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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK 

a CTE SOLUTION HUNGARY Építőgép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által 
forgalmazott új és használt gépek, alkatrészek értékesítésével, szerviz szolgáltatással és egyéb 

szolgáltatásaival kapcsolatban 

Hatályos: 2022. február 1. napjától 

Általános rendelkezések 

A CTE SOLUTION HUNGARY Építőgép Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 21., Cégjegyzékszáma: 13-09-200017, Adószáma: 26323868, a 
továbbiakban: ”CTE SOLUTION HUNGARY”) a hulladékgazdálkodás, az újrahasznosítás területén új 
és használt gépek, komplett rendszerek kereskedelmével, alkatrészek értékesítésével, szerviz 
szolgáltatással foglalkozó gazdasági társaság. A CTE SOLUTION HUNGARY az általa forgalmazott új 
és használt gépek, alkatrészek értékesítése, szerviz szolgáltatás ellátása kapcsán kerül a vevőivel, 
megrendelőivel (továbbiakban együttesen: „Kereskedelmi Partnerek”, külön-külön: „Vevő” vagy 
„Megrendelő”) jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályait a CTE SOLUTION HUNGARY a jelen 
Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”) 
határozza meg.  

Jelen Általános Szerződési Feltételek a CTE SOLUTION HUNGARY az alábbi kivétellel valamennyi 
termék értékesítési és szolgáltatási jogviszonyára vonatkozik és alkalmazandó. CTE SOLUTION 
HUNGARY általában fogyasztónak minősülő vásárlók részére nem értékesít termékeket, illetve nyújt 
szolgáltatásokat, amennyiben a mégis előfordulna ilyen eset, úgy a CTE SOLUTION HUNGARY 
fogyasztóval fennálló jogviszonyára a jelen Általános Szerződési Feltételek nem lesz alkalmazandó. A 
Kereskedelmi Partnerek szerződési feltételeinek alkalmazása a CTE SOLUTION HUNGARY és a 
Kereskedelmi Partner jogviszonyára kizárt.  

Jelen Általános Szerződési Feltételek akkor válnak a jogviszony részévé, ha a Kereskedelmi Partner a jelen 
Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismerte és azt kifejezett nyilatkozattal vagy ráutaló 
magatartással elfogadta.  

A CTE SOLUTION HUNGARY és a Kereskedelmi Partnerei közötti jogviszony az adott jogügylet 
kapcsán megkötött szállítási megállapodáson, adásvételi szerződésen, más írásbeli megállapodáson 
vagy a CTE SOLUTION HUNGARY által kiállított számlán alapul (továbbiakban együttesen: „Egyedi 
Szerződések”). Ezen Egyedi Szerződések, valamint az ÁSZF együttesen szabályozzák a Kereskedelmi 
Partnerekkel létrejövő jogviszonyokat. Ha az Egyedi Szerződések valamely kérdésben eltérnek a jelen 
ÁSZF-től, úgy az adott kérdésre az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadók.  

CTE SOLUTION HUNGARY jelen Általános Szerződési Feltételekben szabályozott tevékenységei: 

• A Kereskedelmi Partner, mint Vevő az adott jogügylet kapcsán készült Egyedi Szerződésben 
(szállítási megállapodásban, adásvételi szerződésben, számlában) szereplő specifikációjú gépet, 
illetőleg alkatrészt a CTE SOLUTION HUNGARY-től megvásárolja, a CTE SOLUTION HUNGARY 
pedig ezen gépet, alkatrészeket a Vevő részére eladja (az új gép gyártási éve az adott naptári évnél 
korábbi is lehet). Felek között a gép értékesítéssel kapcsolatos adásvételi jogügylet csak írásban 
jöhet létre. 

• A CTE SOLUTION HUNGARY arra irányuló szerződéssel, eseti megrendeléssel vállalja a 
Kereskedelmi Partner által rendelkezésre bocsátott gép(ek) szakszerű javítását, amelynek 
folyamatát munkalapon rögzíti. 

I. Felek együttműködési kötelezettsége 

A/ Gép értékesítéssel kapcsolatban: 

1. A Vevő által megvásárolt gépe(ke)t a CTE SOLUTION HUNGARY a Vevő által megjelölt címre 
szállítja ki. A CTE SOLUTION HUNGARY a Vevőnek avagy az általa kijelölt személynek 
(gépkezelőnek) új gép leszállításakor az átadás-átvételi eljárás részeként a gép „Használati 
útmutató” szerinti kezeléséhez egyszeri alkalommal legfeljebb gépenként 5 óra időtartamban, 
külön térítés nélkül segítséget nyújt (továbbiakban: „Betanítás”). A Betanítás célja az új gép 
szakszerű üzemeltetésének ismertetése. Vevő tudomásul veszi, hogy a gép későbbi kezelési 
hiányosságaiból, nem megfelelő használatából eredő károkért a CTE SOLUTION HUNGARY–t 
semminemű felelősség nem terheli. 
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2. A CTE SOLUTION HUNGARY tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező gép műszaki 
adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási 
körülményei, illetve szokásai ismeretében maga választja ki az adott gépet, így a CTE SOLUTION 
HUNGARY nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges erőgép munkagép kapcsolat 
létrehozásáért és azért, hogy a megrendelt gép a Vevő által elérni kívánt célnak megfelel. 

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges 
körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják. 

4. Hitel/lízing bevonással történő gépvásárlás esetén Vevő köteles az adásvétel tárgyára 
vagyonbiztosítást, illetve töréskár kapcsán biztosítást kötni a hitel/lízing futamidejének végéig a 
hitel-, illetve lízingszerződések feltételei szerint. 

B/ Alkatrész értékesítéssel kapcsolatban: 

1. A CTE SOLUTION HUNGARY eladja a Kereskedelmi Partner, mint vevő megvásárolja a CTE 
SOLUTION HUNGARY által forgalmazott alkatrészt. A CTE SOLUTION HUNGARY szavatolja az 
általa értékesített alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas voltát, abban az esetben, ha azt 
annak gyártója előírása szerinti rendeltetésének megfelelő géptípusba és azon beül is az előírt 
működési helyre építi be a Kereskedelmi Partner és a beépítést az erre jogosultsággal és 
felhatalmazással rendelkező szakszervíz végzi el. 

