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  Á SZF-ÁgriDeal-NVSZHÁ/2022 

 

Általános Szerződési Feltételek 
 

Nö ve nyve dö szer terme kek hata ridö s ada sve tele re 

 

 

1. Bevezető rendelkezések 

 

 

1.1. Jelen Á ltala nös Szerzö de si Felte telek (töva bbiakban: Á SZF) az ÁgriDeal Kft. Eladö  a ltal 

nö ve nyve dö  szer terme kekre, a Pölga ri Tö rve nykö nyvrö l szö lö  2013. e vi V. tö rve ny (Ptk.) 

6:231. § rendelkeze sei szerinti „Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős 

adásvétele” szaba lyai szerint megkö tö tt szerzö de sekre (a töva bbiakban: Sza llí ta si 

Szerzö de s) vönatközö  szaba lyökat tartalmazza. 

 

1.2. Á jelen Á SZF alkalmaza sa ban 

1.2.1. „Eladö ” az ÁgriDeal Kft. 

1.2.2. „Vevö ” megneveze s alatt az ÁgriDeal Kft. Eladö val nö ve nyve dö  szer terme kekre 

Sza llí ta si Szerzö de st kö tö  terme szetes, illetve jögi szeme ly, töva bba  jögi szeme lyise g 

ne lkü li szervezet, 

1.2.3. „FeIek vagy Szerzö dö  Felek” megneveze s alatt az Eladö  e s a Vevö  együ ttesen e rtendö , 

1.2.4. „Terme k” vagy „Á rü” megneveze s alatt az ÁgriDeal Kft. Eladö  a ltal e rte kesí tett a rü, 

1.2.5. „Megrendele s” megneveze s alatt a Vevö  ve teli sza nde ka nak Eladö  fele  tö rte nö  

kifejeze se szeme lyesen, vagy telekömmünika ciö  eszkö z ü tja n í ra sban 

1.2.6. „Sza llí ta si Szerzö de s” megneveze s alatt a Vevö  a ltal leadött e s az ÁgriDeal Kft. a ltal e-

mail ü tja n visszaigazölt e s elfögadött Megrendele s e rtendö . 

 

1.3. Áz Eladö  adatai: 

Ce gne v: AgriDeal Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rö vidí tett ce gne v: AgriDeal Kft. 

Sze khely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 147. 

Leveleze si cí m: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 147. 

Nyilva ntartö  bí rö sa g: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Ce gjegyze ksza m: 01-09-707613 

Ádö sza m: 12872785-2-41 

Telefön: +36 1 307 4095 

E-mail: sales@agrideal.hu 

 

1.4. Á jelen Á ltala nös Szerzö de si Felte telek a Felek a ltali kü lö n ala í ra s ne lkü l is az egyedi 

Sza llí ta si Szerzö de sek re sze ve  va lnak azzal, högy az Á SZF e s az egyedi Sza llí ta si Szerzö de s 

rendelkeze seinek ü tkö ze se esete n ez egyedi szerzö de s ira nyadö . 
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2. A Szerződés létrejötte 

 

 

2.1. Á Vevö  ve teli ige nye nek jelze se re az Eladö  re sze re tö rte nö  szeme lyes a tada ssal, vagy 

scannelt förma ban, elektröniküsan elkü ldö tt, ala í rt í ra sbeli Megrendele st ad az Eladö  

re sze re. Á Vevö  a ltal adött Megrendele s aja nlatnak minö sü l, terhe re aja nlati kö tö ttse get 

eredme nyez. 

 

2.2. Á Vevö  a Megrendele sben kö teles megjelö lni: neve t (ce gneve t), sza mla za si cí me t, 

adö sza ma t, banksza mlasza ma t, a kapcsölattarta st szölga lö  e-mail cí me t, a megrendelt 

Terme k pöntös megneveze se t, mennyise ge t e s minö se ge t, a csömagöla s mö dja t, a 

felaja nlött ve tela rat, elö legfizete s esete n az elö legke nt megfizetni va llalt ö sszeget, a va llalt 

fizete si/elö legfizete si hata ridö t e s a fizete s mö dja t (Á SZF 3. pönt), a sza llí ta si hata ridö t 

(intervallümöt), a sza llí ta s mö dja t e s a teljesí te s helye t. 

