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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK  

Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit 
a Prysmian Csoport terméklistáján szereplő termékei és egyéb áruk (a továbbiakban együttesen "Termékek") 
Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. (a továbbiakban "Eladó") által egy másik félnek (a továbbiakban "Vevő") 
történő értékesítésével kapcsolatban, és elválaszthatatlan részét képezik az Eladó és a Vevő között létrejött minden, a 
Termékek adásvételére vonatkozó szerződésnek, hacsak a Felek kifejezetten másként nem állapodnak meg. 

2. Termékek megrendelése és átvétele 

2.1 A Termékeket az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződésben (a továbbiakban "Adásvételi Szerződés") 
meghatározott helyen lehet átvenni. Az Adásvételi Szerződés a Vevő általi megrendeléssel és annak Eladó általi 
visszaigazolásával is létrejön; a félreértések elkerülése végett a Felek megállapodnak, hogy az Eladó nem köteles 
visszaigazolni a megrendelést. Amennyiben az Eladó nem igazolja vissza a megrendelést, nem jön létre a Termékek 
adásvételére irányuló jogviszony. Az Adásvételi Szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Eladó 
visszaigazolja a Vevő megrendelését. Az Adásvételi Szerződésre a jelen ÁÉF az irányadó függetlenül a Vevő által a 
saját általános szerződési feltételeire vagy más hasonló feltételekre történő hivatkozástól, amelyek jogilag nem 
kötelező érvényűek még akkor sem, ha az Eladó kifejezetten nem emelt kifogást az ilyen általános szerződési 
feltételek vagy más hasonló feltételek ellen. A fenti szabály irányadó abban az esetben is, ha az Eladó úgy hivatkozik 
ezen feltételekre, hogy tisztában van a Vevő ellentétes vagy eltérő feltételeivel. Az EDI-n keresztül leadott 
megrendelések esetén az Adásvételi Szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az Eladó kiállítja a megrendelt 
Termékekre vonatkozó számlát. A félreértések elkerülése végett, a Vevő a későbbiekben nem törölheti az EDI-n 
keresztül leadott megrendeléseket. Az Adásvételi Szerződés teljesítéseként az Eladó vállalja, hogy a megállapodás 
szerinti határidőre, mennyiségben és minőségben az átvételi helyre leszállítja a Termékeket, illetve a Vevő vállalja, 
hogy átveszi a Termékeket, továbbá rendben és határidőre megfizeti a Termékek vételárát az Eladónak.  

2.2 A Termékek megvételére irányuló megrendeléseket (a továbbiakban "Megrendelés") írásban, faxon vagy e-mailben 
lehet leadni az EDI-n, illetve az Eladó weboldalán (www.prysmiangroup.hu) található rendelési portálon keresztül. 

2.3 A Megrendelésnek az alábbi alapvető adatokat kell tartalmaznia:  

(a) a Vevő cégneve (vagy a Vevő vezeték és utóneve, amennyiben a Vevő magánszemély), a Vevő azonosító 
száma, adószáma és székhelye (vagy telephelye, amennyiben a Vevő magánszemély), továbbá a Vevő 
cégjegyzékszáma (vagy vállalkozói igazolvány száma, amennyiben a Vevő magánszemély); ezen adatokra nincs 
szükség, amennyiben a Megrendelés az EDI-n keresztül érkezik; 

(b) a kapcsolattartó neve és telefonszáma; ezen adatokra nincs szükség, amennyiben a Megrendelés az EDI-n 
keresztül érkezik; 

(c) az Eladó árajánlatának a száma, amennyiben az Eladó küldött árajánlatot a Vevőnek; 

(d) a Termékek típusa az Eladó árajánlata alapján, amennyiben az Eladó küldött árajánlatot a Vevőnek, valamint a 
rendelt darabszám/mennyiség;  

(e) szállítási hely, szállítási mód;  

(f) a szállítás ideje; 

(g) a Termékek szállítására vonatkozó különös követelmények, pl. darus kocsival történő kiszállítás, építési 
területre történő kiszállítás stb. 

