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1. A BSZÁSZF hatálya 
Jelen Beszállítói és Szolgáltatói Általános Szerződési Feltétételek, ideértve annak mellékletét is (a 
továbbiakban együtt: BSZÁSZF) egyrészről a WESSLING Hungary Kft. (székhely: 1045 Budapest, 
Anonymus utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-167826, adószám: 10772452-2-41, a továbbiakban: 
Társaság), mint megrendelő / vevő, másrészről a Társaság részére szolgáltatást nyújtó szolgáltató 
és/vagy eladó (a továbbiakban: Partner, míg a Társaság és a Partner a továbbiakban együtt: Felek, vagy 
bármelyikük külön nem nevesítve a továbbiakban: Fél) között 2019. augusztus 1. napját követően 
létrejött egyedi szolgáltatási és/vagy adásvételi (beszerzési) szerződések (a továbbiakban bármelyik: 
Szerződés, vagy Szerződések) elválaszthatatlan részét képezi, amennyiben annak alkalmazását Felek 
kifejezetten – írásban – ki nem zárják.  
Jelen BSZÁSZF hatálya kiterjed a Társaság SAP partnertörzsébe történő regisztrációval kapcsolatos 
egyes kérdésekre is. 
2. A Szerződés létrejötte 
Felek között Szerződés abban az esetben jön létre, ha a Partner által adott, legalább a Partner 
szolgáltatásának tárgyát, a szolgáltatás teljesítésének helyét, idejét és módját, valamint a szolgáltatás díját 
(ellenértékét) tartalmazó írásbeli ajánlatát (a továbbiakban: Ajánlat) a Társaság írásbeli beszerzési 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelés) kibocsátásával, a Partner által megjelölt ajánlati kötöttség 
időtartamán belül elfogadja. Amennyiben a Megrendelés az ajánlati kötöttség időtartama lejártát 
követően érkezik meg a Partnerhez és/vagy a Megrendelés a kapott Ajánlat bármely lényeges üzleti 
feltétele tekintetében eltérő kikötést tartalmaz, úgy a Partner nyolc (8) munkanapon belül közölt 
visszaigazolása (a továbbiakban: Visszaigazolás) hiányában a Szerződés a Felek között nem jön létre. A 
Partner az Ajánlat és a Megrendelés tartalmi egyezősége esetén is jogosult Visszaigazolás kibocsátására, 
ugyanakkor ebben az esetben a Szerződés létrejöttének – és adott esetben a teljesítési határidő kezdetének 
– időpontja a Megrendelés, és nem a Visszaigazolás kézhezvételének időpontja lesz. 
A jelen BSZÁSZF vonatkozásában írásbelinek minősül az Ajánlat, a Megrendelés, valamint a 
Visszaigazolás, ha postán, tértivevényes küldeményként, vagy telefax, illetve e-mail útján juttatták el a 
másik Félhez, feltéve, hogy a postai levél, a telefax, vagy az e-mail a másik Fél számára hozzáférhetővé 
válik. 
3. Regisztráció a Társaság SAP partnertörzsébe 
A Társaság elsődlegesen SAP partnertörzsében regisztrált üzleti partnereihez intéz felhívásokat 
ajánlattételre. A jelen BSZÁSZF mellékletét képező „Beszállítói adatlap” kitöltésével üzleti partnerként 
ingyenesen regisztráltathatja magát minden Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, illetve olyan 
külföldi illetékességű jogi személy, amely a saját joga szerint jogképességgel rendelkezik. Üzleti 
partnerként regisztrálhatnak továbbá azon természetes személyek, akik teljes cselekvőképességgel 
rendelkeznek. A Társaság SAP partnertörzsébe regisztrált üzleti partnerek minősítésére éves 
rendszerességgel kerül sor, melynek során elsődlegesen a megelőző üzleti év tapasztalatai (határidők 
megtartása, teljesítés minősége, stb.) kerülnek értékelésre. 
A regisztráció során az alábbi adatokat kell a beszerzes@wessling.hu e-mail címre elküldeni: üzleti 
partner pontos (cég)neve, székhelye, adószáma, központi elérhetősége, akkreditálási okirata és/vagy 
érvényes ISO tanúsítványa, valamint a kijelölt kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, és azon 
elektronikus levelezési címe(k), ahol a Megrendeléseket fogadják. 
A Társaság az eredményes regisztrációról e-mailben visszaigazolást küld a regisztráció során megadott 
elektronikus levelezési címre. A regisztrált üzleti partner köteles a fenti adataiban bekövetkező 
valamennyi változásról a Társaságot haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül 
értesíteni.  
Amennyiben a regisztráció során a Társaság részére személyes adatok is átadásra kerülnek, úgy azokat a 
Társaság, mint adatkezelő szigorúan célhozkötötten, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (GDPR) szerint, a Társaság honlapján is korlátozás nélkül hozzáférhető Általános 
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Adatvédelmi Szabályzat betartásával kezeli. 
4. Felek általános kötelezettségei 
4.1. A Partner a Szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, valamint a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályoknak, adott esetben a Szerződés tárgyát képező eszköz tekintetében irányadó szabvány- és 
technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, minőségi bizonyítvánnyal igazolt I. osztályú minőségű, 
hiba- és hiánymentes szolgáltatás teljesítésre köteles a Megrendelésben rögzített szállítási határidő 
betartásával. 
A Partner köteles a Szerződés megkötése és a teljesítése során minden olyan jogszabályt, hatósági 
előírást és a Szerződéssel összefüggő egyéb szabályt betartani, valamint teljesíteni valamennyi 
adatszolgáltatást, díjfizetést, amely a Szerződésben előírt kötelezettségei teljesítésére vonatkozik. 
Amennyiben a Szerződés tárgyát ingó(k) beszerzése képezi, a Partner köteles a Megrendelésbe foglalt 
feltételekkel, adásvétel jogcímén a Szerződés tárgyát képező ingó(k) feletti tulajdonjogát a Társaságra 
átruházni, azzal, hogy az ingó(k) birtokának átruházásáig azok elvesztéséből, sérüléséből származó 
kockázatot a Partner köteles viselni. 
A Magyarországon hatályos jogszabályi előírásoknak, szabványoknak való megfelelést a Szerződés 
tárgyát képező eszközre, illetve a szolgáltatáshoz felhasznált termékre, termékcsaládra előírt módon, 
megfelelően dokumentálnia kell a Partnernek. A megfelelőséget a gyártónak vagy a forgalmazónak a 
szállítói megfelelőségi nyilatkozattal igazolnia kell, amit a Partner a Szerződés teljesítésekor köteles a 