2. A Kereskedelmi Partner köteles a megvásárolt alkatrészt rendeltetésszerű módon használni. A 
Kereskedelmi Partner fő szabály szerint katalógusszám alapján rendeli meg a szükséges 
alkatrészt, illetőleg rendelkezésre bocsát minden jellemző méretet, műszaki paramétert arról, 
annak érdekében, hogy a kiszolgálás a beazonosítás miatt minél pontosabb legyen. 

3. A CTE SOLUTION HUNGARY az árajánlat iránti igényt a szerződő felek megállapodása szerint 
teljesíti, az alkatrészt megrendelés esetén az Egyedi Szerződésen a felek által meghatározott 
határidőben leszállítja. Ha Felek az Egyedi Szerződésekben másként nem állapodnak meg CTE 
SOLUTION HUNGARY a megvásárolt alkatrészeket külön térítés ellenében elküldi a Vevő által 
megjelölt címre.  

C/ A szerviz szolgáltatással kapcsolatban: 

1. A szervizszolgáltatási szerződés hatálya a Kereskedelmi Partner tulajdonát képező gép felmerülő 
műszaki hibáinak felmérésére, szakszerű javítására, ezek megszüntetéséhez esetlegesen 
szükséges alkatrész biztosítására, a megfelelő műszaki állapot megőrzéséhez szükséges 
szervizek (karbantartás) ellátására, garanciális időszakon belül és túl, valamint a garanciális 
elszámolhatóság körébe nem tartozó szolgáltatás elvégzésére terjed ki.  

2. A CTE SOLUTION HUNGARY a Kereskedelmi Partnertől érkező eseti hiba és/vagy szervizigény 
bejelentését követően megkezdi a hiba és anyagigény felmérését a Kereskedelmi Partnerrel 
megállapodott időpontban, megjelölt helyszínen. A Kereskedelmi Partner írásos megrendelést a 
CTE SOLUTION HUNGARY office@ctesolution.hu e-mail címére jogosult megküldeni. A CTE 
SOLUTION HUNGARY vállalja a helyszíni állapotfelmérést, az alkatrészigény megállapítása 
mellett, majd az állapotfelmérés és alkatrészigény megállapítását követően a beszerzésre, a 
tervezett szolgáltatási munkaórára, és a kiszállás költségére vagy az esetleg felmerülő szállíttatás 
költségeire vonatkozóan ajánlatot, annak elfogadása esetén egyedi szerződést (pl munkalap terv 
formájában) készít. Megrendelés hiányában a felhasznált anyagot, munkaórát, kiszállítási 
távolságot a CTE SOLUTION HUNGARY a helyszínen kiállított munkalapon igazolja a 
Kereskedelmi Partner, vagy felelős megbízottja részére. A CTE SOLUTION HUNGARY az Egyedi 
Szerződésben foglaltak szerint vállalja elsősorban a gép működési helyszínén, Kereskedelmi 
Partner telephelyén, vagy másodsorban a CTE SOLUTION HUNGARY telephelyén a javítások, 
szervizek elvégzését. A CTE SOLUTION HUNGARY vállalja a javítások, szervizek után a 
Kereskedelmi Partner részére a gép üzemképes, munkavégzésre alkalmas állapotban való 
átadását. A CTE SOLUTION HUNGARY az üzemképesség, vagy üzemképtelenség állapotát 
munkalapon rögzíti. A CTE SOLUTION HUNGARY a javítást követően munkalapot állít ki a 
Kereskedelmi Partner vagy felelős megbízottja részére, a javított gép adatainak, a munkavégzés 
típusának, a felhasznált alkatrész, szervizanyag és a munkavégzés, munkaidő, valamint kiszállás 
igényének és egyéb felmerült költségek rögzítése mellett. A CTE SOLUTION HUNGARY a 
munkalapon igazolt tételekről az Egyedi Szerződésben rögzítettek alapján állítja ki a számláját és 
küldi meg a Kereskedelmi Partner részére. A Kereskedelmi Partner kötelezettsége a hiba CTE 
SOLUTION HUNGARY részére való bejelentése, a gép tartózkodási helyének beazonosítása, a 
kapcsolattartó személy meghatározása. A Kereskedelmi Partner vállalja a javításra, szervizelésre 
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szoruló gép rendelkezésre bocsátását a CTE SOLUTION HUNGARY–vel előre egyeztetett 
időpontban és helyen. A javítás szakszerűségének biztosítása érdekében a Kereskedelmi Partner 
a gépet lemosva, letisztítva köteles a CTE SOLUTION HUNGARY–nek átadni függetlenül a javítás 
helyszínétől, ellenkező esetben a CTE SOLUTION HUNGARY erre vonatkozó külön szolgáltatási 
díjat jogosult felszámolni. 

3. A Kereskedelmi Partner vagy felelős megbízottja vállalja az eseti munkavégzés után a munkalap 
leigazolását, elektronikus módon való átvételét, melyen jogosult feltüntetni megjegyzéseit, 
észrevételeit a gép, illetve a javítás körülményeivel kapcsolatban. Megjegyzés, észrevétel 
hiányában a munkalapon feltüntetett adatok elfogadottnak tekintendők. A Kereskedelmi Partner az 
aláírtan igazolt, avagy a részére elektronikus módon megküldött és határidőben nem kifogásolt 
munkalapot minden esetben elismeri a munkavégzés és a számlakészítés alapjául. A munkalapon 
szereplő adatokkal egyező szolgáltatási számla ellenértékét a CTE SOLUTION HUNGARY részére 
az Egyedi Megállapodásban rögzített fizetési határidő betartásával Kereskedelmi Partner megtéríti. 

