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1 Az ÁSZF célja, tárgya, hatálya 

1.1 Az ÁSZ célja 

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Interfood & Pharma Kft. (Szolgáltató) és Ügyfelei (Megrendelők) között 
létrejövő Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó általános feltételeket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. 
A Vállalkozó és a Megbízó az egyedi megbízási szerződésben ezen általános szerződési feltételektől egyező 
akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek. 
A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejövő megrendelésekben, szerződésekben nem szabályozott kérdésekben 
az általános szerződési feltételeket és a Ptk rendelkezésit kell alkalmazni. 

1.2 Az ÁSZF területi és időbeli hatálya 

2013.04.01-től visszavonásig tart. 
 

2 Vállalkozó adatai: 

Cég neve: Interfood & Pharma Kft. 
Ügyvezető igazgató: Sándor Béla 
Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 
Telephely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 
Adószám: 12826447-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-705314 
E-mail: apcinterfood@apcinterfood.hu 
Telefon: +36-1-3916060 
Fax: +36-1-3916062 
Bankszámlaszám: HU96 10300002 20145433 00003285 
 

3 Megrendelés fogadásának feltételei 

1. A Megrendelő a Vállalkozótól levélben, faxon vagy e-mailben kér ajánlatot, amelyre vonatkozóan az árajánlatát a 
Vállalkozó írásban készíti el. (Az árajánlat tartalmazza a szállítási és vámkezelési költségeket is) 

2. A Megrendelő a megrendelését írásban teszi meg. (levél, fax, e-mail), amelyet a Vállalkozó írásban (levél, fax, e-
mail) igazol vissza. 

3. Amennyiben a megrendelés a Megrendelő részéről szóban történik, a Vállalkozó a megrendelést írásban 
visszaigazolja.  Ebben az esetben, amennyiben a Megrendelő maximum 3 napon belül nem nyilatkozik a 
megrendelés elfogadásáról, akkor a megrendelést a Vállalkozó elfogadottnak tekinti.  

4. Amennyiben a Megrendelő első megrendelését teszi a Vállalkozónak, vagy már korábbi szállítások esetén a 
Megrendelő késedelmesen teljesítette fizetési kötelezettségeit a Vállalkozó jogosult előlegszámla kiállítására. Az 
előlegszámla mértékének egyeztetése írásban történik. 

4 Megrendelés teljesítése 

4.1 Teljesítés időpontja 

1. A teljesítés időpontját a felek a Megrendelésben illetve a visszaigazolásban rögzítik. 
2. A szállításokat a Vállalkozó kizárólag a megrendelés visszaigazolásának feltételei alapján teljesíti. A Megrendelő 
külön megállapodásai vagy feltételei csak akkor kötelező érvényűek, ha ezeket írásban a Vállalkozó visszaigazolta. 
3. Annak érdekében, hogy a Megrendelő felkészülhessen a termék átvételére, a Vállalkozó köteles a tényleges 
teljesítés időpontjáról a Megrendelőt legalább 1 nappal előbb írásban (e-mail) értesíteni. 
4. A Vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, ha szállítási határidő tartása bármely okból (beszállító 
késedelmes szállításai, vis major helyzetek) akadályoztatva van. Értesítésnek kell tekinteni a Megrendelő 
cégnyilvántartás szerinti székhelyére megküldött tájékoztatást, Megrendelő kapcsolattartójának e-mail címére 
küldött tájékoztatást akkor is, ha azt nem vették át / nem olvasták el. 
5. A vis major helyzetekből fakadóan történő nem határidőben történő teljesítés a Vállalkozónak nem róható fel. A 
szállítási határidő ezekben az esetekben a vis major helyzetnek megfelelően meghosszabbításra kerül. Ezekben a 
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helyzetekben a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva a Felek jóhiszeműen és kölcsönös bizalommal járnak 
el. 
6. A Megrendelő köteles a Vállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, mely a szerződésszerű 
teljesítést veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megrendelő felel. (Pl. nem tudja 
átvenni a leszállított terméket a Megrendelő.) 
7. A teljesítési határidő módosításával kapcsolatos Vállalkozói értesítés esetén amennyiben a Megrendelő arra 3 
napon belül nem nyilatkozott, az új határidőt a Vállalkozó elfogadottnak tekinti. 
8. A teljesítésre a vállalkozó csak akkor köteles, ha a megrendelő minden olyan kötelezettségének, mely a 
teljesítéshez szükséges, eleget tett. 

4.2 Termékek átadása / átvétele 

1. A termék átadás-átvételének helye, a Megrendelő által, a Megrendelésében meghatározott hely. Amennyiben a 
Megrendelő megrendelésében a teljesítés helyét írásban nem határozta meg, a teljesítés helye, a Vállalkozó 
székhelye. 
2. A Vállalkozó kötelezettsége a megrendelt termékek megfelelő minőségben (a Megrendelésben rögzített 
paramétereknek megfelelően), megfelelő csomagolásban történő átadása. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy a leszállított termék épségét, a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. 
3. A Megrendelő kötelezettsége a termékek egyeztetett időpontban történő átvétele. Amennyiben a Megrendelő az 
egyeztetett időpontban akadályoztatva van a termékek átvételében - még akkor is, ha átmenetileg, rajta kívül álló 
okok miatt– a felmerült többlet logisztikai költségek (visszaszállítás, valamint újbóli kiszállítás) a Megrendelőt 
terhelik. A Vállalkozó ezekben az esetekben elállhat a megrendelés teljesítésétől. 
4. A szabályszerű átadás-átvételi igazoló irat a Megrendelés és a Szállító által aláírt szállítólevél. 