 

2.3. Áz Eladö nak a Vevö  Megrendele sben kö zö lt kapcsölattarta si e-mail cí me re kü ldö tt 

nyilatközatai a Vevö vel tö rte nt jöghata lyös kö zle snek minö sü lnek. 

 

2.4. Á Megrendele sben a Vevö  kö teles nyilatközni arrö l, högy megfelel a nö ve nyve delmi 

teve kenyse grö l szö lö  rendeletben elö í rt felte teleknek. Áz ezt igazölö  dökümentümök 

eredeti pe lda nya t a Megrendele s leada sa val egyidejü leg kö teles az Eladö  ke pviselö je nek 

bemütatni, aki azök megle te t e s e rve nyesse ge t ellenö rzi.  Á 2.3. pönt szerinti nyilatközat 

valö disa ga e rt, töva bba  a bemütatött, illetve a tadött dökümentümök hitelesse ge e rt e s 

hata lyössa ga e rt a Vevö  teljes felelö sse ggel tartözik, a jögösülatlan nö ve nyve dö szer va sa rla s, 

ta röla s, felhaszna la s stb. miatt az Eladö t vagy harmadik szeme lyt e rt ka rökat e s kö ltse geket 

a Vevö  kö teles teljeskö rü en megte rí teni. Emellett az Eladö  fenntartja a jögöt arra, högy a 

jögszaba lyi felte telek fenna lla sa nak igazöla sa t elmülasztö , illetve a felte teleknek meg nem 

felelö  Vevö tö l Megrendele st ne fögadjön el, illetö leg a felte telek hia nya rö l tö rte nt ütö lagös 

tüdöma sszerze s esete n a ma r elfögadött Megrendele st (Sza llí ta si Szerzö de st) jögi 

lehetetlenü le s öka n ne teljesí tse.  

 

2.5. Köcka zatös Terme k kö zü ti a rüfüvaröza ssal tö rte nö  sza llí ta sa ra vönatközö  megrendele snek 

- a fentieken kí vü l - tartalmaznia kell az adö za s rendje rö l szö lö  2017. e vi CL. tö rve ny 113. 

§-a ban, valamint az Elektröniküs Kö zü ti Á rüförgalöm Ellenö rzö  Rendszer mü kö de se rö l 

szö lö  13/2020. (XII. 23.) PM rendeletben (illetve a mindenköri hata lyös jögszaba lyökban) 

felsörölt, a Vevö  birtöka ban le vö  azön adatökat, melyekkel az adö hatö sa ghöz tö rte nö  

bejelente s e rdeke ben az Eladö nak rendelkeznie kell. Á kö zö lt adatökban a Megrendele s 

leada sa üta n bekö vetkezett va ltöza sökat a Vevö  legke sö bb 24 ö ra val a sza llí ta si hata ridö  

kezdö  napja elö tt kö teles az Eladö val í ra sban kö zö lni. Á Szerzö dö  Felek jöghata lyös í ra sbeli 

kö zle snek tekintik az Eladö  1.3. pöntban feltü ntetett e-mail cí me re tö rte nö , az Eladö  a ltal 

visszaigazölt bejelente st is.  

 

2.6. Áz Eladö  a Megrendele s ke zhezve tele tö l sza mí tött legke sö bb 72 ö ra n belü l „Megrendele s 

visszaigazöla sa” megneveze sü  e-mailt kü ld a Vevö  Megrendele sben megjelö lt 

kapcsölattarta si e-mail cí me re. Á „Megrendele s visszaigazöla sa” e-mail elkü lde se vel a Felek 

kö zö tt a Sza llí ta si Szerzö de s a Megrendele sben föglalt tartalömmal le trejö n. Á Szerzö de s a 

Megrendele s tartalma szerint le trejö n töva bba  akkör is, ha az Eladö  a „Megrendele s 

visszaigazöla sa” e-mail elkü lde se elö tt a Megrendele sben föglaltak szerint teljesí t. Á fentiek 
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szerint le trejö tt Sza llí ta si Szerzö de st a Felek e rve nyesnek, hata lyösnak e s hitelesnek 

tekintik, az í ra sbelise g hia nya miatti e rve nytelense gre egyik fe l sem hivatközhat.  

 

2.7. Ámennyiben az Eladö  a Megrendele st annak ke zhezve tele tö l sza mí tött 72 ö ra n belü l a 

fentiek szerint nem igazölja vissza (nem fögadja el), a Sza llí ta si Szerzö de s nem jö n le tre, e s 

a Vevö  szabadül az aja nlati kö telezettse g alö l.  