II. Szállítási feltételek gép és alkatrész értékesítésével kapcsolatban, a szerviz munkalapra 
vonatkozó rendelkezések 

A/ Gép értékesítése: 

1. A szállítási és egyéb határidőket, valamint a gép átadás-átvételének időpontját a CTE SOLUTION 
HUNGARY és a Vevő között megkötésre kerülő Egyedi Szerződések (pl. szállítási megállapodás, 
adásvételi szerződés) rögzítik. 

2. A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért a CTE 
SOLUTION HUNGARY felelősséget nem vállal. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti 
késedelemből eredő esetleges kárát a CTE SOLUTION HUNGARY nem köteles megtéríteni. 

3. CTE SOLUTION HUNGARY a Vevő által megvásárolt gépet a Vevő által megjelölt helyre 
szállíttatja, ahol a Vevő saját költségén maga köteles gondoskodni a gép átvételéről és 
szállítóeszközről történő lerakodásáról. A megvásárolt gép Vevő által megjelölt címre történő 
egyszeri leszállításának költségeit a gép vételára tartalmazza. A kárveszélyviselés minden esetben 
az átadás helyén, a szállító járműről történő lerakodás előtt száll át a Vevőre és ez a dolog minőségi 
és mennyiségi átvételének helye is. Az Egyedi Szerződésben Felek rendelkezhetnek úgy is, hogy 
Vevő a megrendelt gépet a CTE SOLUTION HUNGARY 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 21. 
szám alatti székhelyén veszi át, mely esetben az elszállíttatás megszervezése és költségei teljes 
mértékben Vevőt terhelik. Amennyiben az átadás helye az Egyedi Szerződések alapján a 
magyarországi gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a magyarországi gyártótól történő vevői átvétel 
során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és az elszállíttatásáért és ezen 
időponttól kezdődően viseli a kárveszélyt.  

CTE SOLUTION HUNGARY vállalja, hogy a gépek kiszállítását megelőzően 4 nappal értesíti Vevőt 
a kiszállítás várható időpontjáról annak érdekében, hogy Vevő az átvételre és üzembehelyezésre 
felkészülhessen. Az átvétel elmulasztása esetén CTE SOLUTION HUNGARY csak egy 
alkalommal köteles azonos címre az ismételt kiszállítást felajánlani Vevő részére. 

4. Felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban 
történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül 
haladéktalanul köteles a CTE SOLUTION HUNGARY-nek bejelenteni vagy az 
office@ctesolution.hu központ email címre küldött írásbeli üzenetben vagy telefonon szóban a +36-
70-600-1403 telefonszámon. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő 
késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért a CTE SOLUTION HUNGARY felelősséget 
nem vállal. 

5. A Vevő átvételi késedelme esetén a CTE SOLUTION HUNGARY jogosult az általa kijelölt átvételi 
időponttól az átvétel időpontjáig (ha az átvételi késedelem a Vevő hibájából származik, vagy a 
Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza) késedelmi kötbért felszámítani, melynek 
mértéke a megrendelt, de át nem vett gépek Vevő által még ki nem fizetett vételárrészének napi 
0,05%-a, de legfeljebb a gépek teljes vételárának 5%-a. A késedelmi kötbéren túlmenően Vevő 
azon károkat és járulékos költségeket (pl. az ügyintézés kapcsán) is köteles megtéríteni CTE 
SOLUTION HUNGARY részére, melyeket a fenti késedelmi kötbér nem fedez és amelyek az 
átvételi késedelem kapcsán a CTE SOLUTION HUNGARY-nél felmerülnek, beleértve, de nem 
kizárólag a gép elszállításának, majd ismételt visszaszállításának díjait, tárolás költségeit és 
felmerülő munkadíjakat. 
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Amennyiben Vevő a gépet másodszori kiszállítást követően sem veszi át CTE SOLUTION 
HUNGARY jogosult az Egyedi Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozatával elállni, amely esetben a 
Vevő által a CTE SOLUTION HUNGARY részére már megfizetett vételárrészletek meghiúsulási 
kötbér jogcímén a CTE SOLUTION HUNGARY-t illetik teljes összegben és CTE SOLUTION 
HUNGARY-t semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli Vevő irányában. 

6. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és 
beüzemelésről szóló nyilatkozatot felek írásbeli jegyzőkönyvben rögzítik. 

7. Az átadás-átvétel része minden esetben a Betanítás és az Egyedi Szerződésekben foglaltak 
esetekben és módon a megvásárolt gépek műszaki átadása és beüzemelése. Ennek keretében 
CTE SOLUTION HUNGARY a gépeket a kiszállításkor beüzemeli és üzemképes állapotban adja 
át. Az üzembehelyezéshez Vevő biztosítja a szükséges feltételeket (pl. alapanyagok a technológiai 
próbákhoz és munkafeltételek), valamint legalább egy kezelő folyamatos jelenlétét, míg CTE 
SOLUTION HUNGARY elvégzi a tényleges üzembe helyezést és a Vevő által kijelölt gépkezelők 
Betanítását is a jelen ÁSZF I/A/1. pontja szerint.  

8. CTE SOLUTION HUNGARY a megvásárolt gépek tekintetében a tulajdonjogát a teljes vételár Vevő 
általi megfizetéséig fenntartja. 

B/ Alkatrész értékesítése: 

1. Az alkatrészek tulajdonjoga ellenértékük teljes kifizetéséig a CTE SOLUTION HUNGARY-t illeti 
meg. A tévesen szállított alkatrész esetében a visszaszállításról a CTE SOLUTION HUNGARY, 
tévesen megrendelt alkatrész esetében a Kereskedelmi Partner gondoskodik. A CTE SOLUTION 
HUNGARY által tévesen szállított alkatrészekről készpénzzel történt vásárlás esetén stornó 
számla alapján a tétel értékét a CTE SOLUTION HUNGARY a Kereskedelmi Partnernek 
visszafizeti. A Kereskedelmi Partner által tévesen megrendelt alkatrész megvásárlásától történő 
elállás csak az alkatrész bruttó vételára 40 %-ának kifizetése mellett lehetséges. A Kereskedelmi 
Partner által tévesen rendelt és átvett alkatrész esetében az alkatrész visszaszállításáról a 
Kereskedelmi Partner előzetesen a CTE SOLUTION HUNGARY–vel egyeztetni köteles, amelynek 
feltételeiről a konkrét alkatrész esetében a CTE SOLUTION HUNGARY tájékoztatja a 
Kereskedelmi Partnert. A CTE SOLUTION HUNGARY-nek jogában áll az alkatrész visszavételétől 
elzárkózni. 