Társaságnak minden esetben átadni. Amennyiben külföldi gyártmányú eszközről van szó, és ilyen 
szabályozás még nem készült volna el (pl. a Szerződés tárgyát képező eszköz teljesen újszerű jellege 
miatt), úgy a Társaság által elfogadott, előírt módon kell a megfelelőséget dokumentálni, beleértve a 
minősítő eljárás megrendelését, lefolytatását az illetékes magyarországi szerveken keresztül. Az ezzel 
kapcsolatos költségek a Partnert terhelik. 
4.2. A Társaság köteles a Megrendelésben elfogadott szolgáltatási díjat, illetve vételárat a Szerződésben 
meghatározott ütemezés (rendszeresség) szerint megfizetni, a szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokat 
a Partnerrel előre egyeztetett időpontban átvenni, illetve a tőle elvárható mértékben a Partner 
teljesítésében közreműködni. 
5. Díjazás 
5.1. A Társaság által fizetendő díj (a továbbiakban: Díj) a szolgáltatás teljesítését, eszközbeszerzés esetén 
az eszköz birtokának átruházását, valamint sikeres beüzemelését követően, a Társaság által befogadott 
számla kézhezvételével válik esedékessé harminc (30) napos fizetési határidővel. Ennek megfelelően 
Felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása önmagában nem teszi a Partner követelését elismertté, és nem 
teremt alapot a Partner számára a Megrendelésben elfogadott szolgáltatási díj követelésére. Pénzügyi és 
jogi szempontból ugyanis a szolgáltatás Díj-követelés esedékessé válásához az is szükséges, hogy a 
Partner az átadás-átvételt tanúsító okirat birtokában a szolgáltatási Díj teljesítéssel arányos összegéről a 
jelen pont szabályainak megfelelően kiállítsa a számláját, és azt a szükséges mellékletekkel ellátva 
benyújtsa a Társaság részére.  
5.2. A Partner a Szerződés részeként szavatolja, hogy azonos mennyiségű, minőségű és fajtájú 
szolgáltatás tekintetében, a Szerződés hatálya alatt alacsonyabb szolgáltatási Díj ellenében szerződést 
nem köt. A fenti kötelezettség megszegése esetén, illetve, ha a Partner a jelen szerződés hatálya alatt az 
árait egyébként csökkenti, úgy köteles a Társaság részére azonos mértékű árcsökkentést adni, melyet a 
Társaság jogosult a teljesítéskor érvényesíteni, illetve előteljesítés esetén a Partner köteles a különbözetet 
az igény kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül visszautalni a Társaság számára. 
5.3. A szolgáltatási Díj megfizetése nem jelenti a szolgáltatás minőségének Társaság általi elfogadását, és 
bármely fizetés a Társaság mindazon jogainak fenntartásával történik, melyek a Partner hibás teljesítése 
(ideértve különösen a szolgáltatásnak a Partner által nem ismert – rejtett – hibáját), vagy egyéb 
szerződésszegése estén érvényesíthetőek. 
5.4. A Megrendelésben megrendelt mennyiségen túli teljesítések esetén a többletért a Társaság csak 
akkor köteles fizetni, ha erre még a teljesítés előtt írásban kötelezettséget vállalt. 
5.5. Felek eltérő megállapodása hiányában a szolgáltatási Díj tartalmazza a Partnernek a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben felmerülő közvetett és közvetlen költségeit, költségtérítéseket, jogdíjakat, 
tervezési és más díjakat, harmadik személyek (így különösen közreműködők, alvállalkozók) irányában 
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vállalt kötelezettségek költségeit, valamint engedélyek, jóváhagyások megszerzésének költségeit, az 
üzembehelyezés költségeit és más ráfordításokat, amelyek a szolgáltatás teljesítésével, eszközbeszerzés 
esetén annak átruházásával és szállításával (így különösen minőségellenőrzésével, fuvarozásával, 
tulajdonának és birtokának átruházásával, szállítmánybiztosításával) összefüggésben a Partnernél 
merülnek fel.  
6. Szerződés tárgyának átvétele eszközbeszerzés esetén 
6.1. Amennyiben a Szerződés tárgyát eszközbeszerzés képezi, az eszköz fizikai átadás-átvételét 
(birtokátruházás) a Partner, mint eladó és a Társaság, mint vevő együttesen folytatja le a Társaság 
székhelyén (teljesítési hely).  
6.2. A teljesítés elfogadása (igazolása) a Társaság részéről az eszköz leszállítását követően az átadás-
átvételt követő eredményes üzembehelyezés befejezésével, valamint adott esetben a megrendelt oktatás 
lebonyolításával, külön jegyzőkönyv felvételével és teljesítési igazolás kiállításával történik.  
6.3. Ha a Társaság a székhelyén lefolytatott fizikai átadás-átvétel, illetve az üzembehelyezés során hibát 
tár fel az eszköz vonatkozásában, a Partner teljesítése a Társaság által nem elfogadott, és erről a Társaság 
a Partnert haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül írásban köteles értesíteni. Ebben az 
esetben a hiba kijavításáig a Partner számlát kiállítani nem jogosult, az általa megküldött számlát a 
Társaság nem tekinti érvényesnek, így jogosult azt visszaküldeni. A hiba kijavítását a Partner saját 
költségén köteles elvégezni (beleértve a hibás eszköz esetleges elszállítására vonatkozó költségeket).  
6.4. Ha a Társaság székhelyén lefolytatott fizikai átadás-átvétel, illetve az üzembehelyezés nem tár fel az 
eszközre vonatkozó hibát, a Partner teljesítése a Társaság által elfogadottnak minősül és a Partner 
teljesítésének időpontja az eszköz Társaság székhelyére történő leszállításának a napja. 
6.5. A feltárt hiba kijavítását követően a Partner köteles a Társaságot értesíteni és a teljesítés elfogadására 
vonatkozóan a Felek a Szerződésnek az átadás-átvételre irányadó szabályai szerint járnak el. 
6.6. A teljesítés Társaság általi elfogadásának feltétele, hogy a Partner valamennyi a Szerződés alapján 
előírt, a Szerződés tárgyát képező eszközre vonatkozó dokumentumot azonosítható módon a Társaság 
részére átadja. Ennek megfelelően a Partner köteles átadni különösen, de nem kizárólagosan  
a. a Szerződés tárgyát képező eszközre vonatkozó biztonsági adatlapot, amennyiben a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK 
rendelete, és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint kiállításra 
került;  