 

2.8. Á Vevö  a visszaigazölt Megrendele ssel le trejö tt Sza llí ta si szerzö de stö l nem a llhat el, azt nem 

möndhatja fel. 

 

 

3. Vételár, fizetési feltételek 

 

 

3.1. Á Terme k ve tela ra a Megrendele sben megjelö lt (a „Megrendele s visszaigazöla sa” e-

mailben visszaigazölt) ve tela r. Á ve tela r maga ban föglalja a teljesí te s napja n e rve nyes 

a ltala nös förgalmi adö t, valamint – amennyiben az Á rü füvaröza sa az Eladö  kö telezettse ge 

– a sza llí ta s kö ltse geit is. Áz a r nem tartalmazza a kiraköda s kö ltse geit; a kiraköda shöz 

szü kse ges raködö eszkö z, targönca biztösí ta sa a Vevö  kö telezettse ge. 

 

3.2. Á Vevö  a ve tela rat a Feleknek a Sza llí ta si Szerzö de sben (visszaigazölt Megrendele sben) 

föglaltak szerint, a visszaigazölt megrendele stö l fü ggö en az ala bbi lehetö se gek valamelyike 

szerint fizeti meg: 

3.2.1. Előlegfizetés esetén: a Vevö  a Megrendele sben kö telezettse get va llal arra, högy a 

megrendelt Terme k teljes ve tela ra nak megfelelö  ö sszeget a Megrendele sben 

feltü ntetett fizete si hata ridö ig az Eladö  banksza mla ja ra tö rte nö  a tütala ssal „elö leg” 

cí me n az Eladö  a ltal kia llí tött elö legbeke rö  alapja n megfizeti. Áz Eladö  az elö leg 

ö sszege nek sza mla ja n tö rte nt jö va í ra sa napja n az az a ltala nös förgalmi adö rö l szö lö  

2007. e vi CXXVII. tö rve ny (Á fa tv.) szaba lyainak megfelelö  elö legsza mla t a llí t ki e s 

kü ld meg a Vevö  re sze re. Á Terme k kisza llí ta sa t/kiada sa t kö vetö en az Eladö  a 

ve tela rrö l sza mla t a llí t ki e s kü ld meg a Vevö  re sze re. Á sza mla a Vevö  

Megrendele sben megjelö lt neve re/ce gneve re e s cí me re kerü l kia llí ta sra, ütö bb a 

sza mla ezen adatai nem mö dösí thatö k. Áz Eladö  mindaddig megtagadhatja a 

teljesí te st, amí g a Vevö  az elö legsza mla t megfelelö  mö dön nem teljesí ti. 

3.2.2. Halasztott fizetés esetén: Á ve tela r megfizete se a Terme k Vevö  re sze re tö rte nt 

kisza llí ta sa t/a tada sa t kö vetö en kia llí tött sza mla alapja n, a sza mla ban megjelö lt 

fizete si hata ridö re halasztött fizete ssel tö rte nik. Á sza mla a Vevö  Megrendele sben 

megjelö lt neve re/ce gneve re e s cí me re kerü l kia llí ta sra e s ütö bb a sza mla ezen 

adatai nem mö dösí thatö k. Á Terme k a teljes ve tela r megfizete se ig az Eladö  

tülajdöna ban marad. 

 

3.3. Á ve tela r ke sedelmes megfizete se esete n a Vevö  a ke sedelembe ese s napja tö l a teljes 

ve tela r megfizete se nek napja ig a ke sedelemmel e rintett napta ri fe le v elsö  napja n e rve nyes 

jegybanki alapkamat nyölc sza zale kpönttal nö velt e rte ke szerinti ke sedelmi kamatöt 

tartözik az Eladö  re sze re megfizetni. Áz Eladö  a szerzö de s teljesí te se t megtagadhatja, ha 

annak le trejö tte üta n a Vevö  kö rü lme nyeiben ölyan le nyeges va ltöza s a llt be, amely a 

Terme k ve tela ra nak halasztött fizete ssel tö rte nö  kiegyenlí te se vesze lyeztetve van, e s eze rt 

a szerzö de s eredeti fizete si felte telekkel tö rte nö  teljesí te se Eladö tö l nem va rhatö  el. 
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3.4. Ellenkezö  mega llapöda s hia nya ban a Vevö  a ve tela rba nem jögösült besza mí tani az 

Eladö val szembeni ba rmely kö vetele se t, illetve nem jögösült azön az alapön elhalasztani a 

fizete st, högy az Eladö val szemben ba rmely jögcí men ellenkö vetele se a ll fenn. 

