
 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (székhelye: 

1139 Budapest, Fáy u. 27., cégjegyzékszáma: 01-09-071123, bejegyző bíróság: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10438372-2-44) ("POHU") MOON elektromos autó  

töltőberendezés, energiatároló rendszer, napelem rendszer és energiamenedzsment rendszer 

megrendelésére, értékesítésére és telepítésére vonatkozó általános szerződési feltételeit 

tartalmazza, így ezen szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi. POHU felhívja a 

Megrendelő figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") rendelkezései a 

POHU kapcsolt vállalkozásának a MOON POWER GmbH termékei megrendelésének, 

értékesítésének és telepítésének feltételeit részletezik, ezért eltérhetnek a vonatkozó általános 

gyakorlattól és bevett szokásoktól és ezért minthogy a POHU megrendelőivel (a továbbiakban: 

„Megrendelők”) (POHU és Megrendelők a továbbiakban együttesen: „Felek”) szemben 

speciális feltételeket vállal, a jelen ÁSZF a szerződéskötést megelőző figyelmes és gondos 

elolvasása ajánlott. 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a POHU és Ügyfelei MOON 

POWER GmbH termékek megrendelésére, értékesítésére, telepítésére és első üzembe 

helyezésére vonatkozó jogügyleteinek általános feltételeit, a POHU-val szerződéses 

jogviszonyban álló Megrendelő általános szerződéses jogait és kötelezettségeit, 

elszámolási és fizetési feltételeit, illetve minden egyéb általános szerződéses feltételt, 

függetlenül attól, hogy ez utóbbi fogyasztónak vagy gazdálkodó szervezetnek minősül.  

Amennyiben egyedi esetben bármilyen más tartalmú megállapodást a Felek írásban nem 

kötnek, POHU a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazza minden a 

Megrendelővel kötött szerződéses jogviszonyában. Ez a kötelezően alkalmazandó 

jogszabályi rendelkezéseket nem érinti.  Az Általános Szerződési Feltételek Mindenkor 

hatályos szövege megtalálható a www.moon-power.hu weboldalon. 

1.2 A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazás kizárja a Megrendelő bámely saját 

általános szerződési feltételeinek egyidejű alkalmazását. Ezek akkor sem 

alkalmazandók, ha a POHU az egyedi szerződéskötéskor a jelen Általános Szerződési 

Feltételektől eltérő feltételben állapodik meg a Megrendelővel. A jelen Általános 

Szerződési Feltételekre hivatkozás nélkül válnak azok az ebben a körben a 

Megrendelővel azonos célra kötött egyéb jogügyletre alkalmazandóvá.  Ugyanez 

vonatkozik a további megrendelésekkel kapcsolatosan megkötött jogügyletre is. 

1.3 Jelen Általános Szerződési Feltételek a Felek között létrejött Szerződés elválaszthatatlan 

részét képezi, csak azzal együtt érvényes, illetve azzal együtt értelmezhető. Az 

Általános Szerződési Feltételek eltérhetnek a Ptk.  rendelkezéseitől vagy olyan 

szokásoktól, amelynek alkalmazásában a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban 

megegyeztek, és minden más gyakorlattól, amelyet egymás között kialakítottak. A jelen 

Általános Szerződési Feltételek kifejezett rendelkezése folytán válik a szerződés 

tartalmává minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles 

körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, mely feltételeket Megrendelő a 

Rendelés leadásával, illetve az Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten elfogad. 



 

 

1.4 Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. augusztus 30. napján lépnek hatályba és 

visszavonásig érvényben marad. 

 

III.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

3.1  A Szerződés tárgya a POHU által elérhetővé tett Termékek közül a Megrendelő által 

megrendelt és a POHU által visszaigazolt Termék biztosítása a jelen Általános 

Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel. Megrendelő a Szerződésben rögzített 

Termék teljesítését átveszi és a POHU vagy az ISP részére a Szerződés szerinti 

ellenértéket (a Termék és Szolgáltatás ellenértékét) szerződésszerűen megfizeti.  

3.2  A jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti megrendelés és szerződéskötés nem 

minősül elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak, így nem tartozik az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá 

 

IV.      TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSA 

4.1 Termékek: 

Elektromos autó töltőberendezések, energiatároló rendszerek, napelem rendszerek, 

energiamenedzsment rendszerek és kapcsolódó termékek értékesítése. 

4.2  Telepítés: 

Ha a Megrendelő valamelyik MOON töltőberendezés megvásárlása mellett dönt, és 

megrendeli a telepítést a POHU-tól, akkor az ISP elindítja a telepítési folyamatot.  