2. A CTE SOLUTION HUNGARY megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, kiadását, ha a 
szállítást/átadást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés 
megsértené az európai uniós, illetve a magyar (kereskedelmi) jogszabályokat, valamint a gyártóval 
kötött megállapodást. 

C/ A szerviz munkalapra vonatkozó rendelkezések: 

1. A CTE SOLUTION HUNGARY által elvégzett szerviz szolgáltatás alapján munkalapot állít ki, mely 
tartalmazza az elvégzett munka megnevezését, a szükséges alkatrészek megjelölését, azok 
költség-vonzatát és minden egyéb felmerült költséget. A CTE SOLUTION HUNGARY jogosult e-
munkalap kiállítására, az alábbi feltételekkel: 

a) Az e-munkalapot a CTE SOLUTION HUNGARY elektronikus módon (e-mailben) megküldi a 
Kereskedelmi Partnernek, vagy az általa kijelölt személynek, 

b) Amennyiben az elküldést követő 24 órán belül a Kereskedelmi Partnertől írásbeli észrevétel 
(értve ez alatt az email üzenetet) nem érkezik, úgy az e-munkalapban foglaltak elfogadottnak 
tekintendők. 

c) A Kereskedelmi Partner az adataiban (adószám, székhely, cím) történt változást illetőleg a 
géptulajdonos-változást köteles a CTE SOLUTION HUNGARY-nek a számlázást megelőzően 
bejelenteni, ellenkező esetben – amennyiben ezen okból a számla javítására van szükség, a 
CTE SOLUTION HUNGARY kezelési költséget számít fel, az egyedi szerződésben 
meghatározott összegben. 

d) Amennyiben a Kereskedelmi Partner az e-munkalap küldését követő 24 órán belül írásban 
észrevétel nem tesz, ezáltal a munkalapban foglaltak elfogadottnak tekintendők, úgy a 
munkalap a Kereskedelmi Partner részéről további aláírást nem igényel, az írásbeli 
észrevételek hiánya a munkalap aláírását egyben pótolja. 

e) A szerviz munka megrendelésekor kiállított munkalap terven feltüntetett végösszeg a teljesítés 
után kiállított és a végszámla alapjául szolgáló munkalap végösszegétől, valamint a számla 
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végösszegétől eltérhet. Az ilyen eltérés indoka lehet, ha a munkafelvételkor tervezetthez 
képest a szervíz során ténylegesen más vagy eltérő mennyiségű munkára, vagy anyagra volt 
szükség. 

f) A Kereskedelmi Partner írásban nyilatkozik a szerviz szolgáltatás megrendelésére jogosult 
személyről, az e-mail üzenetben küldött munkalap fogadására jogosult személyéről, a 
munkalap fogadására szolgáló e-mail címről. 

g) A javítással kapcsolatos egyéb, általános tájékoztatót a munkalap tartalmazza, melynek 
módosítása jogát a CTE SOLUTION HUNGARY fenntartja. 

III. Vételár gép és alkatrész értékesítésével kapcsolatban, szolgáltatási díj a szerviz 
szolgáltatással kapcsolatban 

Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező gép, alkatrész vételárát, a szerviz díját az Egyedi 
Szerződésekben (a szállítási megállapodásban, az adásvételi szerződésben, számlában, 
munkalapon vagy egyéb megállapodásban) rögzítik. A jogügyletekben a vételár bruttó (nettó 
ár+Áfa) összegben kerül meghatározásra.  

A/ Gép értékesítéssel kapcsolatban: 

1. CTE SOLUTION HUNGARY a vételárat Euroban határozza meg és az amennyiben az Egyedi 
Szerződés másként nem rendelkezik Vevő által Euroban fizetendő. Amennyiben Vevő az Euroban 
meghatározott vételárat forintban kívánja megfizetni, úgy CTE SOLUTION HUNGARY a számláin 
a Vevő által forintban fizetendő összege(ke)t a számla kiállításának napján érvényes UniCredit 
Bank deviza eladási árfolyamának alapulvételével állapítja meg. 

2. A Vevő tudomásul veszi, amennyiben a teljesítés kapcsán előleget fizet és a teljesítés olyan okból 
hiúsulna meg, melyért a Vevőt terheli a felelősség, akkor az átvett előlegből a CTE SOLUTION 
HUNGARY az előleg teljes összegét kártérítés címén levonja és a fennmaradó összeget fizeti 
vissza Vevő részére. A kártérítés mértékét Vevő értékarányosként elfogadja, azt felek a jogügylet 
meghiúsulása kapcsán a CTE SOLUTION HUNGARY-t ért károk átalányának tekintik. 

3. Amennyiben a megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül átadásra, úgy felek tudomásul veszik, 
hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaló bruttó összegét elveszíti, a kapott 
foglaló bruttó összegét kétszeresen köteles visszatéríteni. Jogügylethez kapcsolódó használt gép 
ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását és a számlán megjelölt használt gép 
átadás-átvételét követően vehető figyelembe. 

4. Az előleg, illetve a foglaló befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén a CTE SOLUTION 
HUNGARY a jogügylettől elállhat. 

