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Az ELECTRO-CORD Kft. 

(székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 16.) Általános Szerződési 
Feltételei 

 

 
1.) A jelen  Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: 
ÁSZF)    rendelkezéseit kell alkalmazni és figyelembe venni minden olyan 
szerződéses ügyletnél, amely az ELECTRO- CORD Kft. mint eladó, szállító, 
valamint valamely Megrendelő, vevő között jön létre. Az ÁSZF rendelkezései 
abban az esetben is alkalmazandóak, amennyiben az ELECTRO-CORD Kft. és 
vevője között külön szerződés jön létre azzal, hogy amennyiben a külön 
szerződés az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltér, úgy a külön szerződés 
rendelkezései az irányadóak az eltérő rész vonatkozásában. 

 

2.) A jelen ÁSZF minden, az ELECTRO-CORD Kft. által 
megkötésre kerülő adásvételi, szállítási szerződésnek részét képezi, a 
megrendelő, vevő külön szerződésben, vagy egyéb módon írásban köteles arról 
nyilatkozni, hogy az ELECTRO-CORD Kft. honlapján nyilvánosságra hozott, 
így mindenkor érvényesnek tekintendő ÁSZF rendelkezéseiben foglaltakat 
magára nézve kötelező erejűnek elismerte. 
ELECTRO-CORD Kft. szerződéskötés esetén a szerződés mellékleteként 
kezeli, honlapján nyilvánosan kerül közzétételre, telephelyén nyomtatott 
formában hozzáférhető az Általános Szerződési Feltételek. 
 
Az ELECTRO-CORD KFT és a vevő, megrendelő közötti szerződés létrejötte: 
 
1.) A vevő, megrendelő az ELECTRO-CORD Kft. felé 
szóban/írásban juttatja el a vásárlási igényét tartalmazó megrendelést. A 
megrendelésnek mindenkor tartalmaznia kell az igényelt áru szakszerű 
megnevezését, valamint az igényelt mennyiséget, az esetleges speciális 
elvárásokat, valamint azt, hogy a vevő mikor és hol kívánja átvenni az árut. A 
megrendelést mindenkor cégszerű aláírással kell ellátni, illetve azon fel kell 
tüntetni, hogy ki a kapcsolattartó a megrendelő részéről, továbbá az áru 
átvételére jogosult személy nevét és lakcímét vagy beazonosításra alkalmas 
adatát is. 

 

2.) Ajánlattétel nélküli megrendelés beérkezését követően 
ELECTRO-CORD Kft megvizsgálja annak teljesíthetőségét. Amennyiben az 
ELECTRO-CORD KFT visszaigazolása eltér a megrendelésben foglaltaktól, 
úgy a megrendelő az eltérő feltételek elfogadásáról 1 munkanapon belül 
írásbeli visszaigazolást küld ELECTRO-CORD KFT részére. Amennyiben ez 
az írásbeli visszaigazolás nem érkezik meg, úgy a megrendelés, illetve annak 
visszaigazolása alapján a szerződés ELECTRO-CORD KFT visszaigazolása 
szerint érvényes. 
 

3.) Az ELECTRO-CORD KFT részére minden írásbeli 
dokumentumot az alábbi módon, az alábbi címekre kell eljuttatni: 
Postai úton: H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16. 
Faxon: +36 / 1 / 371 03 08 

E-mailen:  electrocord@electrocord.hu 

A postai úton megküldött dokumentum ajánlott küldeményként továbbítandó 
azzal, hogy az a feladást követő 3. munkanapon tekintendő kézbesítettnek az 
ellenkező bizonyításáig. A faxon küldött küldemény a visszaigazolások 
időpontját követő munkanap 9.00 órakor, az e-mailen küldött küldemény 

ugyancsak a visszaigazolást követő munkanap 9.00 órakor tekintendő 
ELECTRO-CORD KFT-hez megérkezettnek az ellenkező bizonyításáig. 

 

 Teljesítés, az áru átadása és átvétele: 
 

1.) ELECTRO-CORD KFT a szerződés létrejötte esetén minden 

szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a szerződésben 
meghatározott feltételek szerint a szabványoknak megfelelő, jó minőségű 
áruval szolgálja ki a vevőt, megrendelőt. 
 