A fenti adatok közlésének az elmulasztása nem teszi semmissé a Szerződést, illetve nem teszi alkalmazhatatlanná vagy 
hatálytalanná a jelen ÁÉF-et. Az Eladó a Megrendelés visszaigazolásában pótolhatja a hiányzó információkat a 
Vevővel folytatott korábbi kommunikációból vagy más forrásból számára ismert adatokkal. Amennyiben a Vevő 
nem tájékoztatja az Eladót arról, hogy rendelkezik saját Általános Szerződési Feltételekkel, ez úgy értelmezendő, 
hogy a Vevő hallgatólagosan elfogadja a jelen ÁÉF alkalmazását. 

2.4 A Termékekre vonatkozó Adásvételi Szerződés kizárólag a visszaigazolás Eladó általi elküldését követően lép 
hatályba, és a visszaigazolás szerint kötelező érvényű a Felekre nézve. Az Eladó a visszaigazolásban rögzíti a vételárat, 
az alkalmazandó Incoterms záradékokat, valamint a teljesítés egyéb feltételeit, amelyek alapján létrejön a Termékek 
adásvételére irányuló jogviszony. Amennyiben eltérés tapasztalható a Megrendeléshez képest, a Vevő a kézhezvételtől 
számított három napon belül jelezheti, hogy a visszaigazolásban foglalt feltételek nem elfogadhatók a számára, és 
ezért eláll a Termékek megvásárlásától. Amennyiben a Vevő nem emel kifogást a fenti határidőn belül, a negyedik 
napon létrejön a Felekre nézve kötelező érvényű Adásvételi Szerződés. 

2.5 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az egyes Termékek megállapodás szerinti mennyiségéhez/darabszámához képest 
5%-os eltéréssel szállítsa le a Termékeket; ellentétes értelmű megállapodás hiányában a Vevő a ténylegesen leszállított 
mennyiségnek/darabszámnak megfelelő vételárat köteles megfizetni az Eladónak.  

2.6 Az Eladó jogosult az átvételi helyre több részletben leszállítani a megrendelt Termékeket.  
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2.7 Amennyiben az Eladó nem megfelelően és/vagy nem határidőre szállítja le a megállapodás szerinti Termékeket, és az 
Eladó ezen kötelezettségszegése az Eladónak felróható okból következik be, a Vevő – 10 (tíz) napos türelmi időt 
követően – jogosult kötbért követelni az Eladótól, amelynek mértéke a nem megfelelően és/vagy nem határidőre 
leszállított Termékek vételárának 0,05%-a a késedelem minden napjára az alábbi feltételek szerint: 

(a) a kötbér összege nem haladhatja meg a nem megfelelően és/vagy nem határidőre leszállított Termékek 
vételárának 10%-át. Amennyiben az Eladó kifejezetten egy másik (akár korlátozott, akár korlátlan mértékű) 
kötbérre is jogosult, a különböző jogcímeken járó kötbérek teljes összege nem haladhatja meg az itt 
meghatározott maximális mértéket.  

(b) a Vevő nem mondhatja föl a Szerződést, és tudomásul veszi, hogy nem támaszthat további követelést az 
Eladóval szemben az Eladó által elkövetett, és a kötbérrel fedezett kötelezettségszegéssel kapcsolatban. 

2.8 A Vevő nem törölheti vagy módosíthatja a már visszaigazolt Megrendeléseket, amelyek alapján így már létrejött az 
Adásvételi Szerződés, illetve nem módosíthatja a visszaigazolásra váró Megrendeléseket az Eladó hozzájárulása 
nélkül. A Vevőre nézve kötelező érvényű a Megrendelés keretében adott ajánlat. Amennyiben a Vevő az Adásvételi 
Szerződés létrejöttét követően és az Eladó hozzájárulása nélkül törli vagy módosítja egy Megrendelést, amely alapján 
már részben vagy egészben teljesedésbe ment egy Adásvételi Szerződés, az Eladó követelheti a Vevőtől a törölt 
szállítással kapcsolatban felmerült összes költségének a megtérítését, ideértve az általános költségeket és a törölt 
szállítással kapcsolatos bármely egyéb költséget is. Ilyen esetekben az Eladó kötbérre is igényt tarthat a Vevőtől a 
szerződés meghiúsulása miatt, amelynek mértéke a Termékek teljes megállapodás szerinti Vételárának a 10%-a, ez 
ugyanakkor nem érinti az Eladó kártérítéshez való jogát. 

