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I. Általános feltételek 
1. A VOLTAIC TREATMENT Kft. (cg.: 08-09-021001 továbbiakban Voltaic) 

ajánlataira,  tevékenységére és valamennyi jogügyletére kizárólagosan 
és kivétel nélkül a jelen Általános Üzleti Feltételeket (továbbiakban 
ÁSZF) kell alkalmazni. A Voltaic és a megrendelő közötti 
megállapodásokat írásba kell foglalni. A szóbeli megrendelés a 
megrendelő számára azonban kötelező, kivéve ha 3 napon belül azt 
stornírozza. 

2. Megrendelőnek az tekintendő, aki a Voltaic megrendelőlapját az adatai 
megadásával aláírta, és ezzel a Voltaic által támasztott feltételeket 
elfogadta. 

3. A Voltaic a megrendelőlap aláírásával kötelezettséget vállal a 
megrendelő által a megrendelésen és a termékkísérő lapon leírt 
munkafolyamatok szakszerű elvégzésére, mely felületkezelési 
munkálatokat jelent. 

4. Külön és kifejezett megrendelői utasítás hiányában – mely a 
megrendelőlap egyéb rovatában kerülhet feltűntetésre – a Voltaic a 
terméket cinkbevonat esetén az MSZ 6574-6 szerint, FE/Zn 8 kékre 
kromátozva, cink foszfát réteg esetén az MSZ 6578/1-84 szerint olajjal 
pórus tömítve, barnítás esetén olajjal pórus tömítve kezeli. 

II. Ajánlat és szerződéskötés 
1. A Voltaicot az ajánlata nem köti. A megrendelő a megrendeléshez hat 

hétig kötve van. Ez vonatkozik a mellék-megállapodásokra is, éppúgy, 
mint a megrendelés paramétereire vonatkozó kiegészítésekre, 
változtatásokra csakúgy, mint a leszállított termék minőségére és 
méretezésére kizárólag a Voltaic írásos közvetlen, vagy kommunikációs 
eszközön tett megerősítése az irányadó. 

2. A Voltaic alkalmazottai nem jogosultak szóbeli mellék-
megállapodásokat kötni, vagy szóbeli biztosítékot adni, az írásos 
szerződés tartalmán túlterjeszkedni. 

III. Ár és fizetés 
1. A teljesítés helye a Voltaic fióktelepe, kivéve, ha a felek a 

megrendelőlapon másként határoznak. Az árak tekintetében a Voltaic 
által közzétett árlista az irányadó, melyhez képest a megrendelőlapon 
lehet engedményeket rögzíteni. A Voltaic az ajánlatában közölt árhoz, 
annak dátumától számított 1 hónapig van kötve. A megrendelésen 
rögzített árak kötelezőek. Ha viszont a szerződés megkötése és a termék 
átadása között hosszabb idő telik el, mint az itt megjelölt, az 
árváltoztatás megengedett, és a Voltaic átadáskori időpontban érvényes 
árai az irányadóak. 

2. A szállítás-biztosítási, 8 napon túli tárolási, szállítási, vizsgálati, vám és 
hatósági illeték költségei a megrendelőt terhelik. 

3. A Voltaic számlái az abban közölt időpontban, - mely eltérő írásos 
rendelkezés hiányában 8 nap - külön írásos felhívás nélkül is esedékesek. 
A Voltaic jogosult a megrendelő eltérő rendelkezése ellenére is a 
fizetéseket a legrégebbi tartozásra elszámolni. Amennyiben a 
megrendelő adott hónapban több megrendelést is eszközölt, a 
számlázás a hónap 15. és utolsó napján (amennyiben ez munkaszüneti 
nap az ezt megelőző vagy követő munkanapon) az összegyűjtött 
szállítólevelek alapján egy számlával történik.  

4. A megrendelő késedelme esetén a Voltaic jogosult a késedelembe 
eséstől a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot, és eljárási 
lépésenként 15.000. Ft eljárási költséget felszámolni.  Amennyiben 
olyan körülmény jut a Voltaic tudomására, ami a megrendelő 
hitelképességét megkérdőjelezi, (pl. fizetések beszüntetése, 
felszámolási eljárás kezdeményezése) a Voltaic jogosulttá válik a teljes 
tartozást esedékessé tenni, és a még hátralékos kötelezettségekre 
biztosítékot követelni. 

5. A megrendelő beszámításra, árvisszatartásra csak abban az esetben 
jogosult, ha az nem vitatott, vagy jogerősen megállapításra kerül. 

