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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
- Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére, azok elkészítésére és 

tulajdonjogának átruházására - 
 

1. BEVEZETÉS 
 
1.1. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra, illetve fajta és mennyiség szerint 
meghatározott dolgok határidős adásvételére, azok elkészítésére és tulajdonjogának átruházására vonatkozó 

eladási ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a VPI Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1029 
Budapest, Nádasdy Ferenc utca 4., Cg. 01-09-907399, adószáma: 14516845-2-41, bankszámlaszáma: 
12010240 01688904 00100005, képviseli: Varga Péter István ügyvezető), mint Eladó (a továbbiakban: 
Eladó) magyarországi vagy az európai gazdasági térségben honos Vevővel köt konkrét fajta és mennyiség 
szerint meghatározott dolog határidős adásvételére, azok elkészítésére és tulajdonjogának átruházására 
vonatkozó szerződést (a továbbiakban: Szerződés). Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket Vevő 
részére megismerhetővé és hozzáférhetővé teszi, az folyamatosan elérhető és letölthető a www.vpi.hu 
weboldalon .pdf kiterjesztésű és formátumú fájlként. Eladó az Általános Szerződési Feltételek esetleges 
módosításait a hatályba lépést megelőzően 15 nappal a fent hivatkozott weboldalon megismerhetővé és 
hozzáférhetővé tételével nyilvánosságra hozza. Amennyiben Vevő a módosítás hatálybalépéséig a változások 
ellen írásban nem tiltakozik, az elfogadottnak tekintendő és a Felek jogviszonyában alkalmazást nyer. 
 
Az ÁSZF változásáról, Eladó - legalább 30 nappal a hatálybalépést megelőzően - a változásokat tartalmazó 
részeket a www.vpi.hu weboldalon megismerhetővé teszi és egyidejűleg a Vevő részére elektronikus levél 
útján értesítést küld a változások bekövetkeztének tényéről. Amennyiben Vevő a hatálybalépés napjáig a 
változások ellen írásban nem tiltakozik, az részéről elfogadottnak tekintendő. A Vevő nem érvényesíthet 
kártérítést az Eladóval szemben, abból adódóan, hogy az Eladó vonatkozó ÁSZF módosításáról – saját 
mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta 
át a www.vpi.hu weboldalon. 
 
1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő aláírása nélkül is kötelező érvényű és hatályú az Eladó és a 
Vevő jogviszonyára. Amennyiben a Vevő kifogás tárgyává teszi az Általános Szerződési Feltételek valamely 
rendelkezését, úgy erről a jelen Általános Szerződési Feltétel szerint megkötött egyedi szerződésben kell a 
Feleknek megállapodniuk. Az Eladó rögzíti, hogy az alábbi Általános Szerződési Feltételekben foglalt 
valamennyi rendelkezés lényeges kérdésnek minősül.   

 
1.3. Az Eladó adatai: 
 
Cégnév:   VPI Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely:  1029 Budapest Nádasdy utca 4. 
Telephely:  1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. 
Elektronikus levélcím: info@vpi.hu  
Cégjegyzékszám: 01-09-907399 
Adószám:  14516845-2-41 
Bankszámlaszám: 12010240-01688904-00100005 
Képviselő:  Varga Péter István ügyvezető 
 

2. AZ AJÁNLAT, AZ AJÁNLAT MEGTÉTELE, AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 
 
2.1. A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben az Eladó a 
Vevő megkeresésére adott írásbeli ajánlatában kifejezetten másképp nem nyilatkozik, úgy a Szerződés során 
az ajánlatban rögzített termékekre vonatkozó mennyiségi, minőségi rendelkezéseket, illetve a teljesítési 
helyre, egyéb kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a vételárra és egyéb kiegészítő 
szolgáltatásokra- telepítésre, fuvarozásra- vonatkozó rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni. Mindezeknek 
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megfelelően az Eladó Vevő megkeresésére írásbeli ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő árak és minőségi, 
mennyiségi, teljesítési feltételek kizárólag az ajánlatban meghatározott termékekre vonatkoznak és egyéb 
megkötés vagy rendelkezés hiányában 15 napig maradnak érvényben.  
 
2.2. Vevő szerződéskötésre irányuló megkeresését, mint felhívást ajánlattételre írásban ajánlott tértivevényes 
levél útján Eladó telephelyére címezve, vagy elektronikus levél útján teheti meg. A fentiek szerinti felhívás 
ajánlattételre kézhezvételétől vagy hozzáférhetővé válásától számított nyolc napon belül Eladó a Vevő által 
megjelölt címre vagy elektronikus levélcímre ajánlatot küld. Eladó ajánlati kötöttségét az ajánlatban rögzített 
időpontig tartja fent, ezen időpont lejártát követő napon az ajánlati kötöttség megszűnik. 
 
2.3. Az Eladó és a Vevő között a Szerződés akkor jön létre, ha: 
 

- a Vevő az Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó rendelést ad ki és azt a megkereséssel azonos 
módon Eladó részére megküldi, vagy  

- az Eladó a Vevő megrendelését minden részletében elfogadó rendelés visszaigazolást ad ki, vagy 
- a Szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen aláírja és 
- teljesülnek azok a feltételek, amelyek a megállapodásban rögzítésre kerültek az érvénybelépés 

feltételeként (pl. előlegfizetés). 
 