A Telepítés alapvetően a Termékek felszerelését, csatlakoztatását, paraméterezését és 

első garanciális üzembe helyezését tartalmazza. Az első garanciális üzembe helyezés 

pedig a telepítési megfelelőség ellenőrzését, a garanciális jegyzőkönyv elkészítését, az 

első konfiguráció programozását és a töltőberendezés kezelésének, tulajdonságai 

bemutatását foglalja magába. A telepítési megfelelőség ellenőrzése körében, 

amennyiben a készülék telepítési kézikönyvében szereplő biztonsági követelményeknek 

nem felel meg a telepítés, úgy a garanciális átvétel meghiúsul és a Megrendelő 

költségére ismételt garanciális átvétel válik szükségessé. Az ezzel kapcsolatos 

tevékenységeket az ISP végzi. Az ISP szakembere, vagy a villamossági szerelő 

vállalkozó a Telepítési Megbízással együtt megkapja a megfelelő dokumentációt, amely 

tartalmazza a telepítés sikeres végrehajtásához szükséges valamennyi információt. A 

telepítés végrehajtása előtt az ISP egyezteti az időpontot a Megrendelővel. Az ISP az 

egyeztetett időpontban a helyszínen elvégzi az eszközök felszerelésének és bekötésének 

valamennyi lépését, szabvány szerinti első üzembe helyezés előtti ellenőrzését. Ezután 

működéspróbát hajt végre, és tájékoztatja az Ügyfelet a rendeltetésszerű használatról. 

Végül aláíratja a teljesítési igazolást. Az ISP a folyamat végén komplett dokumentációt 

készít, amely tartalmazza a részletes költségelszámolást és a számlát. A teljes telepítési 

eljárás számlázása az Ügyfél és a felszerelést végző ISP között történik. 

 

  



 

 

 

V. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

5.1  Megrendelő a megrendeléshez szükséges adatok megadását és az Általános Szerződési 

Feltételek rendelkezéseinek elfogadását követően, a jelen Általános Szerződési 

Feltételek mellékletét képező megrendelő lap kitöltésével és a POHU részére, 

elektronikus vagy a Márkakereskedésben/Márkaszervízben személyes úton történő 

átadásával adja le Rendelését. A megrendelő lapot megfelelően kitöltve, cégszerűen 

aláírva, szkennelt formában kell eljuttatni. Elektronikus úton a  

moon-power@porschehungaria.hu e-mail címre kell a Rendelést elküldeni 

„Megrendelés” tárgy megjelöléssel. 

5.2  A Termékek és a Szolgáltatások meghatározása a jelen Általános Szerződési Feltételek 

4. fejezetében találhatók.  

5.3 A Megrendelő a Rendelés elküldésével a Termékek és Szolgáltatások árajánlatban  

foglalt díjakat és a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelező jelleggel 

elfogadja. 

5.4 A POHU a Megrendelő által leadott Rendelést megvizsgálja, a beérkezéstől számított 5 

munkanapon belül visszajelzést küld a Rendelés visszaigazolásáról, vagy – amennyiben 

a Rendelés bármilyen oknál fogva nem teljesíthető – a Rendelés visszautasításáról szóló 

döntését.  

Telepítés esetén a POHU a Megrendelő által leadott Rendelést megvizsgálja, a 

beérkezéstől számított 5 munkanapon belül értesíti az ISP-t, amely további 5 

munkanapon belül visszajelzést küld a Rendelés visszaigazolásáról és felveszi a 

kapcsolatot a Megrendelővel, vagy – amennyiben a Rendelés bármilyen oknál fogva 

nem teljesíthető – a Rendelés visszautasításáról szóló döntését. 

5.5 A POHU fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül visszautasítsa a Rendelést, ha a 

megrendelt Termékek nem állnak rendelkezésre vagy nem szállíthatók. A Termék 

elérhetetlensége esetén a Megrendelőt azonnal tájékoztatják. A POHU fenntartja 

magának a jogot a Rendelés mennyiségi csökkentésére, vagy csak részmennyiség vagy 

bizonyos Termékek megrendelésének befogadására.  

5.6 A Rendelés ISP általi visszaigazolásával a Felek között a Szerződés a Rendelés alapján 

külön szerződéses dokumentum aláírása nélkül a jelen Általános Szerződési 

Feltételekben meghatározottak szerint érvényesen létrejön. A Szerződés létrejöttének 

időpontja a pozitív Visszaigazolás ISP általi megküldésének időpontja.  