2.) Megrendelő részéről az áru mennyiségi és minőségi átvétele a 
teljesítés helyén történik. 
A rendelés visszaigazolásban szereplő mennyiségektől a Szállító, a tényleges 
szállításkor +/- 3 %-kal eltérhet. 
Szállító jogosult előszállításra, részszállításra, illetve részteljesítésre. 
Amennyiben a megrendelő mennyiségi hiányosságot, vagy minőségi hibát 
észlel, úgy azt az átvétel során haladéktalanul jeleznie kell az ELECTRO-

CORD Kft. részére. 
Amennyiben az ELECTRO-CORD Kft. által eladott áru vonatkozásában a 
későbbiekben észlel a megrendelő minőségi hibát, úgy azt a minőségi hibát a 

felfedezését követően haladéktalanul legkésőbb a hiba felfedezését követő 3 
munkanapon belül - írásban kell közölnie ELECTRO-CORD Kft-vel, és 
lehetővé kell tennie ELECTRO-CORD Kft. képviselője részére hogy a 
hivatkozott minőségi  hibát a helyszínen ellenőrizze, ennek érdekében a 
minőségi hiba jelzésekor azt is közölnie kell a megrendelőnek, hogy a termék 
ELECTRO- CORD Kft. által hol és mikor tekinthető meg. ELECTRO-CORD 

Kft. az általa szállított áruk vonatkozásában a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően vállal szavatosságot, jótállást. 
 

3.) ELECTRO-CORD KFT az áru kiszolgálásakor, az áru 
kiadásáról szállítólevelet ad ki. A szállítólevélen szerepel a vevő, megrendelő 
áru átvételére jogosult képviselőjének neve. A szállítólevelet a vevő, 
megrendelő felhatalmazott képviselője aláírni tartozik és fel kell tüntetnie 
fényképes személyazonosító igazolványának számát is. A fényképes 
személyazonosító igazolvány felmutatása szükséges az átvevő személy 
beazonosítása érdekében minden esetben.   
 

Az áru megrendelő részére történő átadásával egyidejűleg a termék 
vonatkozásában az őrzési, állagmegóvási felelősség átszáll a megrendelőre, 
vevőre. Ugyancsak a vevőre, megrendelőre száll át a megrendelt áru 
vonatkozásában a kárveszély viselési kötelezettség a 
megrendelésen/visszaigazoláson szereplő szállítási időpontban akkor is a 
vevőre, megrendelőre száll át, ha a vevő, megrendelő neki felróható okból nem 
veszi át a megrendelt árut az előre visszaigazolt időpontban. Amennyiben a 
vevő, megrendelő az általa a korábbiakban megrendelt árut az eredeti 
időponthoz viszonyítottan, szállítóval való újabb megegyezés hiányában 3 
naptári nap késedelemmel sem veszi át, úgy ELECTRO-CORD Kft. jogosult 

az árut más részére értékesíteni és jogosult a vevővel, megrendelővel szemben 
a megrendelt áru rendelés visszaigazolásban szereplő értéke 60%-nak 

megfelelő mértékű, rendhagyó, vagyis szokásosan nem raktáron tartott termék 
esetén 100%-nak megfelelő meghiúsulási  kötbért  kiszámlázni  a vevő, 
megrendelő felé, a vevő, megrendelő pedig köteles ezt a kötbért megfizetni 
Amennyiben a Megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az 
árut átvenni nem tudja, úgy a vevő,megrendelő írásbeli kérése alapján azt 
ELECTRO-CORD Kft. tárolási díj ellenében elszállításig raktározza, 
ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az 
áru leszámlázására. 

 

4.) A Vevők igényeinek megfelelően Electro-Cord Kft. vállalja a 
kábelek méretre vágását. Ez alól kivételt képeznek a kisméretű vezetékek, 
amelyek jellemzően 100 méteres egységekben vásárolhatók meg. Az 50 mm2-

nél kisebb keresztmetszetű és 100 méternél rövidebb hosszak vágására 
egységesen 3.000,- Ft/ vágás + ÁFA díjat számít fel Eladó, ami a számlán külön 
sorban kerül feltüntetésre. Electro-Cord Kft. eltekint a vágási díj számlázásától 
abban az esetben, ha a Vevő a készleten lévő darabok közül választ közel 
azonos méretű darabot. Egyedi, projekt megállapodás esetén a vállalási díj 
tartalmazhatja a vágási díjakat is. 