b. a minőségi bizonyítványt gyári számmal;  
c. a garancialevelet;  
d. a technikai-műszaki leírást és dokumentációt;  
e. a tárolással, mozgatással, kicsomagolással, összeszereléssel kapcsolatos előírásokat;  
f. a szállítólevelet a következő adatartalommal: eszköz megnevezés, mennyisége, valamint a Partneri 

SAP rendelésszám. 
6.7. A Szerződés tárgyát képező eszköz a szolgáltatási Díj Partner részére történő megfizetésének 
időpontjában kerül a Társaság tulajdonába, ugyanakkor azt a Társaság a birtokátruházást követően 
bármiféle költség- vagy díjigény nélkül jogosult saját kockázatára használni. 
7. Fizetési feltételek 
7.1. Az Eladó a szerződéses kötelezettségei teljesítését – eszközbeszerzés esetén a sikeres 
üzembehelyezést – követően jogosult a végszámla kiállítására és benyújtására. 
7.2. A számlát a magyar jog, és így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (ÁFA tv.) 55-56. § alapján kell kibocsátani, legkésőbb a teljesítés elismerését követő tizenöt (15) 
napon belül. A számla benyújtásának helye papír alapú számla esetén: 
 

WESSLING Hungary Kft. 
Beszerzési Osztály 

Budapest 
Anonymus utca 6. 

1045 
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7.3. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla beérkezését követő harminc (30) naptári napon 
belül, azzal, hogy amennyiben ez a nap szabadnapra, ünnepnapra, munkaszüneti, illetve bankszünnapra 
esik, akkor a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. 
7.4. 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint feletti szolgáltatási Díj megfizetéséről, annak a Partner által 
megadott bankszámlaszámon történt jóváírását követő öt (5) napon belül a Partner átvételi elismervényt 
állít ki, és ad át Társaság részére. 
7.5. A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla 
• tartalmazza a Megrendelés, az Ajánlat vagy a Szerződés számát,  
• tartalmazza a Partner és a Társaság nevét, adószámát, székhelyét, 
• tartalmazza a Partner bankszámlaszámát, melyre az átutalást kéri, 
• feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, és így különösen az ÁFA tv. 169 §-ában előírt 

tartalmi, formai követelményeknek, 
• mellékleteként a Partner csatolja a Társaság által aláírt teljesítés igazolására szolgáló 