 
2.4. Vevő tudomásul veszi, hogy a nettó 0 - 5.000.000,-Ft rendelési értékű termék esetén megrendelését az 
info@vpi.hu email címen, vagy a mindenkori ajánlatküldő  elektronikus levelezési címén keresztül és 
egyidejűleg az Eladó telephelyére címzett postai úton küldött levél vagy futárszolgáltat által továbbított levél 
szerint köteles megküldeni Eladó részére, amely megrendeléssel egyidejűleg Vevő a jelen Általános 
Szerződési Feltételek rendelkezéseit is egyidejűleg köteles elfogadni. Vevő tudomásul veszi, hogy a nettó 
5.000.000,-Ft feletti rendelési értékű termékek esetén egyedi szerződés kerül megkötésre Eladó és Vevő 
között, így ezen rendelési értékű termékekre vonatkozó megrendelések esetében a jelen Általános Szerződési 
Feltételek elfogadása nem szükséges a Vevő részéről.  
 
A Vevő által elfogadott és Eladó részére a jelen ÁSZF szerinti módon és feltételekkel megküldött eladói 
ajánlatot követően Vevő a jelen ÁSZF szerinti módon és feltételekkel az Eladó által részére megküldött 
Megrendelő lapot a 2.4. pont szerinti juttatja el Eladó részére. A Megrendelő lap részletesen tartalmazza az 
adott megrendelés tárgyát és paramétereit, illetve ezen Megrendelő lap aláírásával vállal Vevő 
kötelezettséget a jelen ÁSZF rendelkezéseinek hiánytalan és maradéktalan elfogadására. 
 
Vevő tudomásul veszi, a megrendelés kizárólag az Eladó által meghatározott előleg, az Eladó által 
meghatározott módon és feltétekkel történő hiánytalan és maradéktalan megfizetése esetén tekinthető 
érvényes megrendelésnek. Vevő tudomásul veszi, hogy az előleg késedelmes megfizetése esetén a 
késedelemmel érintett napok számával egyezően köteles Eladó a gyártási munkákat elvégezni, vagyis a 
gyártási határidő az előleg megfizetéséhez igazodik. Vevő tudomásul veszi, hogy előleg fizetés hiányában 
Eladó a gyártást megtagadja és Vevő köteles a megrendeléssel érintett Eladói tevékenység során felmerült 
valamennyi költség megfizetésére. 
 
 

3. A SZERZŐDÉS KÖZVETETT TÁRGYA 
 
3.1. A Szerződés feltételei szerint Eladó eladja, Vevő megvásárolja az ajánlatban rögzítettek szerint az ott 
rögzített jellemzők szerinti, a Szerződés tárgyát képező beton termékeket (a továbbiakban: termék, vagy 
termékek) az ajánlat szerinti jellemzőkkel és mennyiségben, illetve az ott rögzített vételárért. Eladó a 
termékek megfelelő minőségben, a Vevő által kívánt célra alkalmas, és határidőre történő elkészítésére, a 
termékek fuvarozásának előkészítésére, a termékeknek a fuvarozáshoz szükséges csomagolására, illetve a 
teljesítési helyen történő átadására, valamint tulajdonjoga átruházására vállal kötelezettséget a Szerződés 
feltételei szerint. Amennyiben a Felek akként rendelkeznek, a Szerződés tárgyát képezi a termékek teljesítési 
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helyre való fuvarozása és telepítése az ezen szolgáltatásokért rögzített külön díjért. A termékek darabonként 
osztott szolgáltatások. 
 
3.2. A termékek általános műszaki paramétereit a www.vpi.hu weboldalon található – az adott termékre 
vonatkozó – adatlap tartalmazza. Eladó a termékeket iparművészeti alkotásként készíti el.  
 
3.3. A termékek anyaga beton, annak megjelenése a beton anyagszerű sajátossága miatt (színe, felületi 
struktúrája, foltossága) az időjárási hatások következtében kismértékben változhat. Az egyedi, manufakturális 
gyártás sajátosságai miatt az egyes termékek között szín- és felületi eltérés előfordulhat, a betonfelületen 
színeltérések, foltosság és légpórusok jelenhetnek meg, ugyanakkor az ismertetett jellegzetességek nem 
tekinthetők minőségi hibának, nem eredményeznek hibás teljesítést, ahogyan külső harmadik személyek 
magatartására visszavezethető rongálásból fakadó károsodások sem, figyelemmel arra a tényre, hogy a 
termékek közterületen kerülnek elhelyezésre. 
 
3.4. Az Eladó első osztályú minőségben állítja elő a termékeket a szakmai szokások szerint, azonban a 
termékek műalkotás jellege miatt azok tanúsítvánnyal, minősítéssel nem rendelkeznek. A termékek, mint ingó 
dolgok nem tartoznak a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM, és a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-KVM együttes rendeletek hatálya alá. A Szerződés a Felek személyére tekintettel nem minősül 
fogyasztói szerződésnek, így az a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozik.  
 
3.5. A termékek egyedi iparművészeti alkotások, illetve annak tervei - amelynek hasznosítására az Eladó és a 
tervező között kötött külön jogviszony alapján az Eladó kizárólagosan jogosult- a szerzői jogi védelem és 
oltalom alatt állók, Vevő e körben a termékeket használhatja, de a termékek alapját képező formatervezési 
minta hasznosítására nem szerez jogot. 
 