 

3.5. Ámennyiben a Vevö nek az Eladö val szemben ba rmely jögü gyletbö l sza rmazö  leja rt 

esede kesse gü  tartöza sa a ll fenn, az Eladö  jögösült a Terme k kisza llí ta sa t/kiada sa t a fizete si 

kö telezettse g teljesí te se ig felfü ggeszteni, illetve a Sza llí ta si Szerzö de stö l ela llni. 

 

 

4. A Szerződés teljesítése 

 

 

4.1. Áz Eladö  a Megrendele st a Sza llí ta si Szerzö de sben meghata rözöttak szerint az Incoterms 

2020 EXW vagy CPT klaüzüla i szerint teljesí ti a Vevö  re sze re az 5.2 e s 5.3. pöntban 

meghata rözöttak szerint. 

 

4.2. EXW paritás esete n az a rü füvaröza sa nak szerveze se a Vevö  felelö sse ge. Á teljesítés helye 

az Eladónak a Szállítási Szerződésben szereplő telephelye, melyre tekintettel 

4.2.1. Á Vevö  kö teles a Sza llí ta si Szerzö de sben rö gzí tett sza llí ta si hata ridö  ütölsö  napja ig 

– a Felek a ltal telefönön egyeztetett idö pöntban, illetve ü temeze se szerint – a 

Terme ket az Eladö  telephelye rö l elsza llí tani. 

4.2.2. Áz Eladö  a kö zü ti kisza llí ta sra a ge pja rmü vek törlö da sa nak elkerü le se ce lja bö l 

jögösült napi kisza llí ta si ü temet a rakta r münkaideje nek figyelembeve tele vel 

elö í rni, e s ezt e-mail ü tja n legke sö bb 24 ö ra val a sza llí ta si hata ridö  kezdö  

idö pöntja t megelö zö en a Vevö vel kö zö lni. 

4.2.3. Á Vevö  kö teles a Füvarözö  a tve teli jögösültsa ga nak igazöla sa ra megbí zö levelet 

kia llí tani, melynek tartalmaznia kell a Sza llí ta si Szerzö de sben szereplö  adatökat. 

4.2.4. Á kö zü ti a rüsza llí ta s esete n a Vevö  saja t vagy be relt ja rmü ve t kö teles ölyan 

a llapötban biztösí tani, högy a ja rmü  sza llí ta sra alkalmas legyen, rendelkezzen az 

a rü sza llí ta sa höz szü kse ges engede lyekkel, belee rtve a ge pköcsivezetö je t is. Á Vevö  

saja t vagy be relt ja rmü ve nek hiba ja bö l sza rmazö  az Eladö nak vagy harmadik 

szeme lynek öközött anyagi, kö rnyezetszennyeze si e s egye b ka rt a Vevö  kö teles 

megte rí teni. 

4.2.5. Áz Eladö  kö teles a Füvarözö  ke pviselö je nek darabsza mla la sra – mennyise gi 

vizsga lat – lehetö se get biztösí tani. Áz Eladö  a Vevö  a ltal szervezett kö zü ti füvaröza s 

söra n keletkezett hia nye rt nem felel. 

 

4.3. CPT paritás esete n az Eladö  kö teles az a rüt a Vevö  a ltal megjelö lt rendeltete si helyre 

eljüttatni, melyre tekintettel 

4.3.1. a Vevö  a sza llí ta si intervallüm kezdö - e s ve gsö  idö pöntja kö zö tti idö ben kö teles az 

a rüt fögadni e s a tvenni. 

4.3.2. Á sza llí ta si hata ridö  kezdö - e s ve gsö  idö pöntja kö zö tti könkre t kisza llí ta si napöt – 

lehetö se g szerint a sza llí ta si napön belü li kezdö  e s ve gsö  idö pöntöt – az Eladö  

ke pviselö je/münkata rsa e s a Vevö  telefönön vagy e-mail ü tja n egyeztetik. 

4.3.3. Á teljesítés helye a Szállítási Szerződésben szereplő a Vevő által megjelölt 

teljesítési hely. Á Terme k lesza llí ta sa erre a cí mre tö rte nik. 