dokumentumokat, így eszközbeszerzés esetén a sikeres üzembehelyezésről készült jegyzőkönyvet is. 
7.6. A Társaságnak felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat mértéke a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint kiszámított mértékkel egyezik 
meg, amely a fizetési határidő lejártát követő első naptól számítandó.  
7.7. Felek megállapodása szerint, amennyiben a Társaság késedelmét kimenti, mentesül a késedelmi 
kamatfizetési kötelezettsége alól. 
8. Szavatosság 
8.1. Abban az esetben, ha a Szerződés tárgyát eszközbeszerzés képezi, a Partner kijelenti és szavatol 
azért, hogy 
 
a. a Szerződés tárgyát képező eszköz a birtok átruházásakor per-, teher- és igénymentes lesz, sem adó, 

sem adók módjára behajtható olyan köztartozás nem áll majd fenn, amelyért a Szerződés tárgyát 
képező eszközzel helytállni tartozik, és 

b. a Szerződés teljesülésével a Társaság a Szerződés tárgyát képező eszköz felett per-, teher-, és 
igénymentes tulajdonjogot szerez, és nem áll majd fenn semmilyen olyan tény vagy körülmény, és 
nem lesz semmilyen olyan, akár jogszabályi vagy bármilyen más korlátozás, ami a Szerződés tárgyát 
képező eszköz Partner részére történő – Szerződés szerinti – átruházását korlátozná, vagy 
megnehezítené, és  

c. a Szerződés tárgyát képező eszköz felett harmadik személynek olyan joga, illetve a Szerződés 
tárgyát képező eszköz kapcsán olyan kötelezés és kötelezettség vagy egyéb hasonló körülmény nem 
áll majd fenn, amely a Társaság korlátozástól mentes tulajdonszerzését és/vagy a Szerződés tárgyát 
képező eszköz Társaság általi rendeltetésszerű használatát, illetve hasznosítását akadályozza, 
korlátozza vagy kizárja, és 

d. sem a Szerződés Partner általi megkötése, sem pedig annak teljesítése nem sért semmilyen 
szerződést, kötelezettséget, jogviszonyt, ítéletet vagy végzést, amelyben a Partner félként szerepel, 
vagy amely a Szerződés tárgyát képező eszközre kötelező rendelkezést tartalmaz, így a Partner 
korlátlanul jogosult a Szerződés tárgyát képező eszközt legyártani, a Szerződés tárgyát képező 
eszköz eladása tárgyában rendelkezni és a Szerződést a Társasággal megkötni, és  

e. a Szerződés nem sért semmilyen olyan jogszabályt vagy rendelkezést, amely a Partnerre és/vagy a 
Szerződés tárgyát képező eszközre vonatkozna, és  

f. nincs olyan követelés, kereseti kérelem, peres vagy nem peres eljárás, választottbírósági eljárás, 
amely folyamatban, vagy függőben lenne, vagy aminek bekövetkezése fenyegetne, amelyet a Partner 
ellen indítottak, vagy amely a Partner ellen, vagy a Szerződés tárgyát képező eszköz tekintetében 
folyik, és a Szerződés teljesítését, így különösen az adásvételt érintené, vagy amely a Társaság 
számára hátrányosan befolyásolná a Szerződés tárgyát képező eszköz Szerződésben meghatározott 
jogi helyzetét, továbbá 

g. a Szerződés szerinti jogügylet nem minősül a Ptk. 6:120. §-ában meghatározott fedezetelvonó 
szerződésnek. 
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8.2. A Szerződés aláírásával a Partner kijelenti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően 
áttanulmányozta a szolgáltatásra vonatkozóan a Szerződésben meghatározott követelményeket, az 
irányadó jogszabályi rendelkezéseket és a rendelkezésére álló információk szerint a szolgáltatás alkalmas 
lesz a Vevő – általa ismert – felhasználási céljaira. 
9. Jótállás és kellékszavatosság 
9.1. A Partner a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, így különösen azért, hogy 
a. a Szerződés tárgyát képező eszközben a teljesítéskor megvannak a törvényben és a Szerződésben 

meghatározott tulajdonságok, vagyis megfelel annak a célnak, amelyre gyártották és eladták, 
amelyre a Társaság a terméket megrendelte és használni fogja, ideértve azon speciális célokat, 
amelyekről a Partnernek tudnia kellett; 

b. a Szerződés tárgyát képező eszköz mentes harmadik személy(ek) bármilyen természetű igényétől 
vagy jogától, ideértve korlátozás nélkül bármilyen szabadalmat, vagy más szellemi tulajdonhoz 
kapcsolódó, illetve egyéb jogot. 