5.7 Amennyiben az ISP a Rendelés leadásától számított 30. naptári napig nem küld 

Visszaigazolást, úgy Megrendelő jognyilatkozatához való kötöttsége (ajánlati 

kötöttsége) megszűnik. Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik abban az esetben is, 

amennyiben ISP a Rendelést visszautasítja. 

5.8 Megrendelő vállalja, hogy az általa a Megrendelés kitöltése során megadott adatok 

pontosak és a valóságnak megfelelnek. A hibás, téves vagy hamis adatok megadásából 

eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.   

Megrendeléskor kizárólag azokat az adatokat, információkat kéri az ISP a 

Megrendelőtől, amelyek feltétlenül szükségesek a Szerződés létrejöttéhez. 



 

 

5.9 Termékek árlistájában foglalt árak Euró alapúak, melyek ajánlati árnak tekintendők, ami 

az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, amikor a POHU, 

illetőleg az ISP a Terméket leszállította. A végleges ár az az ár, amelyet a Termék 

leszállításakor a POHU, vagy az ISP közöl a Megrendelővel. Amennyiben valamely 

Rendelés vagy Rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a 

módosított rendelésre vonatkozó árakhoz a módosítás időpontjában érvényes 

kondíciókat kell alapul venni. 

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1 Megrendelő a Szerződés szerinti Termékek átvételére, a teljesítésigazolás kiadására és 

a Szerződéses Ellenérték megfizetésére köteles.  

6.2  Megrendelő biztosítja a Szerződés POHU és ISP általi teljesíthetőségéhez – a 

garanciális első üzembe helyezéshez - szükséges telepítési feltételeket. Megrendelő 

kijelenti, hogy ezen feltételeket legkésőbb a megrendelt töltőberendezés Szerződés 

szerinti szállítása időpontját 3 nappal megelőző időpontig biztosítja. Megrendelő köteles 

az ISP-t tájékoztatni arról, ha olyan körülmény áll fenn vagy merül fel, ami a telepítési 

feltételek határidőben történő rendelkezésre állására hatással lehet. Amennyiben 

Megrendelő a telepítéshez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó 

kötelezettségének nem tesz eleget, vagy valótlan kijelentést tesz vagy tévesen 

tájékoztatja ISP-t, ezekkel a Szerződéses Ellenérték és a vállalt teljesítési határidő 

betarthatóságát veszélyezteti, ezért az ebből eredő károk a Megrendelőt terhelik. 

6.3  Amennyiben a Megrendelő a megrendelt töltőberendezés telepítési feltételeit az fenti 

6.2 pontban jelzett időpontot követő nyolc (8) napon belül sem biztosítja a POHU 

illetőleg az ISP jogosult a Szerződéstől bármilyen további kötelezettség nélkül, azonnali 

hatállyal elállni.  

VII. POHU, ISP JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1 POHU illetőleg ISP a Szerződésben rögzített Termék értékesítésének a Szerződésben 

rögzített határidőben történő teljesítésére vállal kötelezettséget. Telepítés esetén ISP a 

Szerződésben rögzített Terméket elvárható minőségben, a vonatkozó jogszabályi és 

egyéb előírásokat betartva szállítja és garanciálisan üzembe helyezi a Megrendelőnél.  

7.2  ISP köteles alaposan megvizsgálni a megrendelt Termék telepítésének feltételei 

megvalósulását. Amennyiben ISP szerint a rendelkezésére álló dokumentumokban 

ellentmondások fordulnak elő, köteles a Megrendelőnél írásban visszakérdezés, 

illetőleg további információ kérés formájában tisztázni ezeket.  

 

VIII. VÉTELÁR 

 

8.1 A megrendelt berendezés vételára megegyezik a Rendelésben leadott és a 

Visszaigazolásban a POHU által megadott árral. A Szerződés szerinti Termékek 

jellegére tekintettel a számla csak eszközértékesítésre vonatkozó tételt tartalmaz. 

  



 

 

8.2 A Termékek árajánlatban foglalt árai ÁFA nélkül kerültek meghatározásra.  

A számlázásnál az ÁFA mértéke a hatályban lévő, az általános forgalmi adóról szóló 

2007.CXXVII. törvény alapján felszámításra kerül. A fizetendő adó megállapításakor a 

teljesítéskor érvényes adómérték az irányadó.  

 

8.3 ISP számlát a Megrendelő által átvett, leellenőrzött és teljesítésigazolás kiállítása útján 

leigazolt teljesítés alapján nyújthat be. Az adott berendezés Telepítési szerződés 

tartalmazza a teljesítésigazolások mintáját. A teljesítésigazolások érvényességének 

feltétele, hogy a kijelölt helyen, együttesen tartalmazza a Megrendelő és ISP 

képviselőjének eredeti sajátkezű aláírását. A teljesítésigazolás egy eredeti példányát 

mindenkor a számlához kell mellékletként csatolni.  