2.9 Kivéve, ha a Felek az adott egyedi esetre kifejezetten külön kézbesítési feltételekben állapodnak meg, a Termékek 
szállítására az EXW Incoterms® 2010 (a továbbiakban "EXW") szállítási paritás az irányadó. Az Eladó telephelyei 
Kisteleken (HU-6760 Kistelek, Árpád út 43.) és Balassagyarmaton (HU-2660 Balassagyarmat, 010 hrsz) találhatók, 
így a Termékeket ezen telephelyeken lehet átvenni. Az átvételi telephelyet a Megrendelés visszaigazolása tartalmazza. 

2.10 Az átvétel Vevőnek betudható késedelme esetén az Eladó jogosult leszámlázni az átvételkor fizetendő összeget, és a 
szavatossági idő is a kezdetét veszi úgy, mintha az átvételre ténylegesen sor került volna az eredeti megállapodás 
szerinti időpontban. Továbbá, a Vevő köteles megfizetni az Eladónak az átvétel késedelme miatt a Termékekkel 
kapcsolatban az Eladónál felmerült tárolási, fedezeti és finanszírozási költségeket. 

2.11 Amennyiben bármely, az Eladó ajánlatának kibocsátását követően létrejött szerződés vagy megrendelés másként nem 
rendelkezik, a Vevő köteles a szállítmány(ok) teljes értékére fedezetet nyújtó Szállítási Biztosítást kötni és azt 
fenntartani. Az esetleges biztosítási önrészt a Vevő köteles viselni. 

2.12 A Termékekkel kapcsolatos kárviselés az átvétel napján száll át a Vevőre a vonatkozó Incoterms 2010-nek 
megfelelően. A Vevő köteles beszerezni minden szükséges engedélyt és egyéb jóváhagyást az illetékes hatóságoktól. 

3. Árak és fizetési feltételek 

3.1 Hacsak a Felek kifejezetten másként nem állapodnak meg, a kölcsönösen kialkudott vételár EUR (euró) pénznemben 
kerül meghatározásra, amely nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az importterheket vagy bármely más kapcsolódó költséget és 
díjat. A Vevő köteles az Eladó számlán szereplő számlaszámára történő banki átutalással megfizetni a Termékek 
vételárát, az általános forgalmi adót és minden más kapcsolódó költséget és díjat (a továbbiakban "Teljes Vételár"). 
A kifizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az Eladó bankszámláján. 

3.2 Hacsak a Felek kifejezetten másként nem állapodnak meg, a Teljes Vételár a szállítás előtt fizetendő, és az Eladó 
semmilyen körülmények között nem köteles a Teljes Vételár kézhezvétele előtt átadni a Termékeket. 

3.3 Amennyiben a Vevő késedelembe esik a Teljes Vételár, vagy bármely részösszege megfizetésével, ez az Adásvételi 
Szerződés szerinti kötelezettségei súlyos megszegésének minősül. Ilyen esetekben az Eladó jogosult részlegesen vagy 
teljesen elállni a Szerződéstől. Továbbá, az Eladó akkor is jogosult elállni a Szerződéstől, ha a Vevő fizetésképtelenné 
válik, nem teljesíti a Hitelezői felé fennálló kötelezettségeit, vagy fizetésképtelenségi eljárást indítanak ellene. A 
Szerződéstől történő elállással az Eladó az alábbi lehetőségek közül választhat: 

a) követelheti a kiszállított Termékek és csomagolások visszaszolgáltatását, valamint az elállás miatt általa elszenvedett 
károk megtérítését, ideértve az általános költségeket is. Ilyen esetekben az Eladó kötbérre is igényt tarthat a Vevőtől, 
amelynek mértéke a Termékek megállapodás szerinti Teljes Vételárának a 10%-a. 

b) követelheti a már leszállított Termékek tekintetében kiszámlázott összeget, valamint az elállás napjáig felmerült, 
3.4 (a) pont szerinti esetleges késedelmi kamatot.  