6. A Voltaic jogosult arra, hogy a megrendelőt írásban, 8 napos határidővel 
a hátralékos összeg megfizetésére hívja fel. Ha a póthatáridő 
sikertelenül telik el, a Voltaic jogosult szerződésszegési kötbérként a 
vételár 20 %-át kiszámlázni. 

IV. Szállítás 

1. A vállalási határidők a megrendelés aláírásától kezdődnek. Pótlólagos 
igények és módosítások esetén a vállalási határidők, ezen bejelentések  
időpontjától újból elindulnak. 

2. Vis maior, vagy olyan események miatti okok, amelyek a Voltaic 
teljesítését jelentősen megnehezítik, vagy ellehetetlenítik, ide tartozik 
elsődlegesen a sztrájk, lezárások, hatósági intézkedések, közlekedési 
akadályok, vagy üzemzavarok, energia-, vagy anyagellátási gondok, stb. 
akkor is, ha ezek a Voltaic beszállítóinál jelentkeznek, a kötelezően 
megállapodott határidőtől a Voltaicot mentesítik. 

3. Voltaic késedelme esetén a megrendelő jogosult az Voltaicot 30 napos 
határidővel írásban teljesítésre felszólítani. A határidő eredménytelen 
letelte esetén a megrendelő jogosult írásos nyilatkozattal a szerződéstől 
elállni, és a termékét elszállítani, amit a Voltaic feltételhez nem köthet. 

4. A színben árnyalatnyi eltérések keletkezhetnek, ami 
igényérvényesítésre alapot nem teremthet, feltéve hogy a 
megrendelőnek ez a termékben elfogadhatatlanul nagy volumenű 
változást nem okoz. 

5. Amennyiben a Voltaic beszállítói megfelelő határidőben történt 
megrendelés ellenére szállítási késedelembe esnek, a Voltaic szállítási 
határidői arányosan meghosszabbodnak. A határidő módosulása a 
késedelemmel arányos . Ilyen az esetben a megrendelő a késedelemmel 
kapcsolatos  jogaival nem élhet. 

6. A terméket a megrendelő saját költségterhére szállítja be a Voltaic 
üzemi telephelyére, és köteles azt a vállalási határidőben a saját 
költségén és szervezésében el is szállítani.  

V. Kárveszély átszállása és átvétel 
1. A kárveszély a termék megrendelő vagy megbízottja részére történő 

átadásával megrendelőre átszáll. E nélkül is átszáll a kárveszély a 
megrendelőre, ha az áru a Voltaic üzemi területét szállítás céljából 
elhagyta. A teljesítés helye a Voltaic székhelye, fiók, vagy telephelye.  

2. Ha a szállítás nem a Voltaic hibájából hiúsul meg, vagy a késedelemért 
nem felelős, a veszély a készre jelentéssel száll át a megrendelőre. 

3. Voltaic mindenkor jogosult rész-szállításokra. A rész-szállítások alapján a 
Voltaic számlakiállításra jogosult. Megrendelő köteles a leszállított árut 
külső behatásoktól (időjárási, kémiai, mechanikai) mentesen szállítani és 
tárolni, ezzel a rozsdaképződést, különösen a horganyzott részeknél, 
megakadályozni. A felületkezeléseknél esetenként előfordulhat, hogy a 
hőváltozás a fürdőben az alkatrész, vagy részeinek a deformálódását 
okozza, mely miatt egyenetlen felület keletkezik. Ez a funkciót és a 
minőséget nem befolyásolja, az emiatti kártérítés kizárt. 

4. Megrendelőnek jogában áll a vállalási határidő megállapodott átvételi 
helyen a terméket megvizsgálni, és köteles ezen határidőn belül azt el is 
szállítani. 

5. Ha a megrendelő az áru elvitelével 8 napot meghaladó késedelembe 
esik, mely a vállalási határnaptól számítódik, tárolási díjat köteles fizetni, 
a megrendelőlapon rögzítettek szerint. 60 nap késedelmet követően a 
Voltaic jogosult a terméket értékesíteni és a befolyt árat a vállalási díjra 
járulékaira, tárolási és igényérvényesítéssel kapcsolatos költségekre 
fordítani, a fennmaradó részt pedig köteles a megrendelőnek kiutalni, 
ha pedig az nem elérhető azt letétként kezelni. 