5. A foglaló vagy az előleg befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem 
lehet. Ha a vásárláshoz Vevő hitelt vagy lízinget igényel CTE SOLUTION HUNGARY nem vállal 
felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére, a hitelképesség teljes mértékben Vevő 
kockázata. Vevő hitelképtelenségének megállapítása esetén, ha ezen okból a vétel meghiúsul a 
CTE SOLUTION HUNGARY jogosult az átvett foglaló, illetve előleg teljes összegét átalány 
kártérítés címén megtartani. Nem jár vissza Vevő részére a foglaló abban az esetben sem, ha a 
vételárba beszámítandó használt gép átadásának, mint a vételár megfizetésének feltétele az új 
gép átadására kijelölt időpontig nem teljesülne. A Vevő minden esetben köteles a CTE SOLUTION 
HUNGARY-nek a foglaló összegét meghaladó felmerült kárát is megtéríteni. 

6. A vételár tartalmazza a vám, az illetékek és az ÁFA összegét, melyet a CTE SOLUTION 
HUNGARY a számlákon részletezve feltüntet. Az Egyedi Szerződések aláírásával a Vevő 
tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésekben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés 
ajánlásának, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és a CTE SOLUTION HUNGARY ár 
egyeztetésének eredménye. Ugyanazon típusú gép jogügyletenként eltérő vételáron is forgalomba 
kerülhet. Ennek tényét Vevő tudomásul veszi. 

7. Hitel, illetve lízing esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő két feltétel 
együttesen teljesül: (a) A Vevő a saját erőt a CTE SOLUTION HUNGARY-nek megfizette, valamint 
(b) a finanszírozó pénzintézet, illetve a lízingcég a Vevő által igényelt hitelt, illetve a lízingösszeget 
átutalta a CTE SOLUTION HUNGARY részére.  

8. Amennyiben Vevő a gép vásárláshoz hitelt, lízinget igényel, amit Vevő részére a finanszírozó 
pénzintézet nem engedélyez, úgy Vevő az igényelt hitel összegével azonos összegű vételárrészt 
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köteles önerőből vagy más forrásból legkésőbb az Egyedi Szerződésben meghatározott fizetési 
határidő végéig CTE SOLUTION HUNGARY-nek megfizetni. 

9. Használt gép beszámítása esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vevő a 
beszámított használt gép forgalomképes állapotáról gondoskodik, így különös tekintettel a használt 
gép korábbi hitelével kapcsolatos tehermentesítés összes költségeit megfizette, az ügyintézéshez 
szükséges meghatalmazásokat és dokumentumokat – különösen törzskönyv, forgalmi engedély - 
a CTE SOLUTION HUNGARY részére átadta, illetve a forgalomképességhez szükséges 
pénzintézeti, hatósági, vagy más az üggyel kapcsolatban illetékességgel bíró szervezet 
utasításainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek, vagy eljárási cselekményei végrehajtásának 
eleget tett. Vevő köteles továbbá a beszámíttatott használt gép eladását a vonatkozó hatósági 
előírásoknak megfelelően a megadott határidőn belül az illetékes hatóságok részére bejelenteni. 

A használt gép beszámítási ára az új gépre vonatkozó adásvétel teljesüléséig – amennyiben azt 
foglalóként nem vették volna figyelembe - kauciónak (biztosítéknak) minősül, s az Vevő 
szerződésszegéséből eredő károk és költségek fedezetéül szolgál. Beszámítás esetén az új és a 
használt gépekre vonatkozó Egyedi Szerződésekben írtak összefüggő oszthatatlan kötelemnek 
minősülnek. 

10. A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban CTE SOLUTION HUNGARY Egyedi 
Szerződésben megjelölt kapcsolattartója elérhetőségein teheti meg.  

11. A CTE SOLUTION HUNGARY a gép Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a 
teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, 
illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új 
adónem vagy illeték változása, stb.). Vevő a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát az Egyedi 
Szerződés aláírásával tudomásul veszi. Az értékesített gép vonatkozásában a tulajdonjogát a CTE 
SOLUTION HUNGARY a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog csak a teljes vételár 
megfizetésekor száll át a Vevőre. Az értékesített gép forgalomba helyezésének költségét a Vevő 
viseli. 

B/ Alkatrész értékesítéssel kapcsolatban: 

Az alkatrész megvásárlásával kapcsolatban minden esetben számla kerül kiállításra. A fizetési 
feltételeket minden esetben előzetesen írásban az Egyedi Szerződésekben rögzíteni szükséges. 
A CTE SOLUTION HUNGARY jogosult nagyobb összegű előrendelés vagy nagy értékű alkatrész 
értékesítése esetén vételár előleget kérni, amely a megrendelt alkatrész nettó értékének 50%-ig 
terjedhet. Az előre utalásos fizetés a CTE SOLUTION HUNGARY forint, illetőleg euró alapú 
bankszámlájára történhet, amelyet a Kereskedelmi Partner minden esetben a fizetést megelőzően 
az CTE SOLUTION HUNGARY–vel egyeztetni köteles. A banki átutalás költsége a Kereskedelmi 
Partnert terheli. Banki átutalás esetén a CTE SOLUTION HUNGARY azon összeget ismeri el 
teljesítésként, ami a bankszámlán jóváírásra került.  

C/ A szerviz szolgáltatással kapcsolatban: 

1. A Kereskedelmi Partner az Egyedi Szerződések alapján köteles a szerviz szolgáltatás ellenértékét 
– szervizszolgáltatás díja, anyagköltsége, stb. – a CTE SOLUTION HUNGARY részére megfizetni. 

2. A CTE SOLUTION HUNGARY a Kereskedelmi Partner esetleges fizetési késedelmének 
időtartama alatt a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni nem köteles. 

3. A Kereskedelmi Partner késedelembe esését követően történő befizetéseiből elsődlegesen a 
korábban már felmerült késedelmi kamat kerül elszámolásra, majd a fennmaradó összeg képezheti 
a szolgáltatás ellenértékét, vagy annak részét. 

4. Amennyiben a meghibásodás, avagy a Kereskedelmi Partner igénye indokolja a munkaidőn 
(munkanapokon 8-16 óráig) kívül eső munkavégzést, úgy ezekre az esetekre a CTE SOLUTION 
HUNGARY fenntartja a jogot, hogy az egyedi szerződésben rögzített túlmunka-díjat számoljon fel 
Kereskedelmi Partner terhére, amely a munkalapon is rögzítésre kerül. 