  

8.4 POHU és ISP a számlákat a hatályos számviteli és adójogszabályoknak megfelelően 

állítja ki és elektronikusan küldi meg a Megrendelőnek a Megrendelő által megadott e-

mail címre. A POHU a számlát a Termék átadását követő 8. napig állítja ki. 

Telepítés esetén az ISP a számlát a garanciális első üzembe helyezést követő 8. napig 

állítja ki. 

 

 8.5  A számlán szereplő díj a számla kiállításától számított 15 napon belül átutalással 

fizetendő, amennyiben POHU és telepítés esetén az ISP a számlát annak kiállítását 

követő 3 napon belül a Megrendelőnek megküldi. Ha POHU és ISP a számlát a 

hivatkozott időpontig nem küldi meg a Megrendelőnek, a Megrendelő fizetési határideje 

a POHU és ISP késedelmének idejével meghosszabbodik.  

 

8.6 A szerződési ellenérték átutalását a POHU illetőleg ISP által kiállított számlán szereplő 

bankszámlára köteles Megrendelő teljesíteni. A Megrendelő fizetési kötelezettsége 

akkor minősül teljesítettnek, amikor a számlán szereplő összeg levonás nélkül a POHU 

illetőleg ISP bankszámláján jóváírásra került. Nem fogadható el a kifizetés visszatartása 

vagy olyan igények beszámítása vagy vételár csökkentése, amelyekhez a POHU 

illetőleg ISP előzetesen írásban nem járult hozzá. Megrendelő semmilyen jogcímen nem 

jogosult beszámításra.  

 

8.7 Amennyiben a Megrendelőnek a POHU illetőleg ISP által kiállított számla kapcsán 

kifogása merül fel, köteles azt a fizetési határidőig írásban jelezni a számla kibocsátója 

felé. A Megrendelő számlakifogásának annak kifizetésére nincs halasztó hatálya.  

 

8.8 POHU illetőleg ISP a késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától - a Ptk. 6:48. 

§-ban a magánszemély fogyasztókra illetőleg a 6:155. §-ban a gazdálkodó szervezetekre 

megjelölt mértékben - késedelmi kamatot számít fel, valamint felszámítja a fizetési 

késedelemmel összefüggésben felmerült mindennemű költségét is, különös tekintettel a 

behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben rögzítettekre. 

 

 

IX. LEÍRÁS 

 

9.1 Bármilyen a POHU által kibocsátott minta, rajz, leíró dokumentum vagy reklám anyag 

és a POHU bármely prospektusában szereplő Termékek leírás, illusztráció csak a 

Termékek hozzávetőleges megjelenítésére vonatkozik és nem minősül a POHU és a 

Megrendelő közötti szerződés részének. A Termékek bármilyen ilyen leírása az 

azonosítás célját szolgálja és az ilyen leírások nem minősülnek leírással történő 



 

 

értékesítésnek. Félreértések elkerülése végett a Megrendelő ezennel megerősíti, hogy 

semmilyen módon nem hagyatkozik az ilyen leírásokra a POHU-val, illetőleg Az ISP-

vel kötendő szerződés kapcsán. 

 

9.2 A Termékek leírását a POHU prospektusai, weboldala és számlája tartalmazzák.  

A POHU fenntartja magának a jogot, hogy a Termékek specifikációját megváltoztassa, 

amennyiben ezt alkalmazandó jogszabályi rendelkezések megkívánják, mely esetben 

erről a POHU értesíti a Megrendelőt. 

 

X.  TELJESÍTÉS 

 

Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, a Termékek teljesítésének helye a 

Megrendelő által megjelölt hely, a teljesítés ideje pedig a POHU vagy az ISP által megjelölt 

időpont. A Megrendelő gondoskodik a Termékek fogadásáról a teljesítés alkalmával.   

A teljesítés időpontját a POHU vagy az ISP hozzávetőlegesen adja meg. 

 

XI. KOCKÁZAT 

 

A Termékek elvesztésének vagy megrongálódásának kockázata a Megrendelőre akkor száll át, 

amikor a POHU a Terméket átadja vagy az ISP az első garanciális üzembe helyezést elvégzi. 

Azonban, ha a Termékeket a Megrendelő ezelőtt az első garanciális üzembe helyezés előtt 

raktározza, akkor az ilyen kockázatot a raktározás ideje alatt a Megrendelő viseli. Amennyiben 

a Felek úgy állapodnának meg, hogy az üzembe helyezést a Megrendelő végzi, akkor a kockázat 

a teljesítéskor száll át a Megrendelőre. 

