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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatály 

A Metrikont Kft. (továbbiakban Szállító) minden kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános 

Szerződési Feltételek (ÁSZF) alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő 

személyétől. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Metrikont Kft. árut ad el, szolgáltatást 

teljesít. A speciális tételekre vonatkozó szerződési feltételeket a Szállító és a Megrendelő külön 

megállapodásban írásban rögzíthetik. Az árajánlatban és a Szállító megrendelés visszaigazolásában a 

kereskedelmi és speciális tételek minden esetben megkülönböztetésre kerülnek. A Megrendelő a Metrikont 

Kft. ajánlatának elfogadása esetén egyidejűleg a Metrikont Kft. Általános Szerződési Feltételeit is elfogadja, 

amelyre való utalás az ajánlaton is feltüntetésre kerül. Jelen feltételek hatálya csak abban az esetben nem 

vonatkozik a Metrikont Kft. által kötött szerződésekre, amennyiben azt a Metrikont Kft. előre, írásban 

kikötötte. A szerződő felek a közöttük létrejövő szerződésekben a jelen Általános Szerződési Feltétektől eltérő 

kikötésekben is megállapodhatnak közös megegyezéssel, írásban. Jelen Általános Szerződési Feltételek 

nyilvánosak. A Metrikont Kft. kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, hogy 

Megrendelői ezen feltételeket a szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.  

2. Ajánlati kötöttségek, árak  

Ajánlati kötöttségre vonatkozó kifejezett nyilatkozat hiányában cégünk akár szóban, akár írásban tett 

árajánlata tájékoztató jellegű, nem jelent kötelezettségvállalást. Elfogadás előtt a Metrikont Kft. bármikor 

jogosult ajánlatát visszavonni vagy megváltoztatni. A nyilvánvaló ajánlati hibák - úgymint nyilvánvaló betű, 

illetve számelírások - egyoldalú közléssel helyesbíthetők a Metrikont Kft. által. Az árképzés alapját a Szállító 

által elkészített és a Megrendelő által megrendelésével jóváhagyott árajánlat képezi. Áraink személyre szabott 

kialakításában mindenkor a hosszú távú együttműködés lehetősége a meghatározó. Árajánlat hiányában a 

mindenkori eladási árak a visszaigazolt árakkal megegyezők. Az eladási árak egységárak. Az egységárak az 

ÁFÁ-t nem tartalmazzák, azonban a belföldi felhasználásra értékesített tételek esetében az ÁFA-tartam a 

számlán feltüntetésre kerül. A Metrikont Kft. árait minden esetben írásban (e-mailben vagy faxon) igazolja 

vissza. A Metrikont Kft. fenntartja a jogot, hogy bizonyos árucikkek esetében, illetve bizonyos értékhatárú 

megrendelések esetén a Megrendelőtől előleget vagy fizetési biztosítékot kérjen. 

3. Rendeléstörlés 

Amennyiben a Megrendelő a Metrikont Kft. ajánlatának elfogadása és visszaigazolása után rendelését 

lemondja, úgy rendeléstörlési díj megfizetésére köteles. A kereskedelmi tételek esetében a Megrendelő köteles 
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a számla végösszegének 15%-át, a nem kereskedelmi, speciális (vevői igények szerint egyedileg kialakított) 

tételek esetén a számla végösszegének 100%-át, valamint mindkét esetben az esetleges szállítás költségét a 

Metrikont Kft-nek megfizetni. 