IV. Teljesítési feltételek 

1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén a CTE SOLUTION HUNGARY 
jogosult a biztosítéknyújtási feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden 
nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra és kártérítés 
követelésére. 
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2. Amennyiben a Kereskedelmi Partner az Egyedi Szerződésekben vagy jelen ÁSZF-ben 
meghatározott fizetési kötelezettségeit súlyosan megszegi, a CTE SOLUTION HUNGARY írásbeli 
felszólítása alapján a felszólításban megjelölt póthatáridőben sem egyenlíti ki a CTE SOLUTION 
HUNGARY ott meghatározott követeléseit, úgy a CTE SOLUTION HUNGARY jogosult a tartozás 
megfizetéséig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 
(magánszemélyek esetén 6:48. § (1) bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 6:155. § (1) 
bekezdése) szerinti késedelmi kamatot felszámítani. 

3. Az adott jogügylet kapcsán kötött Egyedi Szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések 
megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a 
követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A Kereskedelmi Partner köteles a fennálló 
tartozásait az elszámolás napját követő 8 napon belül CTE SOLUTION HUNGARY felé 
kiegyenlíteni. 

4. A CTE SOLUTION HUNGARY. jogosult arra, hogy a Kereskedelmi Partnernek a vele szemben 
bármely jogcímen fennálló követelését esedékességkor a Kereskedelmi Partnerrel szemben a CTE 
SOLUTION HUNGARY javára fennálló követelésbe beszámítsa. Így a CTE SOLUTION 
HUNGARY-nek jogában áll a Kereskedelmi Partner által már befizetett gépvásárlási előleg, vagy 
egyéb vételárrész, szerviz díj előleg stb. összegét a fennálló és időközben lejárttá vált alkatrész, 
szerviz, vagy másik gép vételára, kapcsán fennálló Kereskedelmi Partneri tartozásra elszámolni. 

5. A CTE SOLUTION HUNGARY jogosult a Kereskedelmi Partner részére az általa kibocsátott 
számlát elektronikus úton e-mailben megküldeni.  

V. Garancia, szavatossági jogok gépek, alkatrészek értékesítésével, szerviz szolgáltatással 
kapcsolatban 

1. A CTE SOLUTION HUNGARY által értékesített új gépekre vonatkozóan irányadó és alkalmazandó 
jótállási nyilatkozatot, a szavatossági jogokat és kötelezettségeket minden esetben az új gép 
szervizkönyve tartalmazza. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner 
(pl. beépített riasztó, központi zár stb.) garanciális (pl. szavatossági, jótállási) kötelezettsége esetén 
a CTE SOLUTION HUNGARY a Vevővel szemben fennálló szavatossági kötelezettségének 
teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító a CTE 
SOLUTION HUNGARY felé teljesít. Az új gépekre vonatkozó garancia (pl. jótállás, szavatosság) 
érvényesítésének feltétele minden esetben, hogy Vevő a garancia feltételéül szabott és Vevővel 
közölt karbantartási kötelezettségeket az előírt módon CTE SOLUTION HUNGARY szerviz 
szolgáltatásainak igénybevétele útján a garancia időtartama alatt mindvégig teljesítse. 

A CTE SOLUTION HUNGARY a Kereskedelmi Partner által más harmadik személytől akár 
belföldön, akár külföldön megvásárolt akár új, akár használt gépek garanciális – azaz szavatosság 
vagy jótállás keretén belül történő – javítására semmilyen esetben nem köteles, az ilyen gépek 
bármely meghibásodásának javítását a CTE SOLUTION HUNGARY a szervízszolgáltatásai 
keretében csak térítés (számla) ellenében vállalja. 

2. Hitel/lízing igénybevételével vásárolt gépek esetén a szavatossági igények érvényesítésére a 
vonatkozó Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadóak. 

3. Felek megállapodása alapján, azon gépek esetén, ahol a gyártó írásban nyilatkozik Vevők felé a 
garanciális (jótállási és/vagy szavatossági) jogok átvállalásáról, melyről CTE SOLUTION 
HUNGARY a Vevőt írásban a gép átadásakor tájékoztatja, bármely ilyen garanciális jellegű 
igényeket a Vevők közvetlenül a gyártóval szemben kötelesek érvényesíteni. 

4. CTE SOLUTION HUNGARY az általa értékesített használt gépek kapcsán semmilyen 
szavatosságot vagy jótállást nem vállal, amely körülményre a használt gépek vételárának 
meghatározásánál a CTE SOLUTION HUNGARY kifejezetten tekintettel van, ennek tudatában 
állapítja meg az értékesített használt gép vételárát és erre Vevők figyelmét a vétel előtt kifejezetten 
felhívja. Az Egyedi Szerződésekben lehetőség van ezen szabályoktól egyedileg eltérni. 

5. A CTE SOLUTION HUNGARY a nem általa végzett szervízszolgáltatás és/vagy karbantartás, 
illetve nem megengedett minőségű alkatrész beépítése kapcsán sem jótállást, sem szavatosságot, 
sem más garanciát nem vállal, az ezekkel érintett gépekre vonatkozó szavatossági jogok 
érvényesítését kifejezetten kizárja. 