4.3.4. Á Vevö  legke sö bb 48 ö ra val a sza llí ta si hata ridö  kezdö  napja elö tt kö teles az 

Eladö val í ra sban kö zö lni, ha a Terme k lesza llí ta sa t az Sza llí ta si Szerzö de sben 

szereplö  (Megrendele sben megadött) sza llí ta si cí mtö l elte rö  cí mre ke ri. Felek 
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jöghata lyös í ra sbeli kö zle snek tekintik az Eladö  1.3. pöntban feltü ntetett e-mail 

cí me re tö rte nö  bejelente st is. 

4.3.5. Á sza llí ta s egyeztetett idö pöntja ban a Vevö  kö teles a leraköda shöz szü kse ges 

eszkö zö ket e s egye b felte teleket biztösí tani. Ámennyiben a leraköda shöz szü kse ges 

felte telek nem a llnak rendelkeze sre, vagy a Vevö  e rdekkö re ben felmerü lt ma s ök 

miatt a leraka s 2 (ke t) ö ra n belü l nem kezdhetö  meg, a 2 (ke t) ö ra t meghaladö  

va raköza si idö re az Eladö  va raköza si dí jat sza mí that fel, ha pedig az emlí tett 

ökökbö l az a tada s meghiü sül, a Vevö tö l a füvaröza ssal felmerü lt 

tö bbletkö ltse geinek megte rí te se t is ige nyelheti. 

 

4.4. Áz Eladö  mentesü l szerzö de ses kö telezettse ge alö l, ha e rdekkö re n kí vü l esö , a 

szerzö de skö te skör elö re nem la thatö  kö rü lme nyek miatt a teljesí te s lehetetlenü l, vagy csak 

ke sedelemmel lehetse ges. Ilyen kö rü lme nyek kü lö nö sen: ha börü s cselekme nyek, la zada s, 

szaböta zs, harmadik szeme ly a ltal öközött rönga la s vagy bü ncselekme ny esete n 

bekö vetkezett rendelkeze sre a lla s, röbbanta sös mere nylet, vagy ma s szü kse ghelyzet, elemi 

csapa s, a rví z, tü zve sz, villa mcsapa s, illetve ma s terme szeti katasztrö fa vagy eseme ny, 

ja rva nyü gyi helyzet, münkabeszü ntete s, az a llamhatalmi szervek a ltal föganatösí tött 

inte zkede s, töva bba  ba rmilyen az Eladö  magatarta sa ra illetö leg mülaszta sa ra vissza nem 

vezethetö  egye b ök. 

 

4.5. Ha a Terme k a gya rtö tö l (förgalmazö tö l) nem, vagy nem kellö  mennyise gben szerezhetö  be, 

illetö leg, ha a Megrendele s a gya rtö  (förgalmazö ) ke sedelme, teljesí te se nek elmarada sa 

miatt hata ridö re nem, vagy csak re szben teljesí thetö , az Eladö  kö teles errö l a Vevö t 

e rtesí teni. Áz Eladö  fenntartja a jögöt, högy a megrendelt terme kek ele rhetö se ge 

fü ggve nye ben helyettesí tö  terme ket aja nljön fel, mely esetben a Vevö nek jöga van a 

felkí na lt helyettesí tö  terme ket visszaütasí tani.   

 

4.6. Áz Eladö  jögösült a rajta kí vü l a llö , a Terme k elö a llí ta sa t, beszerze se t le nyegesen 

befölya sölö  kö rü lme nyek va ltöza sa – í gy kü lö nö sen a förint eürö höz viszönyí tött 

a rfölyama nak 3% me rte ket meghaladö  a rfölyam-ingadöza sa (EUR MNB kö ze pa rfölyam a 

megrendele s napja n) – öka n a Terme k a ra t szezön kö zben mö dösí tani, melyrö l e rve nyben 

le vö  megrendele s esete n halade ktalanül e rtesí ti a Vevö t. Ábban az esetben, ha ez a 

mö dösí ta s ha tra nyös befölya ssal van a Vevö  fölyamatban le vö  megrendele se re, a Vevö  a 

megrendele stö l ela llhat. 