6. A szerződő felek a Ptk. 6:526 § figyelembe vételével korlátozzák, és a 
hivatkozott §-ban nem említett esetekre kölcsönösen kizárják a vezető 
tisztségviselőjükkel szembeni kártérítési felelősség 
érvényesíthetőségét.  A kártérítési felelősségének kizárása, korlátozása 
és behatárolása minden szerződéses és szerződésen kívüli követelésre 
vonatkozik, beleértve az anyagi károkból fakadó követeléseket, a 
sérelemdíjat, és minden egyéb kártérítésre visszavezethető jogcímen 
előterjesztett igényt. 

VI. Jogfenntartás 
1. Az áru kiadását a Voltaic mindaddig jogszerűen tagadja meg, amíg a 

Voltaicot az áru kapcsán megillető követelések teljes körűen 
kiegyenlítést nem nyertek. 

2. A tulajdonjog fenntartás időszaka alatt a Voltaic jogosult az árut 
üzemeltetni. Megrendelő Szerződésszegő magatartása esetén a Voltaic 
jogosult az árut  visszavenni, ha pedig az időközben harmadik 
személyhez került, ezen harmadik személytől is  visszakövetelni. A 
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Voltaic ilyen típusú birtokbavétele nem jelenti a szerződéstől való 
elállást. 

3. A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt az áru elidegenítése, 
elzálogosítása, biztosítékba- tulajdonba-bérbeadása, vagy más a Voltaic 
biztosítékát befolyásoló átengedése  csak a Voltaic előzetes írásos 
beleegyezésével érvényes. A megrendelő harmadik személyek felé 
köteles a Voltaic tulajdonjogát rögzíteni. A megrendelő köteles 
biztosítást kötni az átvett árura, mindazon időszakra amíg az áru teljes 
vételárát ki nem fizette. 

4. A megrendelő köteles az árut a tulajdonjog – fenntartás ideje alatt 
rendeltetésszerűen használni, minden karbantartó, és szükséges javítást 
haladéktalanul és saját költségén elvégezni. 
 
 

VII. Szavatosság 
1. A terméknek a kárveszély átszállásának az időpontjában meglévő hibája 

esetén, a Voltaic  javítani köteles. Többszöri javítás is megengedett. 
2. Amennyiben a Voltaic üzemeltetési, karbantartási utasításai nem 

kerülnek betartásra, a felületkezelt alkatrészen átalakítást végeznek, 
azon kémiai, mechanikai vagy egyéb behatásokat végeznek, a 
szavatosság elvész. 

3. A megrendelő köteles a Voltaicot haladéktalanul, legkésőbb a 
szerződéstől számított egy héten belül ajánlott levélben az észlelt 
hiányosságokról értesíteni. Amennyiben a kijavítás, megfelelő határidőn 
belül meghiúsul, a megrendelő választása szerint árleszállítást, vagy a 
szerződéstől való elállás jogát gyakorolhatja.  

4. A mennyiségi és minőségi átvétel a Voltaic fióktelepén történik 
Készdarab minőségi és mennyiségi átvétele a Voltaic telephelyén 
történik. A szállítólevél Voltaic példányán mindkét fél felelőse 
aláírásával igazolja a beszállított darabok átvételét. Amennyiben a 
helyszíni minőségi és mennyiségi átvétel nem megoldható, megrendelő 
Minőségbiztosítási szervezete a beszállított mennyiségből mintavételes 
módszerrel vesz mintát, melynek alapján minősíti a teljes szállítmányt. 
Minőségi reklamáció az átvételt követő 24 órán belül előterjeszthető. 
Minőségi reklamáció esetén megrendelő  telefonon és faxon vagy e-mail 
-ben értesíti erről a Voltaicot, aki 24 órán belül köteles arra válaszolni. 
Termelési akadály esetén Voltaic vállalja, hogy a reklamációrendezéstől 
függetlenül azonnal biztosítja a javítást. Amennyiben a selejt a 
bérmunkát végző fél hibájául róható fel, a nem javítható selejtek 
munkadíja nem számlázható, és a selejtkár értékét a Voltaic köteles a 
megrendelőnek megtéríteni.. A selejtes darabokat a szükséges 
dokumentációval együtt a Voltaic részére vissza kell küldeni. 

5. Amennyiben a megrendelő határozza meg az alkalmazandó anyagokat, 
vagy a vállalkozó eljárását a Voltaicot ezekért szavatosság nem terheli.  

6. A Voltaic a következménykárokért felelősséggel nem tartozik. 
VIII. Alkalmazandó jog, illetékesség 

1. A Voltaic és a megrendelő közötti szerződéses kapcsolatokra és 
jogviszonyokra a magyar jog irányadó. 

2. Valamennyi szerződéses viszonyból fakadó közvetett és közvetlen vita 
esetén a győri székhelyű bíróság kizárólagosan illetékes. 