6. A CTE SOLUTION HUNGARY az általa értékesített alkatrészre a Kereskedelmi Partner által történt 
átvételtől számított 3 hónap időtartamig szavatosságot vállal. A nem rendeltetésszerű használat, a 
szerződés tárgyát képező alkatrésznek nem a CTE SOLUTION HUNGARY vagy más szakszerviz 
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által számlával igazolt módon történő beszerelése, javítása, avagy átalakítása, a szakszerűtlen 
üzemeltetés, a karbantartás hiánya a szavatosság elvesztését vonja maga után. A szavatosság 
kizárólag az értékesített alkatrészre vagy a beépítéssel együtt értékesített egység árára vonatkozik, 
és nem terjed ki abból adódó vélt vagy valós meghibásodásokra, állásidőre, javítás idejére bérelt 
gép költségeinek megtérítésére. A Vevők részéről az alkatrész értékesítésekkel kapcsolatban 
esetleg felmerülő szavatossági igények elbírálásának menete: 

a.) Kereskedelmi Partner a CTE SOLUTION HUNGARY rendelkezésére bocsátja az általa 
hibásnak vélt alkatrészt, 

b.) amennyiben a CTE SOLUTION HUNGARY gyártói felhatalmazással rendelkezik a hiba 
elbírálására, úgy dönt a szavatosság tárgyában, 

c.) amennyiben a CTE SOLUTION HUNGARY gyártói felhatalmazással a hiba elbírálására nézve 
nem rendelkezik, úgy a CTE SOLUTION HUNGARY az alkatrészt a gyártónak, forgalmazónak 
visszajuttatja további vizsgálatra, mely időszak alatt a CTE SOLUTION HUNGARY a 
Kereskedelmi Partner igénye szerint, de költségei megtérítése mellett másik alkatrészt 
bocsát(hat) rendelkezésre külön megállapodás alapján, 

d.) amennyiben a bírálat alátámasztja annak tényét, hogy az alkatrész hibás volt, úgy az CTE 
SOLUTION HUNGARY a szavatosság keretében a Kereskedelmi Partner által fizetett 
vételárat visszatéríti vagy ilyen irányú vevői kérés esetén a hibás alkatrészt kicseréli 
amennyiben a következő bekezdés szerinti feltételek megvalósulnak. 

A Kereskedelmi Partner tudomásul veszi, hogy egyes – előre meghatározott - alkatrészek esetében 
a CTE SOLUTION HUNGARY kizárólag abban az esetben biztosít cserét, ha és amennyiben a 
beépítést a CTE SOLUTION HUNGARY szakszervize végzi vagy a beépítésnél igazolhatóan jelen 
van, annak érdekében, hogy a beépítés körülményeiből eredő esetleges hibák kizárásra 
kerülhessenek. 

8. Szervizszolgáltatás esetében amennyiben az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik – 
kizárólag a javított egységre vonatkozóan - a CTE SOLUTION HUNGARY a gép Kereskedelmi 
Partner részére történő átadását követő 6 hónap kellékszavatosságot vállal, melynek alapja a 
szolgáltatásról kiállított munkalap. 

VI. Szerződésszegés jogkövetkezményei 

A/ Gép, alkatrész értékesítéssel kapcsolatban: 

1. Amennyiben Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a CTE SOLUTION 
HUNGARY jogosult a használati jogot megvonni és az adásvétel tárgyát képező gépet az 
esedékes követelés teljes megtérítéséig a Vevőtől visszabirtokolni. 

2. A CTE SOLUTION HUNGARY jogosult az Egyedi Szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, 
amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen: 

a) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és a CTE SOLUTION HUNGARY felszólítása 
alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési póthatáridőben sem teljesít, 

b) Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indult, vagy végelszámolási eljárást 
kezdeményeztek, 

c) a CTE SOLUTION HUNGARY tudomására jut, hogy Vevő harmadik személyekkel szembeni 
fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad, 

d) Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott, 

e) a Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely a CTE SOLUTION 
HUNGARY megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését, 

f) az adásvétel tárgyára Vevő nem köt a jelen ÁSZF-ben és/vagy az Egyedi Szerződésben előírt 
vagyonbiztosítást. 

3. A felmondás időpontjában (azaz a felmondást tartalmazó írásbeli nyilatkozat közlésekor) Vevő 
használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát képező gépet haladéktalanul 
rendeltetésszerű használatra alkalmas tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával 
együtt a CTE SOLUTION HUNGARY képviselőjének a felmondásban megjelölt helyen átadni. A 
felmondás a fennálló tartozást és valamennyi járulékát lejárttá teszi, melynek tényét és annak 
összegszerűségét Vevő mindenkor elismeri, azt nem vitatja. Amennyiben Vevő a felmondást 
követően haladéktalanul a CTE SOLUTION HUNGARY felé bármely jogcímen (vételár, késedelmi 
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kamatok, kötbér, stb.) fennálló teljes tartozását maradéktalanul a CTE SOLUTION HUNGARY 
részére megfizeti, úgy jogosult az adásvétel tárgyát képező gépe(eke)t a CTE SOLUTION 
HUNGARY székhelyéről saját költségén elszállíttatni.  

4. Ha Vevő az adásvétel tárgyát képező gépet a fenti VI.3. pontban írtak szerint nem adja át, úgy a 
CTE SOLUTION HUNGARY-t megilleti a gép birtokbavételének és elszállításának joga, melynek 
költségét Vevő köteles viselni. Vevő a gép visszabirtoklásának lehetőségét köteles biztosítani, a 
CTE SOLUTION HUNGARY képviselőjének, illetve megbízottjának eljárását nem akadályozhatja. 

5. Vevő tudomásul veszi, amennyiben a gépet a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át a CTE 
SOLUTION HUNGARY-nek vagy képviselőjének, hanem azzal továbbra is sajátjaként rendelkezik, 
bűncselekményt követ el és ellene a CTE SOLUTION HUNGARY bűntető eljárást kezdeményez. 
A bűntető eljárás megindítása mellett a CTE SOLUTION HUNGARY megindítja a szükséges 
polgári peres eljárást is, továbbá az érintett gépet a forgalomból kivonatja. 