4. A teljesítés terjedelme 

A Metrikont Kft. csak a Megrendelő által írásban adott megrendelése és ennek ugyancsak írásban történt 

visszaigazolása útján létrejött szerződést tekinti elfogadottnak. A szóban és az írásban feladott megrendelések 

érvényességének feltétele, hogy azokat a Metrikont Kft. írásban visszaigazolja. Továbbá a megrendelések 

tartalmi módosításait, esetleges kiegészítéseit ugyancsak írásos formában fogadjuk el. Amennyiben a 

Megrendelő által leadott írásbeli megrendelés és a Szállító erre vonatkozó írásbeli megrendelés 

visszaigazolásának tartalma között esetlegesen bárminemű eltérés található, és a Megrendelő az eltéréssel 

kapcsolatban a megrendelés visszaigazolás hozzá történt megérkezésétől számított 8 munkanapon belül nem 

jelez írásban kifogást, úgy a megrendelés visszaigazolás tartalma általa mindenben elfogadottnak tekintendő. 

Amennyiben a szerződés megkötése után olyan tények jutnak a Metrikont Kft. tudomására, amelyek szerint a 

Megrendelő ellen fizetésképtelenség miatt felszámolás, vagy csődeljárási, illetve végelszámolási eljárás indul, 

vagy ennek törvényes feltételei fennállnak, a Metrikont Kft. jogosult a szerződéstől minden reá nézve 

hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni. Ebben az esetben a Metrikont Kft. nem köteles az elállás miatt 

kártérítésre a Megrendelővel szemben, sőt jogosult saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani. 

5. Minőség tanúsítása 

A Metrikont Kft. az általa értékesített termékek minőségét tanúsítani tudja. Eltérő megállapodás hiányában a 

minőség tanúsítására a minőségnek a számlán történő feltüntetésével kerül sor. Forgalmazott és gyártatott 

termékeinkhez igényelhető kereskedelmi minőségi bizonyítvány, származási okmány, valamint megfelel a 

DIN267 technikai és szállítási követelményeinek. A Megrendelő kifejezetten erre irányuló kérésére és 

költségére a kötőelemek mellé műbizonylat beszerzését is vállaljuk. Műbizonylatra vonatkozó igényt előre, 

az árajánlat kérésekor jelezni kell, mivel a bizonylat kiállítása miatt a szállítási határidők módosulhatnak, 

illetve az utólagos beszerzés nem lehetséges. A műbizonylat miatt esetlegesen módosuló szállítási határidőt 

és a műbizonylat árát árajánlat módosításban hozzuk a Megrendelő tudomására. A Megrendelő saját azonosító 

számait szerepeltetjük a szállítólevélen és számlán, amennyiben a Megrendelő ezt kéri és ezen adatokat időben 

és írásban megadta. 

6. Szállítás 

A Metrikont Kft. a szállítási határidőket informatív jelleggel visszaigazolja. Cégünk a visszaigazolt 

határidőket minden esetben igyekszik betartani, azonban önhibánkon kívüli késedelem miatt csak külön 

szállítási szerződés alapján vállalunk anyagi felelősséget, kártérítést. Amennyiben a teljesítés egészben vagy 

részben nem lehetséges a megadott határidőre, úgy a Szállító haladéktalanul köteles írásban értesíteni 
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megrendelőjét a késedelemről. Munkanapokon a 13.00 óráig leadott megrendelés amennyiben 

visszaigazolásra kerül a Szállító által és raktárkészleten elérhető/ek a termék/ek, úgy a megrendelés még aznap 

kiszállításra kerülhet a Megrendelő igényének megfelelően. A Metrikont Kft. a részszállítás jogát fenntartja. 

Részszállításkor, illetőleg a Megrendelő fennálló fizetési késedelme esetén a Metrikont Kft. fenntartja 

magának a jogot, hogy a már esedékessé vált részletek, valamint az egyéb jogcímen (például késedelmi kamat) 

fennálló jogos követelései kifizetéséig a szállítandó árukat visszatartsa. Megrendelt áruk kiszállítását saját 

gépjárművel, illetve gyorsposta szolgálat igénybevételével oldjuk meg. Megrendelő az áru átvételét és egyben 

a teljesítés tényét a szállítólevél/számla/fuvarlevél aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. 