3.4 Amennyiben a Vevő késedelembe esik az Eladóval szemben fennálló pénzügyi kötelezettségei teljesítésével, az Eladó 
jogosult továbbá: 

(a) a követelése összegére vetített 0,05% mértékű késedelmi kamat megfizetését követelni a késedelem minden 
napjára; 

(b) megtagadni a Termékek Vevő részére történő átadását, ideértve az Eladó által már visszaigazolt Termékeket 
is. 

A késedelem ideje alatt az Eladó bármikor dönthet úgy, hogy azonnali hatállyal felmondja a Szerződést. 

3.5 Amennyiben a Felek a fenti 3.2 pontban rögzítettől eltérő fizetési feltételek alkalmazásában állapodnak meg, és az 
Adásvételi Szerződés megkötését követően nyilvánvalóvá válik, hogy a Vevő nem fogja rendben és határidőre 
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megfizetni a Teljes Vételárat vagy annak egy részét, akkor az Eladó követelheti a Teljes Vételár megfizetését a 
Termékek átadása előtt; ilyen esetekben az Eladó jogosult a követelt összeg megfizetéséig megtagadni az átadást; ez a 
szabály vonatkozik az Eladó által már visszaigazolt megrendelésekre is. Ilyen esetekben az Eladó jogosult elállni az 
Adásvételi Szerződéstől és követelni az olyan Termékek visszaszolgáltatását is, amelyeket már átadott, ugyanakkor a 
Vevő még nem fizetett ki, mivel még nem járt le a fizetési határidő.  

3.6 A Vevő által teljesített kifizetéseket először a költségek, majd a Vevő lejárt tartozásain felmerült kamatok 
kiegyenlítésére kell fordítani, és csak utolsó sorban lehet felhasználni a tőketörlesztésre, függetlenül attól, hogy a 
Vevő milyen jogcímen vagy jelöléssel teljesítette a kifizetést. Amennyiben a Vevőnek több lejárt tartozása is van, az 
általa teljesített kifizetéseket először a lejárt tartozások járulékaira kell fordítani, és csak minden járulék megfizetését 
követően kerülhet sor a legkorábban lejárt tőketartozás rendezésére. 

3.7 A Vevő nem jogosult egyoldalúan elhalasztani az Adásvételi Szerződés alapján, Eladó irányában fennálló fizetési 
kötelezettségei pénzügyi teljesítését.  

3.8 Az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő nem jogosult visszatartani, engedményezni vagy beszámítani 
bármely követelését az Eladó bármely, az Adásvételi Szerződésből eredő követelésével szemben. 

3.9 A Vevő nem jogosult visszatartási jogot gyakorolni a Termékek, a csomagolások vagy az Eladó, illetve valamely 
harmadik fél tulajdonát képező és az Eladónak átadandó bármely más eszköz vonatkozásában. 

3.10 A félreértések elkerülése végett, a fenti 3.7-3.9 pont rendelkezései abban az esetben is alkalmazandók, ha a Vevő 
jogos követelést támaszt az Eladóval szemben a leszállított Termékek hibái miatt. 

4. Csomagolások 

4.1 A csomagolásokon fel kell tüntetni az adott Termékek hosszát annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani a 
kiszállított Termékek mennyiségét / darabszámát. A Termékek tényleges hossza legföljebb 1%-kal térhet el a 
csomagoláson feltüntetett hossztól. 

4.2 A Vevő abban az esetben válthatja vissza a csomagolásokat az Eladónál, ha az Eladó az árajánlatban rögzíti a 
csomagolások (különösen a kábeldobok és az EUR raklapok) visszavásárlási lehetőségét az alábbi feltételek szerint: 

(a) A Vevő köteles az infocables-hu@prysmiangroup.com címre elküldött e-mail üzenetben értesíteni az Eladót a 
csomagolásokra vonatkozó visszaváltási szándékáról legalább 5 (öt) nappal a csomagolások Eladónak történő 
tervezett átadásának napja előtt. 