 

XI. TULAJDONJOG FENNTARTÁS 

 

A Termékek tulajdonjoga (i) a Szerződés szerinti teljes vételár és (ii) minden a POHU-nak vagy 

az ISP-nek bármilyen a POHU vagy ISP és a Megrendelő közötti szerződés alapján járó 

fennálló tartozás (ideértve a kamatokat is) megfizetésével száll át a Megrendelőre.  

 

XII. JÓÁLLÁS 

 

12.1 A POHU - a 12.3 pont rendelkezései figyelembevételével - 24 hónapos jótállást vállal a 

Termékek javítására és kicserélésére a hibás alkatrészek tekintetében. A jótállás ideje a 

Termékek teljesítésekor kezdődik. 

 

12.2 A Megrendelő késedelem nélkül, de legkésőbb 4 napon belül értesíti a POHU-t vagy az 

ISP-t bármely jótállási kötelezettség alapján teljesítendő intézkedést igénylő 

fejleményről a POHU MOON call center +3614515286 felhívásával.  

 

12.3  A POHU jótállása nem vonatkozik a következő okokból eredő kárra vagy mulasztásra: 

 

12.3.1  a POHU által erre fel nem hatalmazott személy által végzett karbantartás vagy javítás; 

12.3.2 a nem a Kezelési- és telepítési útmutatóval, vagy egyéb a POHU által az  üzembe 

helyezésre vonatkozóan adott írásos útmutatással összhangban végzett üzembe 

helyezés; 

  



 

 

 

12.3.3 a Termékek a Kezelési útmutatóval vagy egyéb a POHU vagy az ISP által a raktározásra, 

használatra vagy karbantartásra vonatkozóan adott írásos útmutatással összhangban 

nem lévő, a Megrendelő vagy a Megrendelő felelősségi körébe tartozó személy általi 

rendeltetésellenes használata; 

12.3.4 a vandalizmusból, lopásból vagy egyéb harmadik személy általi cselekedetből eredő 

kár; 

12.3.5 a Termékek Megrendelő vagy felelősségi körébe eső személy általi, felhatalmazás 

nélküli kibontása; 

12.3.6 természeti katasztrófa, földrengés, villámlás szél- vagy vízkár, és tűz vagy hasonló 

események; 

12.3.7 nem megfelelő tárolási körülmények; 

12.3.8 a Termékeken vagy az elektromos járművön a Megrendelő vagy bármely más személy 

által, a POHU vagy az ISP előzetes, írásos jóváhagyása nélkül végrehajtott módosítások, 

kiegészítések, bármely más közrehatások, ideértve szoftver módosításokat, és 

12.3.9 a Termékek rendes korosodása, és kopása (pl. elszíneződés, rendes korrózió). 

 

12.4 Kivéve, ha a Megrendelő folyamatos karbantartási megállapodást köt a POHU-val vagy 

az ISP-vel helyszíni karbantartásra, a megjavításra illetőleg kicserélésre került hibás 

Termékek a POHU jótállása szerint elszállításra kerülnek a POHU vagy az ISP 

telephelyére. Amennyiben beigazolódik, hogy a hiba olyan okból ered, amelyért a 

jótállási felelősségét a POHU kizárta, az elszállítás, javítás, kicserélés, teljesítés, újbóli 

üzembe helyezés, diagnosztika, kiszállási költségek és bármilyen más költségek viselése 

a Megrendelő felelőssége. POHU fenntartja a jogot a kijavítás vagy kicserélés 

teljesítésének felfüggesztésére a POHU jótállása szerint bármikor, ameddig a 

Megrendelő teljes mértékben kiegyenlíti a javítás vagy csere díját és a kapcsolódó 

költségeket, amelyekért a Megrendelő felelős.  

 

12.5 A jótállási időszak alatti javítás, kicserélés után a jótállási időszak az érintett alkatrészre 

újra kezdődik. 

 

12.6 Minden olyan Termékre, amely nem a MOON POWER GmbH terméke, a POHU a 

kapott jótállást továbbadja a Megrendelőnek. 

 

12.7 POHU jogosult mérlegelési körében a hibás alkatrész vételárát visszatéríteni, 

amennyiben azt a Megrendelő megfizette.  

 

12.8 Amennyiben a Megrendelő a folyamatos karbantartásra megállapodást kötött, az ilyen 

megállapodás rendelkezései ezen ÁSZF rendelkezéseit felülírják a hibás Termékek 

javítása és kicserélése tekintetében.  