Magyarország közigazgatási határain belül a nettó 100 000 Ft-nál nagyobb értékű, egy időpontban történő 

kiszállításra vonatkozó megrendelések esetén az árut díjmentesen házhoz szállítjuk. Egyéb esetben a szállítási 

költséget tájékoztató jelleggel az árajánlat, kötelező érvényűen a rendelés visszaigazolás tartalmazza. 

7. Fizetés 

Átutalásos vásárlásokra minimum nettó 25 ezer Forint, míg más valutanemben (EUR, USD) történő fizetéskor 

nettó 100.000 Forint feletti megrendelések esetén van lehetőség. Minimális vásárlás értéke nettó 1.000 Forint. 

A fizetési határidő átutalásos teljesítés esetén megállapodás alapján 8-60 nap, készpénzfizetés esetén az áru 

átvételekor, azonnal. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles a késedelem idejére a késedelemmel 

érintett tőkeösszeg után a 2003. évi V. tv. 6:155 §.(1) bek. szerinti, azaz a késedelemmel érintett naptári félév 

első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott 

pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában pénzpiaci kamat – nyolc 

százalékponttal növelt értékét megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Megrendelőt a késedelem 

egyéb jogkövetkezményei alól, a kártérítésbe azonban a fenti behajtási költségátalány összege beszámít. 

Késedelmi kamat a fizetési határidő napját követő naptól jár. A kamat számításakor a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A számla 

csak akkor számít teljesítettnek, ha a teljes számlaösszeg kifizetésre került. Amennyiben a Megrendelő a 

tárgyhót megelőző 12 hónapban legalább nettó 2 millió Forint értékben rendelt, választhatja azt a lehetőséget, 

hogy havi rendelésállományából adódó fizetési kötelezettségét havonta egyszer, a naptári hónap végétől 

számított 30 napon belül banki utalással teljesítse. Ezen igényét a Megrendelő a tárgyhó megkezdése előtt 

írásban jelezheti, amelynek elfogadásáról a Szállító minden esetben írásban, a megrendelés visszaigazolásban 

nyilatkozik. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési késedelme vagy nemfizetése esetén a 

Szállító a követelés érvényesítésére követeléskezelő cég vagy ügyvédi iroda szolgáltatásait veheti igénybe. A 

Megrendelő a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a követelés 

érvényesítéséhez szükséges adatait a követeléskezelő cégnek, ügyvédi irodának átadja. A követelés 

érvényesítésének költségét, valamint a Szállítónál felmerült kárt, minden esetben a Megrendelő köteles 

http://www.metrikont.hu/


 

 
METRIKONT KFT 

H-9700 SZOMBATHELY, CSABA UTCA 12/A 
TEL: +36 94 505-999; +36 94 500-582; +36 94 500-583 

FAX: +36 94 505-644 
WEB: www.metrikont.hu 

E-MAIL: info@metrikont.hu 
 

 
Nyilvántartó cégbíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 18 09 105578 
Adószám: 11610108-2-18 

K&H Bank: HUF 10404742-50495348-50571002 

 

4/5. oldal 
 

megfizetni. Ezen túlmenően a Megrendelő köteles fizetni minden, a számla ellenértékének behajtásával 

kapcsolatban a követeléskezelő cég, ügyvédi iroda igénybevételén kívül felmerült további költséget (mint 

például peres és nemperes eljárások illetéke, ügyvédi munkadíj ). 

8. Reklamáció és jótállás 

Társaságuk tevékenység- és termék felelősségbiztosítással rendelkezik. Forgalmazott termékeinkre vonatkozó 

garanciát gyártóink és beszállítóink termékfelelősség biztosítása, valamint saját biztosításunk alapján 

vállalunk. A Szállító MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány alapján működteti minőségirányítási rendszerét. 

