  növelt  mértékű késedelmi kamatot köteles a 
Szállítónak megfizetni.  
 

11. Megrendelő kötelezi magát arra, hogy késedelmes fizetés esetén szállítónál, vállalkozónál 
felmerült költségeket megtéríti, amennyiben ezek a célnak megfelelő jogérvényesítéshez 
szükségesek. Amennyiben a felszólításokat szállító, vállalkozó végzi, megrendelő kötelezi 
magát hogy minden megtörtént felszólítás után 3.000 Ft-ot, az adósi viszony nyilvántartásáért 
pedig félévente 6.000 Ft-ot fizet. 
 

TULAJDONJOG FENNTARTÁS  
 

12. Szállító kiköti, hogy az 1. pontban jelölt termék(e) kizárólagos tulajdonjogát a Megrendelő 
kizárólag az ellenszolgáltatás maradéktalan megfizetésével egyidejűleg és azzal igazoltan 
szerzi meg.  A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a Megrendelő az átvett termékkel sajátjaként 
nem rendelkezhet.  

 
TELJESÍTÉS MÓDJA 

 
 

13. Szállító köteles a terméke(ke)t a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak 
megfelelően azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni.   
 

14. Megrendelő a szállított termék mennyiségi ellenőrzését, és minőségének vizsgálatát köteles 
az átvételkor haladéktalanul elvégezni, az átadás átvételt nem késleltetheti, és kifogásait a 
szállítóval közölni. Ezen intézkedések (mennyiségi ellenőrzés, értesítési kötelezettség) 
elmulasztása esetén a mennyiségi és minőségi vizsgálatot  a felek teljesültnek tekintik.  

 
15. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító jogosult minden olyan személyt Megrendelő 

meghatalmazottjának tekinteni, akiről a Megrendelő által megjelölt szállítási címen joggal 
feltételezhető, hogy a Megrendelő képviseletére jogosult. 
 

16.  A teljesítés dokumentumai:  Átadás-átvételi jegyzőkönyv, vagy szállítólevél, vagy teljesítés 
igazolás, vagy számla. Valamely dokumentum megrendelő, vagy annak képviselője általi 
aláírásával Megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, a Megrendeléstől nem állhat el, 
egyéb  követelményeket nem támaszthat. Mindkét fél részéről eredményes teljesítés után 
elállás nem lehetséges. 
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17. A Szállító/Vállalkozó jogosult kiszállási díjatfelszámítani, amennyiben  árajánlat, vagy egyéb 
más megállapodás másképp nemrendelkezik.  
 
 

 
TERMÉKFELELŐSSÉG 

18. Felek kijelentik, hogy a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény rendelkezéseit ismerik 
és azt magukra nézve irányadónak tartják. Szállító továbbá kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy kizárólag a jelen szerződésben meghatározott és a magyar 
fogyasztóvédelmi hatósági előírásoknak megfelelő minőségű terméket szállítja Megrendelő 
részére.  

 
19. Szállító nem vállal felelősséget olyan termékfelelősségi vagy szavatossági igényért, amely 

abból adódik, hogy Megrendelő a terméket nem megfelelő körülmények között tárolta. A 
kárveszély, valamint az áru minőségéért és eltartathatóságáért való felelősség a termék 
Szállító általi átadásával a Megrendelőre száll át. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

20. A szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 
tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre 
kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Az együttműködés során tett 
intézkedéseket és nyilatkozatokat szerződő felek írásban rögzítik, a szóbeli közlések 
joghatállyal nem birnak, azokat a felek irásban megerősiteni kötelesek.  Szállító  szavatolja a 
jelen szerződés szerinti termék(ek)  per-, igény- és tehermentességét. 
 

21. Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a felek érdekkörébe tartozó 
információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél tudomására csak a másik fél 
írásbeli hozzájárulásával hozhatják. 

 
22. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket  tárgyalásos úton, 

peren kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre úgy a felek a 
hatásköri szabályok figyelembe vételével  a Püspökladányi Bíróság  kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

23. Amennyiben a szerződés megkötését követően a Szállítónak tudomására jut, hogy a 
Megrendelően fizetési nehézségei vannak, fizetésképtelen, ellene csődeljárás indult, illetőleg 
felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, a Megrendelőnek a szállítás teljesítése után 
esetlegesen fennálló fizetési kötelezettsége biztosítékaként a Szállító biztosítékot kérhet az 
ellenszolgáltatásra, és amennyiben ezt a biztosítékot nem kapja meg, a további szállítást 
megtagadhatja és a jelen szerződéstől elállhat. 

24. Felek a jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a PTK.-ban foglalt rendelkezéseket 
tekintik irányadónak. 
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