 

12.9 Bármely a POHU vagy az ISP által kicserélt alkatrész vagy komponens a POHU 

tulajdonába kerül. 

 

12.10 A jelen XII. fejezetben foglaltak kivételével, a POHU nem felelős a Megrendelő felé 

amennyiben a Termékek nem felelnek meg jelen ÁSZF feltételeinek. 

 

  



 

 

XIII.  ÜZEMBE HELYEZÉS 

 

13.1  Amennyiben a POHU vagy az ISP felelős a Termékek üzembe helyezéséért, a POHU 

vagy az ISP végrehajtja azt: 

 

13.1.1  indokolt elővigyázatossággal és szakértelemmel az iparágban hasonló szolgáltatások 

tekintetében általánosan elfogadott kereskedelmi gyakorlatnak és sztenderdeknek 

megfelelően; 

13.1.2 az Üzembe Helyezési Követelményekben meghatározott leírásnak és specifikációnak 

megfelelően; 

13.1.3 az alkalmazandó jogszabályok szerint; 

13.1.4 amennyiben A Megrendelő vagy alkalmazottja, szerződéses partnere, megbízottja (vagy 

a POHU-n vagy ISP-n vagy ezek szerződéses partnerén kívüli bármely más személy) 

helyezi üzembe a Termékeket, POHU vagy ISP nem felelős a Megrendelő felé 

szerződésből eredően, szerződésen kívül, hanyagságból az üzembe helyezés során 

felmerülő bármilyen tervezési, dizájn, szakszerelői, felszerelési vagy anyagi 

hiányosságért.  

 

XIV. FELELŐSSÉG 

 

14.1 POHU megfelelő minőségben és a rendeltetésszerű használatukra megfelelő állapotban 

szállítja a Termékeket a Megrendelőnek. Ezen túlmenően a Felek kizárják, hogy a 

szerződésük tartalmává váljon minden szokás, amelynek alkalmazásában a Felek 

korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás 

között kialakítottak vagy hogy a szerződés tartalmává váljon minden, az adott 

üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen 

alkalmazott szokás. 
 

14.2 A Megrendelő kártalanítani tartozik a POHU-t vagy az ISP-t, ezek szerződéses 

partnereit, megbízottait minden olyan igénnyel, kárral veszteséggel szemben, amelyet 

az érintettek a Megrendelő vagy a felelősségi körébe eső személy cselekménye, 

mulasztása, a jelen ÁSZF (ideértve a Termékek nem a Használati Útmutató szerinti 

használatát) ez utóbbiak általi megsértése, bármilyen más közrehatás, a Termékek 

kibontása, megváltoztatása folytán szenvednek el. 

 

14.3  A jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem korlátozza egyik fél felelősségét sem olyan 

események miatt, amelyek miatt nem lehet a felelősséget jogszerűen korlátozni. 

ideértve, de nem kizárólagosan: 

 

14.3.1 a gondatlanság okozta halálért vagy személyi sérülésért; 

14.3.2 megtévesztésért és kényszerért; 

14.3.3 jogszavatosság megsértéséért; 

 

14.4 A fenti 14.3 pont figyelembe vételével, a POHU vagy az ISP teljes felelősségének 

mértéke nem lépi túl a Termékek vételárát. POHU vagy az ISP teljes felelőssége magába 

foglalja a szerződésből eredő, szerződésen kívüli (ideértve a gondatlanság esetét is) a 

jogszabályok megsértése miatti vagy az adásvétel alapján vagy azzal kapcsolatban 

felmerülő más jellegű felelősséget.  

 



 

 

14.5 Amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik és a 14.3 pontban 

foglaltak kivételével, egyik fél sem felelős a másik félnek a következő típusú 

veszteségért: 

 

14.5.1 elmaradt haszon; 

14.5.2 értékesítés vagy üzlet elmaradása; 

14.5.3 szerződés vagy megállapodás elmaradása; 

14.5.4 várt megtakarítás elmaradása; 

14.5.5 a visszaéléseket jelző szoftver, adatok információk elvesztése; 

14.5.6 üzleti jóhírnév elvesztése vagy károsodása; vagy 

14.5.7 közvetett vagy következményi kár. 

 

XV. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 

 

A jelen ÁSZF teljesítése alapján keletkező szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, amennyiben 

még nem kerültek megnevezésre kizárólagosan a POHU-t illetik és a megfelelő dokumentumok 

aláírásával vagy harmadik felekkel történő megállapodások megkötésével a Megrendelő 

minden indokolt intézkedést megtesz, amely ahhoz szükséges, hogy ezen jogok 

érvényesüljenek és maradjanak a POHU-nál. 