A jótállás időtartama a szolgáltatás teljesítésétől, adott esetben a Szerződés tárgyát képező eszköz sikeres 
beüzemelésétől kezdődik, és az Ajánlatban vállalt, vagy a Visszaigazolásban megerősített időtartamig 
tart. 
9.2. Jótállási és kellékszavatossági kötelezettségével összefüggésben a Partner kijelenti, hogy a 
Szerződésben előírt feladatait a Szerződésben és a Szerződéssel összefüggő jogszabályokban és hatósági 
előírásokban előírt feltételeknek megfelelően teljesíti. 
9.3. A szavatossági jogok a Társaság vizsgálatától, a Szerződés tárgyát képező termék átvételétől és 
használatától függetlenül tovább élnek, és a Társaság által tett, bármilyen szállítási jegyzéken szereplő 
aláírás, nyilatkozat nem jelenti annak tanúsítását, hogy a szavatossági jogokat nem sértették meg, vagy 
szavatossági jogairól a Társaság lemondott. 
9.4. A jótállási vagy kellékszavatossági időtartam során, ha a hiba elhárítására a Társaság 
székhelyének/telephelyének területén kerül sor, a Partner, jótállási vállalásait nem korlátozva, a hiba 
elhárítását a Társaság által meghatározott feltételek között kezdheti meg és a hiba elhárításában a 
Társaság által meghatározott feltételek szerint működik közre. 
10. Szerződés megszűnése 
10.1. Felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor felbonthatják, illetve attól bármely Fél indokolt 
nyilatkozatában – az érdekmúlás bizonyítása nélkül – elállhat, vagy irreverzibilis szolgáltatás esetén 
felmondhatja azt, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el, így különösen, ha a 
Szerződésből eredő lényeges kötelezettsége(i) teljesítésével tizenöt (15) napot meghaladó késedelembe 
esik, és a másik Fél nyolc (8) napos póthatáridővel közölt írásbeli felszólítására sem orvosolja a 
jogellenes állapotot. 
10.2. A Szerződés teljesítését, vagy teljesítés nélküli megszűnését követően is alkalmazandóak a 
jótállásra, szavatosságra és a titoktartásra vonatkozó rendelkezések. 
10.3. A Szerződés bármely okból történő, teljesítés nélküli megszűnése esetén a Felek kötelesek 
késedelem nélkül, de legkésőbb nyolc (8) napon belül egymással elszámolni. 
11. Szerződés módosítása 
11.1. A Szerződés kizárólag a Felek egyetértésével, írásban módosítható. 
11.2. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek adatainak és kapcsolattartóinak változtatása, 
azzal, hogy az adatok és kapcsolattartók változása kizárólag azt követően alkalmazandó, hogy az 
adatokat vagy a kapcsolattartókat módosító Fél erről a másik Felet a Szerződésben meghatározott módon 
írásban értesítette. 
12. Késedelmek  
12.1. Ha a Partnert a Szerződés teljesítésében valamilyen ok késlelteti, vagy akadályozza, a Partner a 
szóban forgó késedelem, illetve akadályoztatás kezdetétől számított egy (1) munkanapon belül köteles 
arról a Társaság részére írásos értesítést adni és a késedelem kezdetétől számított öt (5) munkanapon 
belül köteles közölni az akadályozó körülménynek a Szerződés teljesítésére, így különösen a 
Szerződésben meghatározott határidők betartására vonatkozó várható hatását. 
12.2. Az említett késedelem megszűnésétől számított egy (1) munkanapon belül a Partner ugyancsak 
köteles értesíteni a Társaságot. 
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12.3. A Társaság az értesítésnek megfelelően meghatározhatja az új határidőket, azzal, hogy a Társaság 
ellenkező döntése hiányában a Szerződésben meghatározott eredeti határidők az irányadóak. 
12.4. Ha a Partner a késedelemmel kapcsolatban elmulasztja a Társaság értesítését, az ebből eredő 
következményeket neki kell viselnie. 
12.5. A Partner a Szerződésben vállalt teljesítési határidővel kapcsolatos késedelme esetére a késedelem 
minden naptári napja után késedelmi kötbért (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér) köteles a Társaság 
részére fizetni. A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem első húsz (20) napjában a szolgáltatási Díj 0,5 
%-a / nap, ezt követően a szolgáltatási Díj 1 %-a / nap, azzal, hogy a Késedelmi Kötbér mértéke a 
szolgáltatási Díj 20 %-át nem haladhatja meg. A Késedelmi Kötbér a késedelem felmerülésekor azonnal 
esedékessé válik. 
13. Kapcsolattartás 
13.1. Minden, a már létrejött Szerződésből fakadó értesítés, tájékoztatás, közlés és minden egyéb a 
Szerződéssel összefüggő jognyilatkozat – a Szerződés megszűntetése és az azt esetlegesen megelőző 
írásbeli felszólítás kivételével, amelyeket a c. és a d. alpontok szerint nem lehet a másik Féllel érvényesen 
és joghatályosan közölni -, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a 
Szerződéssel kapcsolatos közlést – a fenti kivétel figyelembevétele és megfelelő alkalmazása mellett – 
írásban kell megtenni és 
a. tértivevényes ajánlott levélként, továbbá,  
b. futár általi kézbesítéssel munkanapokon 9.00-16.00 óra között, vagy 
c. telefaxon, az Ajánlatban és a Megrendelésben megadott telefonszámra való küldéssel, avagy 
d. e-mailen a másik Félnek az Ajánlatban vagy a Megrendelésben megadott e-mail címére megküldve, 