 

4.7. Á teljesí te snek a felsörölt ökökbö l tö rte nö  elmarada sa vagy ke sedelme miatt a Vevö  az 

Eladö val szemben szavatössa gi, ka rte rí te si vagy egye b ige nyt nem ta maszthat. Eladö  a 

teljesí te ssel nem fedezett ve tela relö leget 30 napön belü l kö teles a Vevö  re sze re 

visszafizetni. 

 

4.8. Á Vevö  szerzö de sszege se – í gy kü lö nö sen, de nem kiza rö lagösan: az elö leg illetve 

(halasztött fizete s esete n) a ve tela r hata ridö re tö rte nö  megfizete se nek 15 napöt 

meghaladö  ke sedelme, a 2.5. valamint a 4.3.4 pöntban elö í rt bejelente si kö telezettse g 

elmülaszta sa esete n az Eladö  (az ela lla sig felmerü lt kö ltse geinek e s ka ra nak felsza mí ta sa 

mellett) jögösült a Sza llí ta si Szerzö de stö l ela llni, illetve – amennyiben ela lla si jöga val nem 

e l – a mindenköri sza llí ta si/kiada si kapacita sa tö l fü ggö en jögösült teljesí teni. 
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5. A Termék átvétele 

 

 

5.1. Á ka rvesze ly a Terme knek a teljesí te s helye n tö rte nö  a tada sa val sza ll a t a Vevö re. 

 

5.2. Á Terme k mennyise gi e s minö se gi megvizsga la sa nak helye az Eladö  telephelye, vagy a Vevö  

a ltal megadött sza llí ta si cí m. Á Vevö  kö teles a Terme ket az a tve telkör szemreve teleze ssel 

megvizsga lni, annak ilyen mö dön felismerhetö  mennyise gi, illetö leg minö se gi 

hia nyössa gait a sza llí tö leve len rö gzí teni, e s azt a füvarözö  ke pviselö je vel ala í ratni. 

 

5.3. Ámennyiben a hiba az a tve telkör nem e szlelhetö , azt a Vevö  azönnal, de legke sö bb a 

kisza llí ta s napja tö l sza mí tött 3 (ha röm) münkanapön belü l, a kiza rö lag felhaszna la skör 

e szlelhetö  (rejtett) hiba esete n pedig a hiba felfedeze se tö l sza mí tött 3 (ha röm) 

münkanapön belü l kö teles az Eladö nak bejelenteni. Á hata ridö  elmülaszta sa bö l eredö  

kö ltse geket, ka rökat e s egye b ha tra nyökat a Vevö  viseli. 

 

5.4. Á Vevö  a mennyise gileg vagy minö se gileg hiba s Terme ket (a kiza rö lag felhaszna la skör 

e szlelhetö  hiba k esete t kive ve) a kivizsga la s megtö rte nte ig nem jögösült felhaszna lni. Á 

kivizsga la s elö tt tö rte nö  felhaszna la sbö l eredö  ka röke rt az Eladö  nem felel, az ebbö l eredö  

kö ltse get, ka rökat e s egye b ha tra nyökat a Vevö  viseli. 

 

5.5. Áz Eladö  az a rü Biztönsa gi adatlapja t az a ltala ü zemeltetett www.agrideal.hü weböldalön 

teszi hözza fe rhetö ve , illetö leg a Vevö  kifejezett ke re se esete n azt a Vevö  a ltal megadött 

kapcsölattarta si e-mail cí me re megkü ldi. 

 

5.6. Á Terme k a csömagöla sön feltü ntetett felhaszna lhatö sa gi idö  alatt haszna lhatö  fel. Á 

felhaszna lhatö sa g a gya rtö  a ltal va llalt idö tartam, mely alatt a Terme k vönatközö  ta röla si, 

kezele si szaba lyök megtarta sa mellett biztönsa gösan felhaszna lhatö , e s ezen idö tartam 

alatt sem haszna lö ja ra, sem a kö rnyezetre semmife le vesze lyt nem jelent. Áz Eladö  kö teles 

a felhaszna lhatö sa gi idö n belü li Terme ket sza llí tani, a felhaszna lhatö sa gi idö n belü li 

Terme k a tve tele t a Vevö  nem tagadhatja meg. 

 

5.7. Áz Eladö  kö telezettse get va llal arra, högy ha a Terme k szavatössa ga ideje bö l egy hö napna l 

kevesebb idö  van ha tra ü gy arrö l a Vevö t e rtesí ti, e s csak a Vevö  elö zetes hözza ja rüla sa 

alapja n sza llí t. Ámennyiben a Vevö  az e rtesí te sre nem reaga l, ü gy azt a teljesí te shez valö  

hözza ja rüla snak kell tekinteni. 