(b) A csomagolás nem lehet sérült. A visszaváltani kívánt csomagolás állapota ellenőrzésre kerül az átadás 
helyszínén. Az átadásra az Eladó raktárában kerül sor, és az állapotvizsgálatot az Eladó munkatársai végzik el. 

(c) A visszaváltott csomagolások átvételét követő 5 (öt) napon belül az Eladó értesíti a Vevőt, hogy mennyi 
csomagolás felel meg a visszavásárlási feltételeknek. 

(d) Az Eladó az átvételtől számított 10 (tíz) napig tárolja a visszavásárlási feltételeknek meg nem felelő 
csomagolásokat. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a fenti 10 (tíz) napon belül a Vevő által saját költségére át 
nem vett és el nem szállított csomagolásokat megsemmisítse; ilyen esetekben a Vevő nem jogosult semmilyen 
ellenszolgáltatásra a megsemmisített csomagolásokért. 

(e) Hacsak a Felek kifejezetten másként nem állapodnak meg, a Vevő köteles a csomagolásokat elszállítani az 
Eladó raktárhoz a saját költségére. 

(f) Amennyiben az Eladó más Termékeket szállít a Vevőnek, vagy az Eladó által megbízott szállítmányozó Eladó 
raktára felé tartó teherautói kihasználatlan kapacitással elhaladnak a Vevő raktára mellett, a Vevő kérheti a 
csomagolások átszállítását a saját raktárából az Eladó raktárába. Az ilyen kérés teljesítéséről az Eladó kizárólag 
saját hatáskörben dönt. Amennyiben az Eladó teljesíti a Vevő kérését, a csomagolásokkal kapcsolatos 
kárviselés abban az időpontban száll át az Eladóra, amikor az Eladó munkatársai átveszik a csomagolásokat az 
Eladó raktárában. 

(g) A csomagolások visszavásárlási árait az árajánlat tartalmazza. 

(h) A visszaváltott csomagolásokra vonatkozó számlák fizetési határideje azonos az Eladó által a Vevőnek 
értékesített Termékekre vonatkozó számlák fizetési határidejével, azonban nem lehet a csomagolások átvételét 
követő 45 (negyvenöt) napnál korábbi 

(i) A csomagolásokat ért károk felmérésére vonatkozó részletes kritériumok elérhetők az Eladó weboldalán 
(www.prysmiangroup.hu.). 

4.3 A Termékek (például prizmák) szállítása során felhasznált biztonsági anyagok az Eladó tulajdonát képezik, és a Vevő 
ezeket köteles visszajuttatni az Eladónak. 

5. Hibafelelősség; kárfelelősség 

5.1 Kifejezett ellenkező értelmű rendelkezés hiányában az Eladó a kiszállítás időpontjától kezdődően 24 (huszonnégy) 
hónap szavatosságot vállal a Termékekre (a továbbiakban "Szavatossági Idő"). Az Eladó szavatol, hogy a leszállított 
Termékek a Szavatossági Idő végéig megtartják a kifejezett megállapodás szerinti vagy szokásos tulajdonságaikat (az 
Eladó nem szavatol azért, hogy a Termékek kiváló minőségűek lesznek, vagy alkalmasak lesznek az adott célra, vagy 
a megállapodásban kifejezetten nem szereplő tulajdonságokkal fognak bírni). Javítás vagy csere esetén az Eladó a 
javítás vagy csere időpontjától számított 24 (huszonnégy) hónapig vállal szavatosságot a kijavított vagy lecserélt 

mailto:infocables-hu@prysmiangroup.com


4 
 

Termékekre; ugyanakkor a teljes Szavatossági Idő nem haladhatja meg az első szállítástól számított 10 (tíz) éves 
időtartamot.   