valamint  
e. személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, 

minősül szerződésszerűen közöltnek.  
A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közlés időpontja a tértivevényben átvételként 
feltüntetett időpont, míg faxon vagy e-mailen való közlés esetén a fax / e-mail hozzáférhetővé válásának 
időpontja. Az Ajánlatban, illetve a Megrendelésben meghatározott kapcsolattartói adatok 
megváltozásáról az érintett Fél a másik Felet a változás bekövetkeztét követő öt (5) napon belül írásban 
értesíteni köteles.  
13.2./ Abban az esetben, ha Felek bármelyike - a Szerződés megszűntetésére és az azt esetlegesen 
megelőző írásbeli felszólításra megállapított kivétel figyelembe vétele mellett - a 13.1. pont b. - e. 
alpontokban meghatározott módon kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, 
tájékoztatásnak, avagy értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik (5.) napon 
a jognyilatkozat, tájékoztatás, avagy értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő. A 
13.1. pont a. alpont szerinti jognyilatkozat, tájékoztatás, avagy értesítés közlése kapcsán Felek úgy 
rendelkeznek, hogy amennyiben a jognyilatkozatot, tájékoztatást, avagy értesítést az egyik Fél a másik 
Fél értesítési címére ajánlott, tértivevényes postai küldeményként postára adja, és a posta a tértivevényt 
„nem kereste” jelzéssel küldi vissza a küldő Félnek, úgy a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (2) 
bekezdésében meghatározott – második kézbesítést követő – ötödik (5.) munkanapon, vagy amennyiben 
az adott jognyilatkozat, tájékoztatás, vagy értesítés átvételét a másik Fél esetlegesen megtagadja és a 
posta a tértivevényt „az átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza a küldő Félnek, úgy az átvétel 
megtagadása napján, a kérdéses jognyilatkozat a másik Féllel kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak 
tekintendő. 
14. Üzleti Titok 
14.1. A Szerződés alkalmazásában üzleti titoknak minősül az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. 
törvény alapján üzleti titoknak és védett ismeretnek minősülő bármely Fél által a másik Félnek a 
Szerződés teljesítése során (beleértve a Szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat) átadott tény, 
tájékoztatás, egyéb adat és azokból készült összeállítás, valamint a Társaság vagy a Társaság nevében 
bárki által a Partnernek átadott, vagy a Partner által a Szerződés teljesítése során megismert valamennyi 
egyéb tény, tájékoztatás, egyéb adat és azokból készült összeállítás és, jogszabály eltérő kötelező 
rendelkezésének hiányában, a Szerződés teljes tartalma. 
A Felek kötelesek a másik Fél – birtokukba került – üzleti titkait bizalmasan kezelni és azok védelme 
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érdekében minden elvárható intézkedést megtenni. 
14.2. Felek megállapodása értelmében nem minősül üzleti titoknak, és így Felek titoktartási 
kötelezettsége sem terjed ki 
a. az olyan információra, amely az üzleti titokhoz hozzáférő Fél érdekkörén kívül felmerült okból vagy 

módon kerül nyilvánosságra, vagy 
b. az olyan információra, mely már a Szerződés hatálybalépését megelőzően az üzleti titokhoz 

hozzáférő Fél tudomására jutott, feltéve, hogy korábbi szerződés, vagy törvényi rendelkezés 
titoktartási kötelezettséget az üzleti titokhoz hozzáférő Félre nem telepít, vagy 

c. az olyan információra, amely olyan harmadik személytől jutott az üzleti titokhoz hozzáférő Fél 
tudomására, akinek joga volt az információt átadni,  

d. az olyan információra, melyet az üzleti titokkal eredetileg nem rendelkező Fél alkalmazottai, vagy 
megbízottjai fejlesztettek ki függetlenül a Szerződés következtében felfedett üzleti titkoktól, anélkül, 
hogy az üzleti titkokhoz hozzáférésük lett volna, vagy 