4.2.1 Mennyiségi átvétel 

1. A Megrendelő, vagy megbízottja a leszállított termékek mennyiséget a Megrendelés és a Szállítólevél alapján 
ellenőrzi. Az ellenőrzés tényét a szállítólevélen dokumentálja. 
2. Ha a megrendelő, vagy megbízottja az átvételkor megállapítja, hogy a leszállított termékek mennyisége, 
darabszáma, vagy minősége nem felel meg a szállítólevélben, számlán, átadás- átvételi jegyzőkönyvben 
feltüntetett adatoknak, akkor a Megrendelős köteles írásban, amely alapján kezdődik a reklamáció kivizsgálása, 
kezelése 
3. Mennyiségi kifogással a Megrendelő az átvételt követően 2 munkanapig élhet. Ez esetben a reklamációt írásban 
(e-mail, fax) teszi meg. 

 

4.2.2 Minőséggel kapcsolatos kifogások 

1. A Megrendelő minőséggel kapcsolatos kifogást a Vállalkozóval szemben nem támaszthat abban az esetben, ha a 
termék hibája neki felróható okból keletkezett, illetve amennyiben a kifogást határidőben nem teszi meg. A 
minőségi hibát a Megrendelő az észleléstől számított 24 órán belül, de legkésőbb az átvételtől számított 15 
munkanapon belül köteles megtenni a Vállalkozónak. 
2. Amennyiben erre nem kerül sor a Megrendelő részéről, úgy a leszállított és átadott termékek minőségileg 
elfogadottnak minősül, a Megrendelő ez estben a későbbiekben kifogással nem élhet, a Vállalkozóval szemben 
semmilyen jogcímen nem léphet fel. 
3. Minőségi kifogás esetén a Vállalkozó jogosult az érintett termék kivizsgálására, valamint a Megrendelőnél 
folytatott tárolási, illetve termék feldolgozási folyamatok ellenőrzésére. 
4. A Megrendelő minőséggel kapcsolatos kifogásait kizáró tényezők különösen: 

� gondatlan tárolásból anyagmozgatásból származó sérülés 
� az igazolt átvételt követő 2 munkanapnál későbbi mennyiségi kifogás 

5. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg Megrendelésben 
rögzített tulajdonságoknak. Hibás teljesítés esetén a megrendelő jogosult: 

� Termék díjmentes cseréjére 
� Vállalkozóval egyeztetett mértékű árleszállításra 
� Az esetleges kifizetett díjak visszaigénylésére 
� Megrendelésben rögzített kötelezettségeitől való elállásra 

6. A Vállalkozó semmilyen garanciát vagy kockázatot nem vállal a leszállított termék felhasználásával előállított 
szükséges anyagok és összetevők minősége vonatkozásában. 
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4.3 Tulajdonjog fenntartása 

1. Vállalkozó a leszállított terméken az ellenérték kifizetéséig tulajdonjogát fenntartja. A termékek átadása ellenére 
a Megrendelő nem szerzi meg az átadott termék tulajdonjogát, csak a vételár teljes kifizetésével. 
2. A Megrendelő megrendelésben, vagy szerződésben foglaltaknak eltérő magatartása esetében, főleg fizetési 
késedelemnél, a fizetési felszólítást követően Vállalkozó jogosult az termék visszavételére, és a Megrendelő köteles 
az terméket visszaszolgáltatni. 

5 Kártérítési igény 

1. A Megrendelő 15 napon túl nem élhet minőségi kifogással, ebből fakadóan a kártérítési igényre vonatkozó 
bejelentés is 15 napon belül tehető meg. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, a Vállalkozóval történő 
egyeztetéseknek megfelelően. 

6 Fizetési feltételek 

1. A Vállalkozó jogosult számlát kiállítani 
� a 3-as pontban előlegszámlára vonatkozó passzusoknak megfelelően. 
� a termékek leszállítása után, az átadás-átvételi folyamat lezárása során. 

2. Alapesetben a fizetés átutalással történik a Vállalkozó megjelölt bankszámlájára a számlán jelölt fizetési 
határidővel. 
3. A fizetési határidő a teljesítés dátumától kalkulálódik. 
4. A fizetés készpénzzel a logisztikai partnernek a Vállalkozóval történő egyeztetés után megengedett 
5. A Vállalkozó a határidőn túl kiegyenlített számla után késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A késedelmi 
kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

7 Referenciaként való megjelölés 

1. A Megrendelő hozzájárul, hogy a Megrendelés eredményes teljesítése esetén a Vállalkozó a kereskedelmi 
ügyletet referenciaként felhasználhatja. 

8 Titoktartási kötelezettségek 

1. A Megrendelő kötelezi magát, hogy az ajánlatkéréseire kapott ajánlatokat, a Megrendelések teljesítéseinek 
részleteit 3. Fél részére nem adja ki. 
2. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egyes ügyletekkel kapcsolatban a másik félre vonatkozóan 
tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű, vagy munkaügyi, illetve üzleti információt az érintett fél 
előzetes, írásbeli belegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közlik, az ilyen információ kiszolgálására irányuló 
kérést megtagadják, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítják, 
hogy az információ kiszolgáltatását megakadályozzák. 

9 Egyéb rendelkezések 

1. Megrendelő képviseletére jogosultnak kell tekinteni a mindenkor aktuális Gazdasági társaságokról szóló törvény 
szerinti képviseletre jogosultakat. 
2. A Felek kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat lehetőség szerint megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben a 
felek közötti jogvita békés úton nem rendeződik, úgy a felek a jogviták rendezésében kikötik a Fővárosi Bíróság 
illetékességét. 
 

 

Budapest, 2013. április 1. 