4. A TERMÉKEK VÉDETTSÉGE 
 

4.1. A termékek, mint egyedi iparművészeti alkotások, illetve a termékek tervei a polgári jog és a szerzői jog 
által védettek, formatervezési mintaoltalom és EUIPO oltalom alatt állnak, a jogszabályok szerint és azok 
rendelkezései által védettek.  
 
4.2. Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 2:51-55. §§-ai szerint amennyiben a termékekkel kapcsolatos jogsértés következne be a 
jogsértés ténye alapján - az elévülési időn belül - az eset körülményeihez képest Eladó követelheti 
 

a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; 
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; 
c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő 

nyilvánosságot; 
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel 

előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását; 
e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap 

nélküli gazdagodás szabályai szerint. 
 
A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében Eladó a jogsértés ténye alapján egyebekben 
sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért, továbbá amennyiben kárt szenved, a jogellenesen 
okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését. 
 
4.3. Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Szjt.) a termékek tervei az Szjt. 1. § (1) bekezdése; (2) bekezdés h; k; m; és o; pontjai, (3) bekezdés; 3-4.§§-ai; 
10-17. §§-ai, valamint X. fejezete alapján a törvény védelme alatt állnak, ennek megfelelően amennyiben 
Eladót jogsértés éri, a jogsértővel szemben - az eset körülményeihez képest - a következő polgári jogi 
igényeket támaszthatja: 
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a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; 
b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő 

eltiltását a további jogsértéstől; 
c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy 

szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot 
biztosítsanak; 

d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások 
előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra 
kialakított üzleti kapcsolatokról; 

e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; 
f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá 

a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel 
előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból 
való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. 

 
A szerzői jog megsértése esetén az Eladó a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. A 
törvényben szabályozott személyhez fűződő jog megsértése esetén a Eladó a polgári jog általános szabályai 
szerint sérelemdíjat is követelhet. 
 
Az Eladó a fenti b) pontban meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, akinek 
szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették. Az Eladó a fenti d) pontban meghatározott igényt 
azzal a személlyel szemben is támaszthatja, aki kereskedelmi mértékben birtokolta a jogsértéssel érintett 
dolgokat; kereskedelmi mértékben vette igénybe a jogsértéssel érintett szolgáltatásokat; kereskedelmi 
mértékben nyújtott szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez; vagy a meghatározott személyek állítása szerint 
közreműködött a jogsértéssel érintett dolgok előállításában és terjesztésében, illetve a jogsértéssel érintett 
szolgáltatások nyújtásában. 
 
A cselekmények kereskedelmi mértékűek, ha az érintett dolgok, illetve szolgáltatások jellegéből és 
mennyiségéből nyilvánvaló, hogy e cselekmények - közvetlenül vagy közvetetten - kereskedelmi vagy más 
gazdasági előny szerzését szolgálják.  
 
Igényérvényesítés esetén különösen a következő adatok szolgáltatására kötelezhető a jogsértő: 
 

a) a jogsértéssel érintett dolgok, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve 
teljesítésében résztvevők, a jogsértéssel érintett dolgokat birtoklók, valamint a forgalmazásba 
bevonni kívánt vagy bevont nagy- és kiskereskedők neve és címe; 

b) a jogsértéssel érintett dolgok, illetve szolgáltatások előállított, forgalmazott, illetve igénybe vett, 
valamint megrendelt mennyisége, továbbá az azokért adott, illetve kapott ellenérték. 

 
Igényérvényesítés esetén a bíróság kérelemre elrendelheti, hogy a lefoglalt, kereskedelmi forgalomból 
visszahívott, illetve onnan véglegesen kivont eszközöket, anyagokat, illetve dolgokat fosszák meg jogsértő 
mivoltuktól, vagy - ha az nem lehetséges - semmisítsék meg. A bíróság indokolt esetben a megsemmisítés 
helyett elrendelheti az eszközöknek és anyagoknak a bírósági végrehajtás szabályai szerint történő 
értékesítését is; ebben az esetben a befolyó összeg felől ítéletben határoz. A jogsértéshez használt eszközök 
és anyagok, valamint a jogsértéssel érintett dolgok lefoglalásának helye van akkor is, ha azok nincsenek a 
jogsértő tulajdonában, de a tulajdonos a jogsértésről tudott, vagy az adott helyzetben általában elvárható 
gondosság mellett tudnia kellett volna. 
 
A bíróság a meghatározott intézkedéseket a jogsértő költségére rendeli el, kivéve, ha az eset körülményei az 
ettől való eltérést indokolják. A bíróság a kérelemre elrendelheti a határozatnak a jogsértő költségére történő 
nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozatal módjáról a bíróság dönt. Nyilvánosságra hozatalon kell 
érteni különösen az országos napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt. 
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Eladó - a jogsértés esetén támasztható polgári jogi igényeken felül - az ideiglenes intézkedésre vonatkozó 
feltételekkel kérheti a bíróságtól 
 

a) biztosítási intézkedés elrendelését a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint, ha 
valószínűsítette, hogy a kártérítés, illetve a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése iránti 
követelésének későbbi kielégítése veszélyben van, és a jogsértés kereskedelmi mértékű; 

b) a jogsértő kötelezését banki, pénzügyi és kereskedelmi adatainak és iratainak közlésére, illetve 
bemutatására az a) pont szerinti biztosítási intézkedés elrendelése céljából; 
 

c) ellenbiztosíték adását, ha ennek fejében - a jogsértés abbahagyásának követelése helyett - hozzájárul 
a feltételezett jogsértő cselekmények jogsértő általi folytatásához. 