 

XVI. ADATKEZELÉS 

 

16.1 A szerződés teljesítése során mind a POHU mind ISP kezel a Megrendelők által megadott 

személyes adatokat. A Megrendelők vagy a képviseletükben eljáró személyek személyes 

adatait mind a POHU, mind az ISP kezeli és részben egymásnak továbbítja.  

Az adatkezelés céljai és jogalapjai a következők: 

 

- az adatkezelés célja a Szerződés teljesítése és kapcsolattartás, az adatkezelés jogalapja 

a POHU-val és ISP-vel fennálló Szerződés teljesítéséhez és az üzleti kapcsolattartáshoz 

fűződő jogos érdek, valamint  

- a Szerződéssel összefüggésben keletkező számviteli bizonylatok tekintetében az 

adatkezelés célja az adó- és számviteli jogszabályoknak történő megfelelés biztosítása, 

az adatkezelés jogalapja a POHU-t és ISP-t terhelő jogi kötelezettség, továbbá  

- a Szerződésből eredő igények felmerülése esetén az adatkezelés célja ezen igények 

érvényesítése, védelme, jogalapja a POHU-nak és ISP-nek az igényérvényesítéshez 

szükséges bizonyíthatósághoz fűződő jogos érdeke.  

POHU a kezelt személyes adatokat a szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére 

irányadó elévülési idő végéig, illetve a számviteli bizonylatok esetén az ezek őrzésére 

jogszabályban előírt időtartamig őrzi meg. Az érintettek vonatkozásában az elérhetőségi 

adatok kezelése addig történik, amíg az illető a Megrendelőként vagy a Megrendelő 

képviselőjeként, kapcsolattartójaként, teljesítési segédjeként eljár, feltéve, hogy a 

jogviszony megszűnéséről a POHU és ISP értesül, illetve olyan iratok (pl. szerződések, 

számlák) esetében, amelyekben e személy feltüntetésre került, az adott irat megőrzésére 

irányadó idő végéig.  

Az Adatkezelés során egy alkalommal kerül sor adatkezelési tájékoztató kibocsátására és 

átadására az Megrendelőknek: a Megrendelő általi vételi érdeklődés jelzését, a kapcsolat-

felvételt követően a Rendelés elküldését megelőzően. Minthogy mind a POHU mind ISP 



 

 

meghatároz egyes adatkezeléseket ezért a POHU és az ISP is adatkezelőnek minősül.  

A POHU és ISP vállalja, hogy az adatkezelés körében betartja az Európai Parlament és 

Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (GDPR) valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

alkalmazandó rendelkezéseit. 

 

16.2 A POHU adatvédelemre vonatkoztató tájékoztatója az alábbi honlapokon érhető el: 

https://www.porschehungaria.hu/kapcsolat/adatkezeles.  

 

XVII. COMPLIANCE 

17.1 Megrendelő kötelezi magát arra, hogy 

a.) a jelen ÁSZF-ből és a Szerződésből eredő szerződéses kötelezettségeit valamennyi 

irányadó nemzeti és nemzetközi jogszabály, különösen a korrupció ellenes jogszabályok 

és a 

https://www.porschehungaria.hu/porsche-hungaria/compliance/compliance-hu 

weboldalakon elérhető, a Volkswagen Konszern Code of Conduct for Business Partners 

dokumentumban rögzített Magatartási Irányelvek betartásával teljesíti. 

 

b.) arra az esetre, ha a jelen Szerződésből fakadó szerződéses feladatainak teljesítése 

érdekében harmadik személyt vesz igénybe, úgy mindent megtesz annak érdekében, hogy 

a harmadik személy is betartsa a 17.1 .a.) pontban foglaltakat. 

 

17.2  A Szerződés 1. számú Mellékletét képezi a Megrendelő által kitöltött és cégszerűen aláírt 

Compliance Önkéntes Adatszolgáltatás-kérdőív egy másolati példánya. POHU jogosult a 

jelen szerződéstől elállni, ha a Compliance Önkéntes Adatszolgáltatás-kérdőívben közölt 

adatok alapján lefolytatott Business Partnercheck-eljárás azt állapítja meg, hogy 

 

a.) kitöltött kérdőívben közölt adatok (különös tekintettel a kérdőív 3.2 pontjának 2-6. 

alpontjaira) a Megrendelő vagy annak tényleges tulajdonosai vonatkozásában nem 

helytállóak, illetve 

 

b.) a Volkswagen AG egyéb előírásaira tekintettel a POHU a Szerződést nem volt jogosult 

megkötni. 