e. az olyan információra, amelynek átadását jogszabály, vagy jogerős hatósági határozat írja elő. 
15. Munkabiztonság 
15.1. A Partner a Társaság székhelyén, illetve a Társaság által kijelölt munkaterületen csak akkor 
kezdheti meg a munkát, ha a munkafolyamat elvégzéséhez minden tekintetben – személyi, tárgyi, 
környezeti tényezők – biztosította a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés 
feltételeit, illetve a Partner tudomásul veszi, hogy olyan tevékenységet nem végezhet, amellyel a 
WESSLING magyarországi cégcsoport  munkavállalóinak, vagy más, egyidejűleg a WESSLING 
Tudásközpont (1045 Budapest, Anonymus utca 6.) területén munkát végző harmadik személy gazdasági 
társaság dolgozóinak munkáját, testi épségét, biztonságát, valamint a helyszínen lévő berendezések, 
szerszámok, eszközök biztonságos állapotát veszélyeztetné. 
15.2. A Partnernek a Társaság székhelyén, illetve a Társaság által kijelölt munkaterületen anyagot, 
terméket mozgatnia csak az anyag, a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a 
kijelölt helyen és módon a súly és mérethatárok megtartásával szabad. 
15.3. A Partnernek a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal – mind a munkahely 
egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében – meg kell ismertetni. 
15.4. A Partnernek a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a 
munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és 
szabványokban meghatározottakat köteles a Társaság székhelyén, illetve a Társaság által kijelölt 
munkaterületen betartani, betartatni. 
15.5. A Partner a Társaság székhelyén, illetve a Társaság által kijelölt munkaterületen csak olyan 
munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely általános minőségtanúsítással, illetve megfelelőségi 
tanúsítvánnyal rendelkezik. 
15.6. A Társaság székhelyén, illetve a Társaság által kijelölt munkaterületen a Partner dolgozójának egy 
esetlegesen bekövetkezett munkabalesetével kapcsolatosan a Társasággal szemben a bekövetkezett 
munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség 
áthárítási követeléseket a Partner nem támaszt, ilyen igénnyel a Partner a Társaság felé nem léphet fel. 
15.7. Az egyéni védőfelszerelésekről a Partner gondoskodik munkavállalói részére. Egyéni védőeszközök 
hiánya mellett a Partner munkavállalói munkát nem végezhetnek a Társaság székhelyén, illetve a 
Társaság által kijelölt munkaterületen. 
15.8. A Partner köteles a munkavállalói által okozott bármilyen kárt a Társaság felé, a szerződésszegéssel 
okozott kárért való felelősség szabályai szerint megtéríteni. 
16. Záró rendelkezések 
16.1. Ha bíróság vagy hatóság jogerős döntésében megállapításra kerül, hogy a jelen BSZÁSZF – és így 
a Szerződés – valamely rendelkezése érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen, a Szerződés összes többi 
rendelkezése továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos marad, kivéve, ha az érintett rendelkezés 
hiányában Felek a Szerződést nem kötötték volna meg egymással. A Szerződés értelmezésével vagy 
módosításával, az eredeti szerződéses kikötés helyettesítése végett a Feleknek olyan rendelkezésben kell 
megállapodniuk, mely a törvényes keretek között betöltheti az eredeti szerződéses klauzula gazdasági 
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célját. A Felek közös felelőssége, hogy az érvénytelen rendelkezést érvényes és hatályos rendelkezéssel 
helyettesítsék. Hasonló kötelezettség terheli Feleket az esetleges joghézagok felszámolása tekintetében is. 
16.2. Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szerződéssel vagy annak 
értelmezésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton rendezzék. Arra a nem várt 
esetre, ha a felmerült jogvita harminc (30) napon belül nem kerül feloldásra, Felek a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti illetékességi szabályokat rendelik alkalmazni, 
azzal, hogy a teljesítés helyének a Társaság székhelyét tekintik. 
16.3. A Szerződésre és annak értelmezésére, valamint a jelen BSZÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdésekre a magyar jog irányadó. 
16.4. A jelen BSZÁSZF-ben – és ekként a Szerződésben – hivatkozott vagy a Szerződés teljesítésével 
összefüggő jogszabályok, valamint a Társaság Szerződéshez tartozó valamennyi szabályozásának 
rendelkezései alatt a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályok és szabályok értendők. 
16.5. A Szerződésre a Megrendelés Partnerrel való közlésének időpontjában hatályos BSZÁSZF 
irányadó. A jelen BSZÁSZF magyar nyelven készült. Amennyiben lefordítása esetén ellentmondás lép 
fel a magyar és a lefordított változat között, a magyar nyelvű változat lesz az irányadó. 
16.6. A Társaság a Partner által alkalmazott általános szerződések alkalmazását kizárja, így különösen 
kizárt a Társasággal szembeni sérelemdíj iránti igényre, kártérítésre, kötbérre és kártalanításra vonatkozó, 
illetve az irányadó joggal, valamint a joghatósággal és illetékességgel rendelkező bírósággal kapcsolatos 
szabályok alkalmazása. 
 