 
4.4. Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. 
törvény (a továbbiakban: Fmt.) a termékek, illetve annak alkotóelemei formatervezési mintaoltalom alatt 
állnak az Fmt. 1. §; 3. §; 5. §; 11. §-a alapján. Az Fmt. 16. §-a alapján az Eladó a formatervezési mintaoltalom 
jogosultja, kizárólagos joga van a minta hasznosítására, így bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül 
hasznosítja a mintát. Hasznosításnak minősül különösen a minta szerinti termék előállítása, használata, 
forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra való felkínálása, behozatala, kivitele és e célokból való raktáron 
tartása. 
 
Az Fmt. 22. §-a szerint ha a mintaoltalmi bejelentésnek vagy a mintaoltalomnak a tárgyát jogosulatlanul 
másnak a mintájából vették át, a sértett vagy jogutódja követelheti annak megállapítását, hogy a 
mintaoltalom egészben vagy részben őt illeti meg, valamint kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség 
szabályai szerint. 
 
Az Fmt. 23. §-a szerint a mintaoltalom bitorlását követi el, aki az oltalom alatt álló mintát jogosulatlanul 
hasznosítja. A mintaoltalom jogosultja a bitorlóval szemben azokat a polgári jogi igényeket támaszthatja, 
amelyeket a szabadalmi törvény értelmében a szabadalmas érvényesíthet a bitorlóval szemben. A 
mintaoltalom bitorlása esetén a jogosult - külön jogszabály rendelkezései szerint - követelheti a vámhatóság 
intézkedését a bitorlással érintett vámáruk forgalomba kerülésének megakadályozására. 
 
4.5. Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerint a termékek büntetőjogi védelem alatt állnak.  
 
A Btk. 384. §-a szerint aki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak vagyoni hátrányt 
okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  
 
A Btk. 385. §-a szerint továbbá aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló 
szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését nagyobb vagyoni hátrányt okozva követik el. Ha a 
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a 
büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig, különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés két 
évtől nyolc évig, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés öt évtől tíz évig terjedő 
szabadságvesztés. 
 
A Btk. 388. §-a szerint aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai 
uniós jogi aktus alapján fennálló iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát az oltalom tárgyának utánzásával vagy 
átvételével, az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével előállított áru forgalomba hozatalával, vagy az 
ilyen áru forgalomba hozatal céljából való megszerzésével vagy tartásával megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt 
okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztés, ha az iparjogvédelmi jogok megsértését üzletszerűen követik el. Ha az 
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iparjogvédelmi jogok megsértését jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés egy évtől öt évig, 
különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés két évtől nyolc évig, különösen jelentős vagyoni 
hátrányt okozva követik el, a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés. 
 

 
5. TELJESÍTÉSI HELY, HATÁRIDŐ, ANNAK MÓDJA, HELYE, A BIRTOK ÁTRUHÁZÁSA 

 
5.1. Eladó a telephelyén, mint teljesítési helyen jogosult és köteles teljesíteni legkésőbb a Szerződésben 
meghatározott időpontban. Eladó a termékek tekintetében előteljesítésre jogosult. Eladó az elkészített 
termékeket készre jelenti Vevő kapcsolattartója részére elektronikus levél formájában. Vevő ezt követően 
köteles a készre jelentett termékeket Eladó részére visszaigazolni és a teljesítés helyen történő megjelenést 
általa, vagy fuvarozója által a Felek által egyeztetett időpontban biztosítani.  
 
5.2. Amennyiben a Szerződésben a Felek abban állapodnak, hogy Eladó a termékeket a Vevő által megjelölt 
teljesítési helyre köteles fuvarozni, úgy Eladó a termékeket fuvarozó közreműködő igénybevételével szállítja a 
Vevő által megadott és a Szerződésben rögzített teljesítési helyre. Ebben az esetben az Eladó az elkészített 
termékeket készre jelenti Vevő kapcsolattartója részére és gondoskodik a fuvarozási tevékenység 
megszervezéséről. Vevő ezt követően köteles a készre jelentett termékeket Eladó részére visszaigazolni és a 
teljesítés helyre történő bejutást az egyeztetett időpontban biztosítani.  
 
5.3. Vevő Szerződésben rögzített megbízottja a termékek átvételét a teljesítési helyen tételesen megvizsgálva 
végzi el. Az esetleges eltérésekről Eladó és Vevő (vagy képviselőik) azonnal jegyzőkönyvet állítanak ki két 
példányban, az egyik példány az Eladónál marad, a második példányt a Vevő kapja. Az esetleges mennyiségi 
és/vagy minőségi kifogást Vevő a termékek átvizsgálásától számított 3 napon belül jelentheti be, ezt követően 
mennyiségi/minőségi vagy esztétikai kifogás jelzésére Vevő részéről nincs lehetőség. Eladó abban az esetben 
teljesít szerződésszerűen, amennyiben a megrendelt termékekből a leadott megrendelést teljesíti. Ebben az 
esetben Vevő köteles a termékeket átvenni.  
 