5.2 A Termékek hibáiért vagy a kapcsolódó károkért az Eladó által viselt felelősség nem vonatkozik a szokásos kopás és 
elhasználódás, külső okok vagy harmadik felek miatt bekövetkező, az Eladónak fel nem róható hibákra és károkra, 
különös tekintettel a Termékek szakszerűtlen vagy nem előírásszerű kezelésére, nem rendeltetésszerű felhasználására 
vagy nem megfelelő tárolására. 

5.3 Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyeket a Szavatossági Idő lejárata után jelent be a Vevő, még 
akkor sem, ha ezek bizonyíthatóan a Szavatossági Idő alatt következtek be. 

5.4 A Vevő köteles írásban vagy e-mail üzenetben, indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb a tudomásszerzést követő 
7 (hét) napon belül tájékoztatni az Eladót a Termékek bármely hibájáról (a továbbiakban "Panasz").  

5.5 A Vevő köteles az átvételt követően a lehető leghamarabb megvizsgálni a Termékeket, és a Termékek megállapodás 
szerinti átvételi helyre történő kiszállítását követő 5 (öt) napon belül köteles Panaszt tenni a vizsgálat során feltárt 
hibákkal kapcsolatban; amennyiben a Vevő nem tesz panaszt a kellő szakmai gondossággal elvégzett vizsgálattal 
feltárható hibák miatt (különös tekintettel a típust és a darabszámot / mennyiséget érintő hibákra) a fenti határidőn 
belül, a Vevő ilyen hibákkal kapcsolatos mindennemű követelése elévül.  

5.6 A Termékek hibáival kapcsolatban benyújtott Panaszok esetén az érintett Termékeket a Panasz kivizsgálásáig külön 
kell tárolni a többi Terméktől. Az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő nem kezelheti olyan módon a 
Termékeket, amely akadályozná vagy ellehetetlenítené a Panasszal érintett hiba kivizsgálását. 

5.7 Az átvett termékek darabszámával / mennyiségével kapcsolatos Panaszok esetén a Vevő köteles a Panaszhoz 
mellékelni az átvételi dokumentumot vagy a szállítmányozó szállítólevelét is.  

5.8 A Termékek hibáival kapcsolatos Panaszok esetén a Vevő köteles a Panaszhoz mellékelni az érintett Termékekről 
készített fotódokumentációt, valamint a szállítmányozó üzleti nyilvántartását (szállítólevelét) is. 

5.9 Amennyiben az Eladó elismeri a Vevő Panaszát, a Vevő – az Eladó kizárólag saját hatáskörben meghozott döntése 
függvényében – jogosult a hibás Termékek javítására vagy cseréjére, illetve Vételárkedvezményre. Az Eladó nem 
köteles megtéríteni a Vevőnek sem a hibás Termékek beszerelési helyről történő elszállításának a költségeit, sem 
pedig a helyettesítő Termékek beszerelésének a költségeit. 

5.10 A fenti 5.1-5.9 pont szerinti követeléseken túl a Vevő semmilyen további követelést nem támaszthat az Eladóval 
szemben a hibás Termékekkel kapcsolatban; a Felek ezennel kizárnak mindennemű kártérítési kötelezettséget és 
szerződéses kötbért a hibás Termékek által okozott károkért. 

5.11 Az Eladó felelősséget vállal a Vevő által az Eladó megállapodás szerinti kötelezettségei megszegése miatt elszenvedett 
károkért, amely felelősség maximális értéke nem haladhatja meg a megszegett Eladói kötelezettségeket előíró 
Adásvételi Szerződésben foglalt Termékek vételárának a 25%-át. Az Eladó kizárólag a ténylegesen elszenvedett 
károkért kártalanítja a Vevőt; az Eladó nem fizet kártérítést a Vevő elmaradt hasznáért vagy előre nem látható 
veszteségeiért. Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyeket a Vevő okoz az Eladó megállapodás 
szerinti kötelezettségei megszegésének a közvetett eredményeként.  

6. Vegyes rendelkezések   

6.1 A Vevő a Teljes Vételár kifizetésekor szerzi meg a Termékek tulajdonjogát. A Vevő saját költségére vállalja, hogy 
biztosítja az előző mondat szerinti tulajdonjog fenntartásának hatályát harmadik felekkel szemben (pl. nem kísérli 
meg a Termékek tulajdonjogának átruházását). 