5.) Electro-Cord Kft. a megrendelt kábeleket Vevő kérésére a 

telephelyére, külön megállapodás esetén a megadott projekt helyszínére 
szállítja, raktáron lévő termék esetén, többnyire a megrendelést követő 
munkanapon. Bizonyos esetekben – elsősorban Budapest területére 12 óráig 
beérkező rendelések esetén - lehetőség van a megrendelés napján történő 
kiszállításra is. Nagy mennyiségű, különleges rakodást igénylő áru, nagy 
távolságra vagy behajtási engedély köteles helyszínre történő szállítása esetén 
feltétlenül személyes egyeztetés szükséges!  Szerződéses partnerek számára a 
szállítási feltételek a megállapodás alapján kedvezményes díjazásúak vagy 
díjmentesek. 

 Fizetési feltételek, biztosítékok, ELECTRO-CORD Kft. publikálási 
jogosultsága: 

 

1.) Vevő, megrendelő a leszállított áru ellenértékét, továbbá 
amennyiben az áru kiszállítása Electro-Cord Kft. részéről történik, úgy a 
szállítással felmerülő, előre egyeztetett költségeket- az ELECTRO-CORD Kft. 

által kiállított számlán meghatározott határidőn belül, a számlán feltüntetett 
módon tartozik kiegyenlíteni. 
 

Electro-Cord Kft. az általa vevő, megrendelő részére értékesített áru 
vonatkozásában tulajdonjogát a vételár hiánytalan kiegyenlítéséig fenntartja, az 
erre vonatkozó megállapodást az egyes szállított tételek vonatkozásában a 
szerződő Felek aláírásával külön írásban rögzítik azzal, hogy Electro-Cord Kft. 

a Polgári Törvénykönyv 6:216.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a 
tulajdonjog fenntartás tényét és a vevő, megrendelő személyét jogosult a 
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hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni, melynek költsége a vevőt, 
megrendelőt terheli.  
 

2.) Vevő, megrendelő számla késedelmes kiegyenlítése esetén a 

mindenkori magyar jegybanki alapkamat 8 %-kal növelt mértékű késedelmi 
kamatot köteles fizetni ELECTRO-CORD Kft. részére. 30 napot meghaladó 
fizetési késedelem esetén ELECTRO-CORD Kft. jogosult eldönteni, hogy a 
fentiek szerint fenntartott tulajdonjoga alapján az áru visszaszállítását igényli, 
vagy késedelmi kamatra tart igényt. 
 

3.) A vevő, megrendelő az ELECTRO-CORD Kft. felé fennálló 
tartozását más részére csak az ELECTRO-CORD Kft. előzetes írásbeli 
jóváhagyása alapján jogosult átadni. ELECTRO- CORD Kft. jogosult arra, 

hogy a vevővel, megrendelővel szemben fennálló követelését 3. személyre 
engedményezze. Az ilyen engedményezésről ELECTRO-CORD Kft. írásban 
értesíti a vevőt, megrendelőt. 
 

4.) A vevő, megrendelő nem jogosult az ELECTRO-CORD Kft. által 
felé áruvásárlással kapcsolatosan kiállított számlakövetelésbe semmilyen 
összeget beszámítani, ELECTRO-CORD Kft-vel történő előzetes írásbeli 
megállapodás nélkül.  
 

5.) Egyedi megrendelés esetén ELECTRO-CORD Kft. jogosult a 

vételár 100%-nak előleg címen való bekérésére. 
ELECTRO-CORD Kft. jogosult a szerződéskötést követően objektív okokból 
(pl: alapanyag ár változás, feldolgozási költségek változása) keletkező, 
igazolható költségnövekedést Vevőre, megrendelőre előzetes egyeztetetést 
követően áthárítani. 
 

6.) Amennyiben a vevőnek, megrendelőnek ELECTRO-CORD Kft. 

felé lejárt számlatartozása és/vagy hitelkeret túllépése áll fenn, úgy ELECTRO-

CORD Kft. kizárólagosan készpénzes fizetés mellett fogad el tőle rendelést, 
illetve további kiszállítást is kizárólagosan készpénzes fizetés mellett teljesít, 
egyéb megállapodás hiányában. 