5.4. Amennyiben a teljesítési határidő betartása nem lehetséges, Eladó köteles ennek tényét a Vevővel közölni 
és tájékoztatni a teljesítés várható időpontjáról, felek e körben külön szerződésmódosítás nélkül tizenöt nap 
póthatáridőt biztosítanak.  
 
5.5. Eladó a termékekhez, a termékekre vonatkozó telepítési szolgáltatás megrendelésének hiányában a 06 
1 789 79 66  telefonszámon elérhető kapcsolattartási címen szakmai segítségnyújtási szolgáltatást biztosít. A 
teljesítési helyen történő átadással a kárveszély átszáll Vevőre.   
 
5.6. Vevő az Eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől, ebben az esetben az addig igazoltan 
felmerült Eladói költségeket megfizetni tartozik. Az elállási jog gyakorlásával az Eladónak okozott költségeken 
felüli kárért a Vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik. 
 
5.7. A jelen fejezetben rögzített eljárás egyebekben a birtok átruházására irányuló eljárás, azaz Eladó a 
szerződésszerű teljesítéssel a termékek birtokát átruházza azzal a feltétellel, hogy a birtok átruházástól 
függetlenül a tulajdonjogát a teljes vételár, valamint az esetleges tárolási díj kiegyenlítéséig kifejezetten 
fenntartja. Amennyiben a termékek tulajdonjoga nem szállhat át a Szerződés alapján, úgy Vevő a termékek 
birtokába köteles Eladót a 6.9. szerint vissza bocsájtani. A birtokbaadás napjától a Vevő viseli a termékekre 
vonatkozó kárveszélyt. 
 
5.8. Hibátlan teljesítés esetén Vevő köteles a vételárat megfizetni és a termékeket határidőben átvenni. 
Amennyiben a termékeket nem veszi át, úgy azokat Eladó Vevő kockázatára Eladó napi 10.000 -Ft+ ÁFA összeg 
őrzési díj ellenében őrzi Eladó telephelyén az átvételig. Amennyiben a Szerződés Eladó kötelezettségeként 
nevesítette a fuvarozást, úgy ilyen esetben a megismételt fuvarozás Vevő feladatát képezi. Az őrzési díj a 
termékek átvételekor számla ellenében fizetendő. Eladó a termékeket csak az őrzési díj megfizetése után adja 
ki birtokából. Harminc napon túli eredménytelen őrzést követően Eladó jelen szerződéstől elállhat, amely 
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esetben Vevő köteles Eladónak a teljes szerződési érték 10%-val megegyező kötbért fizetni a vételáron felül 
az Eladói nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 napon belül. Az Eladó a kötbéren túl felmerülő kárát Vevővel 
szemben érvényesítheti. 
 

6. MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 
 
6.1. Eladó köteles a Szerződésben foglaltaknak megfelelő minőségű, hibátlan termékeket előállítani. 
 
6.2. A terméket teherbíró burkolatra kell elhelyezni, amelyet a Vevő köteles kialakítani az Eladó által 
ismertetett műszaki tartalommal egyezően. Eladó egyebekben a termékek végleges rendeltetési helyének az 
alkalmasságáért, teherbírásáért, minőségéért, egyenletességéért semmilyen felelősséget nem vállal. 
Amennyiben a rögzítés helye a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, az a Vevő teljesítési érdekkörében 
felmerülő oknak tekintendő, ami Eladó felelősségét kizárja.  
 
6.3. A termék nagyszilárdságú betonból készült, felülete nagy tömörségű, és csak csekély mértékben 
nedvszívó. A környezeti szennyeződések általános, semleges kémhatású tisztítószerekkel távolítandók el. 
Savak és savas kémhatású tisztítószerek használata tilos. Falfirkák eltávolítására szakkivitelezőt kell igénybe 
venni. A termékekre vonatkozó karbantartási útmutatót Vevő részére Eladó a teljesítés során átadja, illetve 
Vevő kifejezett kérésére azt elektronikus úron is megküldi Eladó Vevő részére. A termékek műszaki 
jellemzői/adatai a www.vpi.hu weboldalon megtalálhatóak. 
 
6.4.  A termékekkel kapcsolatosan Eladó kijelenti, hogy a termék az általános fagyhatásoknak ellenáll, az 
kizárólag utcabútorként használható.. Minden túlterhelés, illetve nem rendeltetésszerű használatból fakadó 
károkért Eladó a felelősségét kizárja.  Mindezek alapján Eladó az alábbi esetekben nem vállal felelősséget a 
termék minőségéért, az alábbi esetekben a kellékszavatosság és jótállás az alábbi károkért kizárt: 
 

- nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, megismételve, hogy a termék műalkotás, 
- túlterhelésből, illetve dinamikus terhelésből, extrém intenzitású igénybevételből eredő károkért, 
- a rongálásból, értve ezalatt bármilyen külső mechanikus behatásból eredő károkért (pl. 

betonfelületek karcolása, ütése stb.) 
- a használatból eredő esetleges maradandó károsodások és szennyeződések esetén, 
- a nem megfelelő vagy hiányos elhelyezésből, rögzítésből eredő károkért, különösen az elhelyezés 

során esetlegesen keletkező repedésekért, élek és sarkok lepattogzásáért, törésekért 
- a fogadó aljzat kialakításából, illetve az aljzat nem megfelelő teherbírásából eredő károkért,  
- extrém időjárási hatásokból eredő károkért 
- a nem megfelelő karbantartásból és tisztásból, a szennyeződések nem megfelelő eltávolításából 

eredő károkért (pl. savas tisztítószerek használata, csiszolás vegyszeres tisztítás, szakszerűtlen graffiti-
eltávolítás, fafelületek rendszeres lazúrozásának elmaradása stb.) 