6.2 Az Eladó bármikor engedményezheti az Adásvételi Szerződés szerinti bármely jogát vagy kötelezettségét (ideértve az 
Adásvételi Szerződés illetve a Keretmegállapodás (ha van) egészét is) a Prysmian csoporthoz tartozó más 
vállalkozásnak, illetve a Termékek szállítását a Prysmian csoporthoz tartozó, alvállalkozóként eljáró más vállalkozás, 
vagy egy kizárólag a Termékek szállítását végző harmadik fél útján is teljesítheti. A jelen pont értelmében a Prysmian 
csoporthoz tartozó vállalkozás alatt értendő minden olyan vállalkozás, amely közvetlenül vagy közvetetten az Eladó 
ellenőrzése alatt áll, vagy amely közvetlen vagy közvetett ellenőrzést gyakorol az Eladó felett, vagy amelyet 
közvetlenül vagy közvetetten az Eladót is ellenőrző vállalkozás ellenőriz. Az Eladó jogosult az Adásvételi 
Szerződésekből eredő követeléseit harmadik felekre engedményezni. 

6.3 Az Adásvételi Szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban a Vevő tudomására jutott minden nem 
nyilvános információ vagy dokumentum az Eladó üzleti titkának minősül; ennek megfelelően a Vevő köteles ezeket 
titokban tartani, és még az Eladóval fennálló szerződéses jogviszony megszűnését követően sem hozhatja harmadik 
felek tudomására. Nem minősül a fenti titoktartási kötelezettség megszegésének, ha a Vevő a jogszabályban előírt 
kötelezettségei teljesítése körében, vagy olyan szervezetnek adja át a fenti információkat, amely jogszabály alapján 
titoktartásra kötelezett. Amennyiben a Vevő megszegi a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét, az Eladó 
jogosult titoksértésenként 1.150.000 (egymillió-százötvenezer) forint kötbért követelni a Vevőtől. A fenti kötbér 
megfizetése nem érinti az Eladó teljes kártérítéshez való jogát. 

6.4 A Termékek Eladó által a Vevőnek történő értékesítéséből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden jogvita 
elbírálása az illetékes magyar bíróságok hatáskörébe tartozik. 

6.5 Amennyiben az Eladó nem érvényesíti a jelen ÁÉF-ben rögzített valamely rendelkezést vagy feltételt, ez nem 
minősül az azokról való lemondásnak, és nem gátolja meg az Eladót abban, hogy a későbbiek során érvényesítse 
azokat. 
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7. Záró rendelkezések 

7.1 Az Eladó és a Vevő egyéb jogaira és kötelezettségeire nézve a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, kizárva a 
kollíziós szabályok alkalmazását. Az ENSZ Nemzetközi Árukereskedelmi Szerződésekről szóló Egyezménye a jelen 
ÁÉF-re nem alkalmazható. 

7.2 A Felek kifejezett eltérő megállapodásának hiányában, a Felek Termékek szolgáltatásával kapcsolatos kölcsönös 
jogaira és kötelezettségeire a jelen Általános Értékesítési Feltételek rendelkezései az Adásvételi Szerződés 
(Megrendelés, ajánlat) megkötésének a napján hatályos állapot szerint irányadók; az egyes Termékek szállítására 
vonatkozó tárgyalások során a Vevő köteles megismerni az Általános Értékesítési Feltételek adott időpontban 
hatályos szövegét, amely elérhető az Eladó weboldalán (www.prysmiangroup.hu). 

7.3 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen ÁÉF-et. Ilyen esetekben az Eladó köteles a módosítás 
hatályba lépése előtt tizenöt nappal értesíteni a Vevőt a módosítás tényéről. A Vevő az értesítés kézhezvételét követő 
5 (öt) napon belül megszüntetheti a Felek között fennálló jogviszonyt. Amennyiben a Vevő nem válaszol a fenti 
értesítésre, ez a módosított ÁÉF Vevő általi elfogadásának minősül, így az kötelező érvényűvé válik a Felekre nézve. 
<  