B/ A szerviz szolgáltatással kapcsolatban: 

A CTE SOLUTION HUNGARY jogosult a szervizszolgáltatására és/vagy egyéb szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződést annak lejárta előtt is azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben:  

• a Kereskedelmi Partner a CTE SOLUTION HUNGARY felé fennálló fizetési kötelezettségének 
határidőben eleget nem tesz, 

• a Kereskedelmi Partner az előleg összegét fizetési határidőre nem fizeti meg (utalja át), 

• a Kereskedelmi Partner a napi karbantartási kötelezettségének eleget nem tesz, 

• a Kereskedelmi Partner részéről szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes üzemeltetést tapasztal, 

• a Kereskedelmi Partner a gép használatát más, harmadik személy részére jogosulatlanul 
átengedi, 

• a Kereskedelmi Partner csőd, felszámolás, végrehajtási, vagy végelszámolási eljárás alá kerül 
vagy megszűnik, 

• a Kereskedelmi Partner egyéb, lényeges szerződésszegést követ el. 

VII. Egyéb rendelkezések 

1. CTE SOLUTION HUNGARY által folytatott az Egyedi Szerződésekhez kapcsolódó személyes 
adatok kezelésének részleteit a CTE SOLUTION HUNGARY Adatkezelési Tájékoztatója 
tartalmazza, amely elérhető https://ctesolution.hu honlapon. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a CTE SOLUTION HUNGARY az általa értékesített és/vagy 
szervizelt gépeken logóját matricával elhelyezi. 

3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, 
(részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti. 

4. Az Egyedi Szerződések csak írásban, a szerződéseket megkötő felek kölcsönös megegyezésével 
módosíthatóak. 

5. Semmilyen a CTE SOLUTION HUNGARY általi, a jelen Általános Szállítási Feltételekben és az 
Egyedi Szerződésekben szereplő jogának érvényesítéséről való lemondás vagy fizetési haladék 
nyújtása (akár kifejezett, akár hallgatólagos), nem jelenti azt, hogy a CTE SOLUTION HUNGARY 
lemondott volna arról, hogy az adott jogával a későbbiekben teljeskörűen éljen.  

6. A CTE SOLUTION HUNGARY a beszállítói, gyártói – azaz a rajta kívül álló – késedelem, avagy 
időben elhúzódó gyártás, szállítás, beszállítói visszaigazolás stb. esetén a felelősségét kifejezetten 
kizárja, ebből eredően cseregép, csere alkatrész (csere áru) szolgáltatására, kártérítés, kötbér, 
késedelmi kamat stb. fizetésére a CTE SOLUTION HUNGARY nem köteles. 

7. A CTE SOLUTION HUNGARY fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes 
ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást 
alkalmazzon. A CTE SOLUTION HUNGARY fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben 
foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő 
partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához 
igazítva egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal CTE 
SOLUTION HUNGARY köteles a Kereskedelmi Partnert a kapcsolattartójának emailben küldött 

https://ctesolution.hu/
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elektronikus üzenet útján értesíteni. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, az 
ÁSZF módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől 
kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre. 

8. A CTE SOLUTION HUNGARY nem vállal felelősséget a szerződés tárgyát képező eszközök 
használatával összefüggésben felmerült károkért, így különösen bármiféle bevétel- vagy 
nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, üzleti forgalom 
kieséséért, vagy bármiféle speciális, közvetlen vagy közvetett kárért, függetlenül a károkozás 
mikéntjétől, még abban az esetben sem, ha a CTE SOLUTION HUNGARY-t előzőleg értesítették 
az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről (következményi károk). A CTE SOLUTION HUNGARY 
továbbá nem vállal felelősséget a szerződés tárgyát képező eszközök helyes vagy helytelen 
használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. 

9. Amennyiben olyan, a szerződés megkötésének időpontjában, előre nem látható és szerződő 
feleken kívül álló vis maior helyzet áll fenn – így különösen humán, vagy állati eredetű járványügyi 
helyzet – amely körülmény a CTE SOLUTION HUNGARY szerződésben érintett teljesítésére 
kihatással van, úgy Felek azt minden további vizsgálat nélkül olyan (vis maior) eseménynek 
minősítik, amely teljes körűen mentesíti a CTE SOLUTION HUNGARY–t a szerződésszegéssel 
okozott károkért való felelősség alól, beleértve bármely kártérítés fizetési kötelezettséget is. Ezt a 
szabályt alkalmazni kell abban az esetben is, ha a vis maior helyzet – veszélyhelyzet – a teljesítésre 
hátrányos következményei a szerződés tárgyát képező gépeket, alkatrészeket előállítóknál, 
beszállítóknál, vagy a CTE SOLUTION HUNGARY alvállalkozóinál, kapcsolt vállalkozásainál 
lépnek fel, illetve már beállt késedelem idején keletkeznek. A jelen pontban meghatározott vis 
maior helyzetek fennállására elegendő bizonyíték a CTE SOLUTION HUNGARY, avagy 
akadályoztatott alvállalkozója, beszállítója, kapcsolt vállalkozása cégszerűen aláírt akadályközlő 
nyilatkozata. Amennyiben az Egyedi Szerződések teljesítése a fenti esetekben csak jelentős 
többletráfordítással lenne lehetséges, úgy a CTE SOLUTION HUNGARY jogosult az Egyedi 
Szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása nélkül elállni, illetőleg azt egyoldalúan 
felmondani/felbontani. 

10. CTE SOLUTIONS HUNGARY a különböző gyártók eszközeinek összekapcsolásakor az 
esetlegesen előforduló kommunikációs problémákból és illesztetlenségekből adódó hibákért 
felelősséget nem vállal. 

11. Minden, az Egyedi Szerződésekkel kapcsolatos vagy azokban előírt értesítést, kérést, igényt 
írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: (i) kézben és átvételi 
elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; (ii) ajánlott, tértivevényes, 
küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában; (iii) 
telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus 
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában. 

12. A Kereskedelmi Partnerek az Egyedi Szerződésekből eredő jogaikat és kötelezettségeiket nem 
ruházhatják át, illetve engedményezhetik harmadik személyekre a CTE SOLUTION HUNGARY 
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 

13. Jelen Általános Szállítási Feltételekre és az Egyedi Szerződésekre a Magyar Köztársaság 
jogszabályait kell alkalmazni. 

 

 

2022.02.01. 