- útszóró só hatásaiból eredő károkért 
- a nem megfelelő elhelyezésből, rögzítésből, szállításból, mozgatásból, tárolásból eredő károkért, nem 

megfelelő mozgatásából, emeléséből, elmozdításából, tárolásból, raktározásából, szállításából eredő 
károkért, 

- pigmentált feliratok és grafikák esetében a feliratok és grafikák egy éven túli láthatóságáért 
- vis mairoból fakadó károkért. 

 
A termék anyaga beton, így a betonfelület megjelenése (színe, felületi struktúrája, foltossága) az időjárási 
hatások következtében kismértékben változhat. Ez normális jelenség, a beton anyagszerű sajátossága, Vevő 
ezt a tényt kifejezetten tudomásul veszi. Egyebekben a jótállás nem terjed ki továbbá a fentieken túl az alábbi 
esetekre: 
 

- az alkalmazott anyagok természetéből fakadó elhasználódásra, illetve a rendeltetésszerű használatból 
eredő elhasználódásra, kopásra  

- olyan anyagokra és alkatrészekre, amelyeket az Eladó a Vevő kívánságára épített be vagy használt fel 
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- olyan anyagokra és alkatrészekre, amelyeket nem az Eladó gyártott 
- olyan anyagokra és alkatrészekre, amelyeket nem a mindenkor hatályos Használati Útmutató szerint 

tartottak karban vagy tároltak 
- bevonatokra, lazúrokra, festékekre, különösen fa felületek esetén 
- fafelületekre és faanyagokra, amennyiben nem a Használati Útmutató szerint tartották karban vagy 

tárolták 
- olyan esetekre, amikor a terméket nem az Eladó szerelt össze 

 
6.5. A termék egyedi iparművészeti alkotás, amelyet a 4. fejezetben foglaltak szerint a jog véd. A tárgyakon 
történő bármilyen módosítás, beavatkozás, átalakítás kizárólag az Eladó engedélyével lehetséges, e körben az 
Eladó a Ptk.; Szjt. és Fmt. szerinti személyiségi és vagyoni jogait kifejezetten fenntartja. 
 
6.6. A kellék és jogszavatosság tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint Eladó kötelezi magát arra, 
hogy minden olyan hibát kijavít, amely az általa végzett tervezési, gyártási vagy anyaghibából ered és ezt a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint adott esetben a Vevő bizonyítani tudja.  Ez a kötelezettség nem 
érvényes arra a meghibásodási esetre, amikor az Eladó előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános 
szabályoknak nem megfelelő karbantartás történt, vagy a telepítési és csatlakozási utasításokat nem tartották 
be. Bármiféle szavatossági kötelezettség ugyanakkor kizárt, ha a csere vagy javítás a termék természetes 
kopásából, vagy a termék felügyeletének hiányosságaiból, illetve a nem rendeltetésszerű használatból 
és/vagy az Eladó előírásainak be nem tartásából vált szükségessé, vagy még általánosabban, minden olyan 
esemény bekövetkeztében, amelyért nem az Eladó felelős. Az Eladó szavatossági kötelezettsége akkor sem áll 
fenn, ha a Vevő az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül a terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott 
végre.  
 
6.7. Az adott termék vonatkozásában Eladó a Vevő részére nyilatkozik a jótállásról és annak időtartamáról. A 
termékekre Eladó teljesítéstől a Szerződésben meghatározott ideig jótállást vállal. A jótállási kötelezettség 
Eladót csak abban az esetben terheli, ha a Szerződés során erre írásos nyilatkozatot ad. A jótállás keretében 
az Eladó a hibás terméket a helyszínen kijavítja, vagy kicseréli.  
 
Az Eladót szavatossági kötelezettsége fő szabály szerint a teljesítési helyen terheli. A javításokat vagy a 
cseréket indokolt esetben az Eladó a telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott alkatrészeket vagy 
termékeket Eladó részére visszaküldte. Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a termék természetéből 
eredően, vagy a Vevő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a javításra eső munkaerő költségeit 
az Eladó magára vállalja, de a meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési 
költségeinek kizárásával.  
 
6.8. Kellékszavatosság és jótállás esetében a Vevő köteles a hibák felfedezését követően azonnal, de legkésőbb 
72 órán belül Eladót ajánlott levél értesíteni és részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. 
Más úton bejelentett igényt Eladó nem ismer el. Vevőnek lehetővé kell tennie Eladó számára a hiba feltárását 
és elhárítását. Ezenkívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását, 
illetve elhárítását harmadik féllel végeztesse el. Nem terheli kellékszavatossági vagy jótállási kötelezettség 
Eladót, amennyiben a termék bármely műszaki vagy esztétikai paraméterét és tulajdonságát Vevő 
megváltoztatja, így különösen átfestés, bármilyen elem, felirat elhelyezése, csonkítása, átvágása esetén.  
 

7. AZ ELLENÉRTÉK ÉS MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 
 
7.1. Vevő Eladó hibátlan teljesítése esetén köteles vételárat fizetni. A fizetési feltételek az ajánlatban 
szerepelnek, amelyben meg kell jelölni az általános forgalmi adó mértékét és felszámításának módját.  
 