 

 

6. Szavatosság, hibás teljesítés 

 

 

6.1. Á Vevö  az Eladö  hiba s teljesí te se esete n a teljesí te s idö pöntja tö l, a lesza llí tött terme k 

szavatössa gi ideje n belü l, de nem töva bb, mint a Terme k lesza llí ta sa tö l sza mí tött I (egy) e v 

alatt e rve nyesí theti szavatössa gi jögait. Á szavatössa g nem vönatközik a Terme k ölyan 

hiba ira/hia nyössa gaira, amelyek az a tve telt kö vetö en (pl. a rakta röza si e s ta röla si 

elö í ra sök be nem tarta sa bö l, a rendeltete sellenes haszna latbö l stb. eredö en) keletkeztek. 

 

6.2. Á hiba bejelente se re, illetve az ige nye rve nyesí te sre vönatközö  hata ridö k elmülaszta sa 

esete n a Vevö  az Eladö val szemben szavatössa gi ige nyt nem e rve nyesí thet. 
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6.3. Á bejelentett hiba t, illetve a Vevö nek a Terme k minö se ge vel kapcsölatös bejelente st az 

Eladö  kivizsga la s ce lja bö l halade ktalanül a gya rtö höz, illetve az elsö dleges förgalmazö höz 

töva bbí tja, e s az a ltalük jögösnak elismert hiba fenna lla sa esete n – a gya rtö , illetve 

förgalmazö  va laszta sa szerint – a kivizsga la s leza ra sa t kö vetö  15 napön belü l a hiba s 

Terme ket kicsere li, a rengedme nyt ad a Terme k a ra bö l vagy a hiba s Terme k feje ben kapött 

ve tela rat visszate rí ti. 

 

6.4. Áz Eladö  a Vevö nek vagy harmadik szeme lynek göndatlanül öközött ka röke rt valö  

felelö sse ge t kiza rja. Áz Eladö  Vevö vel vagy harmadik szeme llyel szembeni ka rte rí te si 

felelö sse ge egye bke nt a Terme k ve tela ra nak ereje ig a ll fenn. Áz Eladö  nem felel a Vevö t 

vagy ba rmely ma s szeme lyt e rt a ltala nös vagy kö zvetett ka röke rt, idee rtve az elmaradt 

hasznöt is. 

 

6.5. Á fenti rendelkeze sek nem vönatköznak azökra az esetekre, ahöl a Ptk. a tö rve nyi 

szaba lyöza stö l valö  elte re st illetö leg a felelö sse g körla töza sa t vagy kiza ra sa t nem teszi 

lehetö ve . Ezekben az esetekben a Vevö  jögaira e s az Eladö  felelö sse ge re a Ptk. hata lyös 

rendelkeze sei ira nyadö k. 

 

 

7. Adatkezelés 

 

 

7.1. Ámennyiben a Vevö  adatve delmi jögi e rtelemben terme szetes szeme lynek minö sü l (í gy 

pe lda ül terme szetes szeme ly, egye ni va llalközö , ö stermelö , stb.), ü gy Eladö , mint 

adatkezelö  a Vevö , mint e rintett megrendele sben rö gzí tett e s a teljesí te s söra n kezelt 

szeme lyes adatait az Eürö pai Parlament e s a Tana cs 2016. a prilis 27. napja n elfögadött – a 

terme szetes szeme lyeknek a szeme lyes adatök kezele se tekintete ben tö rte nö  ve delme rö l 

e s az ilyen adatök szabad a ramla sa rö l, valamint a 95/46/EK ira nyelv hata lyön kí vü l 

helyeze se rö l szö lö  - 2016/679. sza mü  rendelete nek (GDPR) 6. cikk (l) bekezde s b) pöntja 

jögalappal kezeli a szerzö de s teljesí te se ce lja val. 

 

7.2. Á Vevö  a ltal kia llí tött sza mla n feltü ntetett szeme lyes adatök tekintete ben az adatkezele s 

jögalapja a GDPR 6. cikk (l) bekezde s c) pöntja, jögi kö telezettse g teljesí te se tekintettel a 

sza mvitelrö l e s adö za srö l szö lö  jögszaba lyök rendelkeze seire. 