 

 

  

https://www.porschehungaria.hu/porsche-hungaria/compliance/compliance-hu


 

 

XVIII. VIS MAIOR 

 

18.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha Vis Maior Esemény miatt a Felek bármelyike nem 

tudja teljesíteni az ÁSZF-ben és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit.  

 

18.2  Felek ezzel ellentétes írásos megállapodásának hiányában a Szerződésben 

meghatározott határidők a Vis Maior Esemény időtartamával arányosan 

meghosszabbodnak. A Vis Maior eseményt elszenvedő Fél késedelem nélkül 

tájékoztatja a másik Felet a Vis Maior esemény mibenlétéről, annak felmerülése 

idejéről, várható időtartamáról és megszűnéséről. Amennyiben a Vis Maior esemény 

időtartama a hatvan (60) napot meghaladja, bármely Fél jogosult a Szerződést írásban 

azonnali hatállyal felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, még akkor 

is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.  

 

18.3  A Szerződés alkalmazása során "Vis Maior Esemény" bármely olyan, a Szerződés 

megkötésekor előre nem látható esemény vagy ezek kombinációja, amelynek 

befolyásolása az általa érintett Félnek nem áll módjában, amelyet a megfelelő 

gondossággal eljáró Fél ésszerűen elvárható módon nem tud elhárítani vagy leküzdeni, 

és amely a Szerződés teljesítését korlátozza vagy akadályozza.  

 

18.4  Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely a POHU vagy ISP 

önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési 

határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha 

POHU vagy ISP felróhatóságának hiánya nem vitatható, teljesítési kötelezettsége alól 

teljesen vagy részlegesen mentesül.  

 

XIX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

19.1 Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével 

kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg 

illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény 

költségeit az a Fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében 

áll, és az a Fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős. 

 

19.2  A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, 

így különösen a Ptk., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, 

szabványok és más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók. 

 

19.3 A jelen Általános Szerződési Feltételek és Szerződés tartalmazza a Felek teljes 

megállapodását annak tárgyára nézve, és hatálytalanít minden ebben a tekintetben 

létrejött korábbi szóbeli megállapodást, levél- vagy email üzenet-váltást. 

 

19.4.  Amennyiben a Felek bármelyike nem él a jelen Általános Szerződési Feltételek és a 

Szerződés vagy az alkalmazandó jogszabályok alapján rendelkezésére álló 

jogérvényesítései eszközzel/ eszközökkel, nem jelent joglemondást az adott 

jogérvényesítési eszközről / eszközökről az adott Fél részéről. A jelen Általános 

Szerződési Feltételek és a Szerződés vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezései 

szerint a Feleket megillető valamely jog vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes 

gyakorlása nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, 



 

 

továbbá valamely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti 

ki ezen jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét. 

 

19.5 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen 

vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna a Felek jogviszonyának időszaka alatt, ez 

nem érinti az ÁSZF tovább9i rendelkezéseinek érvénességét és végrehajthatóságát. Az 

érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések alkalmazása helyett a Felek olyan 

érvényes és végrehajtható rendelkezések alkalmazásában állapodnak meg, amelye 

gazdasági és jogi hatásukban az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezésekhez a 

legközelebb állnak. Szabályozási hiányok esetén a Felek olyan rendelkezések 

alkalmazásában állapodnak meg, amelyek szerződési szándékaiknak legjobban 

megfelelnek. 

 

19.6 A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés a Felekre eredményez jogokat és 

kötelezettségeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában, a Felek egyike sem engedményezheti a jelen Általános 

Szerződési Feltételekből és a Szerződésből eredő jogait vagy vállaltathatja át abból 

eredő kötelezettségeit, illetve nem ruházhatja át szerződéses pozícióját harmadik 

személyre a másik Fél hozzájárulása nélkül.  

 

19.7 A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételek és a Szerződés aláírásával kijelentik, 

hogy annak aláírása során saját nevükben, saját javukra, valamint saját jogszerűen 

rendelkezésükre álló eszközeik felhasználásával járnak el. 

 

19.8 A POHU vagy ISP kapcsolódó márkaneve, vagy logója felhasználásához a POHU vagy 

az ISP előzetes engedélye szükséges. Megrendelő nem jogosult ezek használatára. 

Amennyiben Megrendelő megsérti a POHU vagy az ISP márkanévre és logóra 

vonatkozó előírásokat, ideértve a hatályát vesztett engedélyt is, a felszólítástól számított 

15 napon belül eltávolítani köteles ezeket a Megrendelő saját költségére. Amennyiben 

ez nem történik meg, a POHU vagy az ISP jogosult ezt megtenni a Megrendelő 

költségére.  
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