7.2. Amennyiben az ajánlat, a Szerződés vagy egyéb megállapodás nem határozza meg az adott Szerződésre 
vonatkozó fizetési feltételeket, úgy a Vevő az áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét teljes egészében az 
átvételkor köteles számla ellenében Eladó részére számla szerinti módon, elektronikus banki átutalás útján 
nyolc napos teljesítési idővel kiegyenlíteni.  
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7.3. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot, illetve a jogszabályok szerinti behajtási 
költségátalányt felszámolni. A késedelmi kamat mértéke a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben a 
Felekre meghatározott mértékű késedelmi kamat. A fizetési határidő eredménytelen leteltét követő 
késedelem 6. napjától Vevő köteles a tartozása 2%-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére. 
A kötbér összege a késedelem minden megkezdett további 30. napjától 1%-kal nő. A késedelmi kötbér 
megfizetése a teljesítés alól nem mentesít. 
 
7.4. Vevő felhatalmazását adja, hogy fizetési kötelezettségének nem teljesítése/késedelmes teljesítése esetén 
Eladó, a Vevő adatait harmadik személynek – követeléskezelő, behajtó vállalkozásnak, ügyvédi irodának – 
kiadja. A tartozás behajtásával kapcsolatos költségek és díjak, valamint a késedelmi kamat Vevő részére 
kiszámlázásra kerül. 
 
7.5. Amennyiben a Szerződés a fizetési kötelezettségek tekintetében részteljesítést (rész vagy előlegszámlák 
esete) ír elő, úgy Eladó fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, 
amig a fizetési részteljesítést részére Vevő nem teljesíti. 
 
7.6. Vevő 30 napot meghaladó tartozása esetén, ha az Eladó részbeni vagy egészbeni fizetésre tett felszólítása, 
8 nap után is hatástalan marad, Eladó jogosult a Szerződéstől egyoldalúan írásban elállni, amely esetben Vevő 
az addig igazoltan felmerült Eladói költségeken felül vételár 10%-nak megfelelő összegű kötbért megfizetni 
tartozik, illetve az elállási jog gyakorlásával az Eladónak okozott költségeken és kötbéren felüli kárért a Vevő 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, vagy a Szerződés hatályát fenntartva a szerződésben meghatározott 
szállítási kötelezettségének csak akkor köteles eleget tenni, ha a Vevő a tartozását annak járulékaival együtt 
kiegyenlítette.  
 
7.7. A megfizetés az Eladó bankszámláján való jóváírással tekintendő teljesítettnek. 
 
7.8. A termékekért a Vevő által fizetendő vételár, mint ellenérték tartalmazza a termékek elkészítésének, a 
csomagolásának teljes költségét. Felek megállapodnak abban, hogy Felek valamennyi, egymással szemben a 
jelen szerződés alapján felmerülő követelését a másik felé fennálló tartozásaiba minden további jognyilatkozat 
hiányában is beszámíthatja, és ilyen módon csökkentheti a másik féllel szembeni tartozását. A Vevő által 
fizetendő szolgáltatási díj tartalmazza a Szerződés szerinti fuvarozási és/vagy telepítési díjakat. 
 
7.9. A termékek ellenértékének, illetve az esetleges tárolási díjak teljes kiegyenlítéséig Eladó a termékek 
tulajdonjogát fenntartja és amennyiben az Eladói követelések bármelyike bármely okból nem kerül Eladó 
bankszámláján jóváírásra, úgy Eladó a Vevő által birtokba vett termékeket a számla kiegyenlítésére nyitva álló 
teljesítési határidő leteltét követő 3 napon belül ismételten birtokba veheti, a termékeket a Vevő költségére 
és kockázatára elszállíthatja, amely esetben Vevő köteles Eladónak a teljes szerződési érték 10%-val 
megegyező kötbért fizetni a vételáron felül az Eladói nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 napon belül. Az 
Eladó a kötbéren túl felmerülő kárát Vevővel szemben érvényesítheti. Amennyiben a jelen cikk értelmében a 
terméket visszaszolgáltatják, az Eladó által kapott előleg az Eladóé marad kártérítés vagy kamattérítés címén. 
 
7.10. A kárveszély átszállására tekintettel az átadástól számítva az elvesztés, lopás, károsodás valamint az 
esetleges, és nem az Eladó vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb károk felelősségét Vevő viseli. 

 
 

8. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA 
 
8.1. A Szerződést határozott időtartamú, hogy az rendes felmondással nem, csak a lehetetlenüléssel, illetve a 
jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint szüntethető meg, vagy szűnik meg a határozott 
idő letelte előtt. A szerződés az Eladó díjigényének kielégítésével minden további jognyilatkozat nélkül 
megszűnik. 
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8.2. A Szerződés a lehetetlenülés, a megszűnés, vagy elállás és felmondás esetén kívül megszűnhet bármelyik 
félnek a szerződésszegő félhez intézett azonnali hatályú írott, indokolással ellátott rendkívüli felmondásával, 
vagy a felek közös írott megállapodásával is. A rendkívüli felmondás átvételét igazolható módon kell 
kézbesíteni a szerződésszegő fél részére. Rendkívüli felmondási ok Vevő részéről különösen, ha az Eladó a 
Szerződésben meghatározott kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy a Vevőnek igazoltan kárt 
okoz, vagy megsérti a Vevő üzleti jó hírnevét.  
 