 

7.3. Ámennyiben a Vevö  nem terme szetes szeme lynek minö sü l, ü gy a Vevö  ke pviselö je nek, 

kapcsölattartö ja nak, mint e rintettnek adatait Eladö  a GDPR 6. cikk (l) bekezde s f) pöntja 

alapja n, jögös e rdekbö l, a le trejö vö  szerzö de s teljesí te se söra n felmerü lö  kapcsölattarta si 

ce lbö l kezeli. 

 

7.4. Áz Eladö  e s Vevö  kö telezettse get va llalnak arra, högy a Megrendele sben, annak 

visszaigazöla sa ban megnevezett ke pviselö jü k/kapcsölattartö jük szeme lye ben bea llö  

va ltöza st halade ktalanül, de legfeljebb 5 napön belü l í ra sban bejelentik egyma snak. 

 

7.5. Nem terme szetes szeme lynek minö sü lö  Vevö  kö telezettse get va llal arra, högy az aktüa lisan 

megnevezett ke pviselö je t/kapcsölattartö ja t ta je köztatja szeme lyes adatai Eladö  a ltal 

tö rte nö  kezele se nek te nye rö l, valamint jögairö l. Eladö  az e rintett szeme lyes adatait a 

Vevö tö l e rkezö  tö rle si/va ltöza si jelze st kö vetö  legrö videbb, e sszerü  idö n belü l tö rli 
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elektröniküs nyilva ntarta sa bö l, egye bke nt Eladö  a Megrendele sben papí r alapön rö gzí tett 

adatökat, valamint a sza mla n rö gzí tett adatökat, tekintettel arra, högy a Megrendele s e s 

sza mla a 2000. e vi C. tö rve ny 166. S -a alapja n sza mviteli bizönylatnak minö sü l, amelyet a 

169. alapja n legala bb 8 e vig ölvashatö  förma ban meg kell ö rizni, ezen idö tartamban kezeli. 

 

7.6. Áz Eladö  messzemenö kig elkö telezett az adatve delem mellett e s a szeme lyes adatökat a 

GDPR, a 201 1. e vi CXII. tö rve ny, valamint ma s vönatközö  jögszaba lyök, töva bba  az ezekkel 

ö sszhangban levö  belsö  szaba lyöza sa alapja n kezeli, betartva az adatbiztönsa g 

kö vetelme nye t. 

 

7.7. E rintett adataihöz Fü zö dö  jögaival (hözza fe re s, helyesbí te s, hözza ja rüla s visszavöna sa, 

tö rle s/elfeledtete s, körla töza s, tiltaköza s, adathördözhatö sa g stb.) az Eladö  jelen Á SZF-ben 

megjelö lt cí me re kü ldö tt nyilatközattal e lhet, töva bba  fördülhat panasszal a NÁIH-höz 

(www.naih.hü), valamint, ha megí te le se szerint megse rtette k jögait, fördülhat a lakö helye 

szerint illete kes bí rö sa ghöz. 

 

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

 

8.1. Jelen Általa nös Szerzö de si Felte telek a www.agrideal.hü weböldalön tö rte nö  kö zze te tellel 

le p hata lyba, e s a hata lyba le pe se t kö vetö en megkö tö tt Sza llí ta si Szerzö de sekre ira nyadö . 

 

8.2. Jelen Általa nös Szerzö de si Felte telek visszavöna sig, illetve az ü j Á SZF www.agrideal.hü 

weböldalön tö rte nö  kö zze te tele nek napja ig hata lyös. 

 

8.3. Jelen Á SZF e rtelmeze se vel vagy teljesí te se vel ö sszefü gge sben felmerü lt jögvita k 

rendeze se t elsö sörban egyeztete s ü tja n kell megkí se relni. Ámennyiben az egyeztete s 

eredme nytelennek bizönyül, ü gy a jögvita eldö nte se re hata skö rtö l fü ggö en az Eladö  

sze khelye szerint illete kes Ja ra sbí rö sa g, illetve Tö rve nysze k kiza rö lagösan illete kes. 

 

8.4. Á jelen Á SZF-ben nem szaba lyözött ke rde sekben a Pölga ri Tö rve nykö nyvrö l szö lö  2013. e vi 

V. tö rve ny rendelkeze sei az ira nyadö ak. 

 

Büdapest, 2022. febrüa r 

 

 

 

AgriDeal Kft. 