Hibás teljesítés, illetve jogos reklamáció esetén a lehető legrövidebb határidőn belüli cserét biztosítunk. A 

Megrendelő – amennyiben ez nem ütközik elháríthatatlan, a Szállító felé jelzett akadályba - az áru átvételével 

egyidejűleg köteles ellenőrizni a leszállított áru minőségét és mennyiségét. Megrendelőink az átvett áruval 

kapcsolatban esetlegesen felmerült mennyiségi vagy minőségi kifogásaikat a lehető leghamarabb, legfeljebb 

az áru átvételétől számított 5 munkanapon belül írásban jelezhetik a Metrikont Kft-nek. A határidő 

elmulasztása az igényérvényesítési jog elvesztését vonja maga után. Termékeinkkel kapcsolatos minőségi 

kifogást csak írásban tudunk elfogadni, melynek tartalmaznia kell a reklamációban a kifogásolt termék 

megnevezését, cikkszámát, az észlelt hiba jellegét, megnevezését és a szállítólevelünk vagy számlánk 

sorszámát. Megrendelőt terheli az általa észlelt mennyiségi, minőségi kifogások bizonyítása. A Megrendelő 

megalapozott minőségi vagy mennyiségi kifogása esetén a Metrikont Kft. a hibás árut kicseréli vagy a már 

kifizetett vételár arányos részét visszatéríti. Különleges kikötések: 

• HV garnitúra rendelése esetén csak egyben történő szállításnál vállalunk garanciát az optimális 

szerelhetőségre; (EN 14399-4 és -6-os) 

• 10-es szakítószilárdság, 320HV keménység, illetve 390HV-nél nagyobb rúgókeménységű kötőelemek 

hagyományos galvanikus felületkezeléssel történő rendelése esetén nem lehet kizárni az ún. hidrogén okozta 

ridegedést (lásd DIN EN ISO4042, 6. fejezet / függelék, DIN EN ISO 15330). Ezért ilyen típusú felületkezelést 

csak a vevő külön kérésére és felelősségére vállalunk. A Metrikont Kft. semmiféle felelősséget nem vállal 

azokért a károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Megrendelő az árut nem rendeltetésszerűen használja fel. 

9. Együttműködési kötelezettség 

Felek a szerződés létrejöttéhez vezető folyamat, illetőleg a szerződés teljesítése során, egymás érdekeinek 

figyelembevételével a hatékonyságot szem előtt tartva, szorosan együttműködnek. A Szállító és a Megrendelő 

minden, a köztük fennálló szerződéssel kapcsolatban felmerült körülményről haladéktalanul tájékoztatják 

egymást. Felek tudomásul veszik, hogy minden olyan tény, adat, és valamennyi, a felek működését érintő 

információ, amelyekről az együttműködésük során tudomást szereznek, bizalmas információnak tekintendő. 

A felek a bizalmas információk azon körét, amely üzleti, bank, illetve értékpapír titoknak minősül, az erre 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kötelesek kezelni. Üzleti titok nyilvánosságra 
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hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a szerződés súlyos megszegésének minősül. Felek 

kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő feltételekkel kötnek 

szállítási szerződést. A Metrikont Kft. jogosult meggyőződni a Megrendelő képviseletében eljáró személyek 

képviseleti jogosultságáról, azok valódiságáról. A felek a képviselői, aláírási jogosultságokat mindaddig 

érvényesnek tekintik, ameddig nem érkezik hozzájuk írásos értesítés a képviseleti jog visszavonásáról. Ha a 

szerződés nem jön létre, az a fél, aki az együttműködési kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során 

megszegte, köteles a másik félnek ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség 

általános szabályai szerint megtéríteni.  

10. Alkalmazandó jog, illetékesség 

A Metrikont Kft. és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag 

Magyarország joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először 

tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani. Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és 

kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan - értékhatártól függően - a Szombathelyi 

Járásbíróság vagy a Szombathelyi Törvényszék a kizárólagosan illetékes. Amennyiben kötelező érvényű 

jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését 

korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. Jelen Általános 

Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2003. évi 

V.tv.) rendelkezései az irányadók. 
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