Felek rögzítik, hogy rendkívüli felmondási ok Eladó részéről különösen, ha Vevő a határidő elteltére vonatkozó 
felszólítás kézhezvételét követő 3 (három) napon belül sem tesz eleget jelen szerződésből eredő fizetési, vagy 
egyéb szerződéses kötelezettségének, illetve ha megsérti a termékekkel, mint egyedi iparművészeti 
alkotásokkal kapcsolatos Eladói jogokat, amelyeket az 4. fejezet szerinti jogszabályok védenek. 
 
8.3. A Szerződést felek kizárólag közös megegyezéssel, együttesen, írásban, egy okiratba foglaltan 
módosíthatják; bármely fél szerződésmódosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata, vagy egyoldalú 
nyilatkozatra tett észrevétele, válasza nem minősül a szerződés módosításának. 
 
8.4. Ha a teljesítés külső okból meghiúsul, illetve olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, 
és  
 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merül fel, az Eladót az 
elvégzett munka és költségei fejében a vételár arányos része illeti meg; 

b) a lehetetlenné válás oka az Eladó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 
c) a lehetetlenné válás oka a Vevő érdekkörében merült fel, az Eladót a teljes vételár megilleti, de a Vevő 

levonhatja azt az összeget, amelyet az Eladó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított. 
 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy minden a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat kizárólag írásban 
érvényes. Amennyiben a körülmények a haladéktalan értesítést nem teszik lehetővé írott formában, úgy azt 
24 (huszonnégy) órán belül írott formában meg kell erősíteni, ellenkező esetben a nyilatkozat joghatás 
kiváltására nem alkalmas. Felek megállapodnak abban, hogy írásos jognyilatkozatnak tekintik, a tértivevényes, 
ajánlott levélben érkezett nyilatkozatokat, illetve az e-mailen vagy faxüzenetben érkezett nyilatkozatokat is. A 
Szerződés teljesülése során a Felek kapcsolattartókat kötelesek kijelölni névvel, címmel, elektronikus 
levélcímmel és telefonszámmal. 
 
9.2. Felek a Szerződés teljesítése során az egymás által egymás rendelkezésére bocsátott, vagy az egymás 
működésével kapcsolatban tudomására jutott mindennemű adatot, információt, eljárást kötelesek üzleti 
titokként kezelni, köteles azt megőrizni, illetve tilos azt harmadik személy tudomására hozni, vagy harmadik 
személy részére hozzáférést biztosítani. Ha a Vevő az Eladó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról 
vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt az Eladó hozzájárulása nélkül mással nem közölheti. 
Amennyiben Vevő ezen kötelezettségét megszegi, úgy a Szerződés díjának 50%-t köteles Eladó felszólítására 
kötbér címén megfizetni.   
 
9.3. Egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a Szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes 
teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a saját 
érdekkörében felmerülő kárt. Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például 
földrengés, felhőszakadás, árvíz, szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek 
teljesítésében. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul 
értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés 
kiküszöbölésére. A Felek nem tekintik vis maior esetének bármely Fél átalakulását, felszámolását, illetve 
fizetésképtelenségét. 
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Vevő kizárólagosan saját kockázatára vállal bármely kötelezettséget a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatosan 
avagy azzal bármely módon összefüggésben, és kifejezetten kijelenti, hogy Eladóval szemben e más 
kötelezettségek vonatkozásában esetlegesen keletkezett kárát vagy más igényét semmilyen jogcímen nem 
érvényesíti. 
 
9.4. Amennyiben a Szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a 
szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan 
szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek a jelen szerződéssel szabályozott gazdasági 
célkitűzéshez legközelebb állnak. Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a 
bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan részre a szerződés tartalmának megállapítását. 
 
9.5. Vevő ismeri az internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az 
esetleges hibákra, és vállalja az internet használat veszélyeit és korlátait. Az Eladót nem terheli felelősség az 
interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, 
ami gátolhatja vagy akadályozhatja a zavartalan működést.  
 
9.6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen 
Általános Szerződési Feltételekben megjelölt jogszabályok, illetve a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, 
(a szerződés aláírásakor a 2013. évi V. törvény), valamint a Szerződés szerinti tevékenységre irányadó 
jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A Szerződés és az Általános 
Szerződési Feltételek nyelve a magyar. 
 
9.7. Valamennyi Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerződéshez csatolt mellékletként a Felek 
cégkivonata, nyilvántartási kivonata vezető tisztségviselőik aláírási címpéldánya/aláírás mintája, az Árajánlat 
és megrendelés, A Szerződés tárgyának termékkatalógusa. 
 
9.8. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF annak elválaszthatatlan mellékleteivel együttesen alkalmazandó. 
 
9.9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket 
elsődlegesen békés úton kívánják megoldani, amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, úgy a jogvita 
rendezésére hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
Budapest, 2020. július 22. 
 

………………………………………… 
VPI Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseletében eljár: 
Varga Péter István ügyvezető 

Eladó 
 
Mellékletek: 
 
Jótállásra vonatkozó rendelkezések 
Pandémia nyilatkozat 
Egyedi megrendelés minta 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA PÉTER ISTVÁN ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.09.01. 15.07.53


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: vpi@vpi.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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