Kelt.: Budapest 2019. augusztus 1. 
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	Amennyiben a Szerződés tárgyát ingó(k) beszerzése képezi, a Partner köteles a Megrendelésbe foglalt feltételekkel, adásvétel jogcímén a Szerződés tárgyát képező ingó(k) feletti tulajdonjogát a Társaságra átruházni, azzal, hogy az ingó(k) birtokának át...
	A Magyarországon hatályos jogszabályi előírásoknak, szabványoknak való megfelelést a Szerződés tárgyát képező eszközre, illetve a szolgáltatáshoz felhasznált termékre, termékcsaládra előírt módon, megfelelően dokumentálnia kell a Partnernek. A megfele...
	4.2. A Társaság köteles a Megrendelésben elfogadott szolgáltatási díjat, illetve vételárat a Szerződésben meghatározott ütemezés (rendszeresség) szerint megfizetni, a szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokat a Partnerrel előre egyeztetett időpont...
	6.1. Amennyiben a Szerződés tárgyát eszközbeszerzés képezi, az eszköz fizikai átadás-átvételét (birtokátruházás) a Partner, mint eladó és a Társaság, mint vevő együttesen folytatja le a Társaság székhelyén (teljesítési hely).
	6.2. A teljesítés elfogadása (igazolása) a Társaság részéről az eszköz leszállítását követően az átadás-átvételt követő eredményes üzembehelyezés befejezésével, valamint adott esetben a megrendelt oktatás lebonyolításával, külön jegyzőkönyv felvételév...
	6.3. Ha a Társaság a székhelyén lefolytatott fizikai átadás-átvétel, illetve az üzembehelyezés során hibát tár fel az eszköz vonatkozásában, a Partner teljesítése a Társaság által nem elfogadott, és erről a Társaság a Partnert haladéktalanul, de legké...
	6.4. Ha a Társaság székhelyén lefolytatott fizikai átadás-átvétel, illetve az üzembehelyezés nem tár fel az eszközre vonatkozó hibát, a Partner teljesítése a Társaság által elfogadottnak minősül és a Partner teljesítésének időpontja az eszköz Társaság...
	6.5. A feltárt hiba kijavítását követően a Partner köteles a Társaságot értesíteni és a teljesítés elfogadására vonatkozóan a Felek a Szerződésnek az átadás-átvételre irányadó szabályai szerint járnak el.
	6.7. A Szerződés tárgyát képező eszköz a szolgáltatási Díj Partner részére történő megfizetésének időpontjában kerül a Társaság tulajdonába, ugyanakkor azt a Társaság a birtokátruházást követően bármiféle költség- vagy díjigény nélkül jogosult saját k...
	7. Fizetési feltételek
	7.1. Az Eladó a szerződéses kötelezettségei teljesítését – eszközbeszerzés esetén a sikeres üzembehelyezést – követően jogosult a végszámla kiállítására és benyújtására.
	7.2. A számlát a magyar jog, és így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 55-56. § alapján kell kibocsátani, legkésőbb a teljesítés elismerését követő tizenöt (15) napon belül. A számla benyújtásának helye pa...
	WESSLING Hungary Kft.
	Beszerzési Osztály
	Budapest
	Anonymus utca 6.
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	7.3. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla beérkezését követő harminc (30) naptári napon belül, azzal, hogy amennyiben ez a nap szabadnapra, ünnepnapra, munkaszüneti, illetve bankszünnapra esik, akkor a fizetési határidő a következő mu...
	7.4. 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint feletti szolgáltatási Díj megfizetéséről, annak a Partner által megadott bankszámlaszámon történt jóváírását követő öt (5) napon belül a Partner átvételi elismervényt állít ki, és ad át Társaság részére.
	7.5. A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla
	 tartalmazza a Megrendelés, az Ajánlat vagy a Szerződés számát,
	 tartalmazza a Partner és a Társaság nevét, adószámát, székhelyét,
	 tartalmazza a Partner bankszámlaszámát, melyre az átutalást kéri,
	 feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, és így különösen az ÁFA tv. 169 §-ában előírt tartalmi, formai követelményeknek,
	 mellékleteként a Partner csatolja a Társaság által aláírt teljesítés igazolására szolgáló dokumentumokat, így eszközbeszerzés esetén a sikeres üzembehelyezésről készült jegyzőkönyvet is.
	7.6. A Társaságnak felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint kiszámított mértékkel egyezik meg, amely a fizetési határidő lejártát követő első nap...
	7.7. Felek megállapodása szerint, amennyiben a Társaság késedelmét kimenti, mentesül a késedelmi kamatfizetési kötelezettsége alól.

	8. Szavatosság
	8.1. Abban az esetben, ha a Szerződés tárgyát eszközbeszerzés képezi, a Partner kijelenti és szavatol azért, hogy

	9. Jótállás és kellékszavatosság
	9.1. A Partner a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, így különösen azért, hogy
	a. a Szerződés tárgyát képező eszközben a teljesítéskor megvannak a törvényben és a Szerződésben meghatározott tulajdonságok, vagyis megfelel annak a célnak, amelyre gyártották és eladták, amelyre a Társaság a terméket megrendelte és használni fogja, ideér�
	b. a Szerződés tárgyát képező eszköz mentes harmadik személy(ek) bármilyen természetű igényétől vagy jogától, ideértve korlátozás nélkül bármilyen szabadalmat, vagy más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, illetve egyéb jogot.
	A jótállás időtartama a szolgáltatás teljesítésétől, adott esetben a Szerződés tárgyát képező eszköz sikeres beüzemelésétől kezdődik, és az Ajánlatban vállalt, vagy a Visszaigazolásban megerősített időtartamig tart.
	9.2. Jótállási és kellékszavatossági kötelezettségével összefüggésben a Partner kijelenti, hogy a Szerződésben előírt feladatait a Szerződésben és a Szerződéssel összefüggő jogszabályokban és hatósági előírásokban előírt feltételeknek megfelelően telj...
	9.3. A szavatossági jogok a Társaság vizsgálatától, a Szerződés tárgyát képező termék átvételétől és használatától függetlenül tovább élnek, és a Társaság által tett, bármilyen szállítási jegyzéken szereplő aláírás, nyilatkozat nem jelenti annak tanús...
	9.4. A jótállási vagy kellékszavatossági időtartam során, ha a hiba elhárítására a Társaság székhelyének/telephelyének területén kerül sor, a Partner, jótállási vállalásait nem korlátozva, a hiba elhárítását a Társaság által meghatározott feltételek k...

	14. Üzleti Titok
	14.1. A Szerződés alkalmazásában üzleti titoknak minősül az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény alapján üzleti titoknak és védett ismeretnek minősülő bármely Fél által a másik Félnek a Szerződés teljesítése során (beleértve a Szerződé...
	A Felek kötelesek a másik Fél – birtokukba került – üzleti titkait bizalmasan kezelni és azok védelme érdekében minden elvárható intézkedést megtenni.