 

7.) Amennyiben a vevő, megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 
25 napot és ELECTRO-CORD Kft. írásbeli felszólítására további 5 napon belül 
nem nyújt a késedelmes összegre vonatkozóan megfelelő biztosítékot és 
közjegyzőnél nem ír alá tartozáselismerő dokumentumot, úgy abban az esetben 
ELECTRO-CORD Kft. jogosulttá válik arra, hogy a vevő, megrendelő 
tartozását bármilyen formában, akár sajtó és/vagy kamara útján nyilvánosságra 
hozza. ELECTRO-CORD Kft. jogosult annak publikálására, hogy a vevő, 
megrendelő a tartozást 30 napos késedelmet meghaladóan nem egyenlítette ki 
és a fizetésre vonatkozóan megfelelő biztosítékot nyújtani nem tudott. 
Megfelelő biztosíték az ELECTRO-CORD Kft. részére elsősorban a tartozás 
összegét elérő bankgarancia. 

 

8.)  Vevő, megrendelő nem jogosult ELECTRO-CORD Kft-től áru 
átvételére azon időponttól kezdődően, amikor tényleges fizetésképtelensége 
bekövetkezik, illetve amikor tudomására jut, hogy vele szemben csődeljárás 
vagy felszámolási eljárás, illetve végrehajtási eljárás lefolytatását 
kezdeményezték. Amennyiben a vevő, megrendelő az áru leszállítását 
követően kerül tényleges fizetésképtelenség állapotába, vagy vele szemben 
ekkor kerül sor csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás 
lefolytatására irányuló kérelem benyújtására, úgy erről haladéktalanul 
értesítetni köteles ELECTRO-CORD Kft-t. Amennyiben ELECTRO-CORD 

Kft. tudomására jut, hogy a vevővel, megrendelővel szemben csőd-, vagy 

felszámolási, illetve végrehajtási eljárást kezdeményeztek, úgy ezen időponttól 
kezdődően mentesül a vevő, megrendelő felé minden nemű kiszolgálási 
kötelezettsége alól. Ilyen esetben megrendelő, vevő kiszolgálása kizárólagosan 
készpénzes fizetés ellenében történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egyéb rendelkezések: 

 

1.) Electro-Cord Kft. a vevőre, megrendelőre vonatkozóan tudomására 
jutó adatokat -a belső adatkezelési szabályzatában foglaltakkal egyező módon- 

bizalmasan kezeli, azokat kizárólagosan a vevő, megrendelő kiszolgálásához 
szükséges mértékben használja és teszi hozzáférhetővé munkatársai számára, 
az adatokat kívülálló személy részére át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi és 
vállalja, hogy az adatokat a belső szabályzatában foglaltakkal egyezően az 
elévülési idő lejáratát követően haladéktalanul törli belső nyilvántartási 
rendszeréből.   
 

2.) Az ELECTRO-CORD Kft. és a vevő, megrendelő közötti vitás 
kérdéseket a felek elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg feloldani. Ennek 
keretében a felek egyezségi tárgyalást kell, tartsanak, az ott elhangzottakról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amely jegyzőkönyvet mindkét fél képviselője 
aláír. 
 

3.) Vevő, Megrendelő kijelenti, hogy ismeri az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 22/E. §-ban szabályozott, a termékek közúti 
fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség gazdasági szervezetekre 
gyakorolt működési hatásait, továbbá az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelettel 
szabályozott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működését,  
és ismeri a hivatkozott jogszabályok alapján őt terhelő kötelezettségeket, 
továbbá, hogy ezen kötelezettségek megszegése, így a hivatkozott 
jogszabályokból eredő, az ELECTRO-CORD Kft-vel történő együttműködési 
kötelezettség elmulasztása, megsértése  esetén kártérítési kötelezettséggel 
tartozna ELECTRO-CORD Kft. felé.   

 

Amennyiben az egyeztető tárgyalás során a felek vitás kérdése nem kerülne 
feloldásra, úgy a felek hatásköri előírásoktól függően bírósági eljárást 
kezdeményezhetnek. 
 

4.) Az Általános Szerződési Feltételekben és a felek között írásban 
létrejött egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
2013. évi V. Törvény (Polgári Törvénykönyv), valamint az egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2019.január 01. napján lépnek hatályba. 
 

 

 

 

 

Budapest, 2018.12.20. 
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