
1. Szerződési feltételek, ajánlat, szerződéskötés
1.1.  A BOELS ajánlatainak, szállításainak és szolgáltatásainak 

alapját kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései képezik. Az üzleti 
partnerek (Megrendelő) szerződéses feltételei nem képezik a 
felek közötti megállapodás (Szerződés) részét.

1.2.  Az ajánlatok tájékoztató jellegűek, azokhoz ajánlati kötöttség 
nem kapcsolódik. Az összes ajánlati dokumentáció (ide értve 
a műszaki rajzokat és árajánlatokat stb. is) a BOELS tulajdo-
nát képezik, így ezeket tilos harmadik személy részére hozzá-
férhetővé tenni. A műszaki rajzok, ábrák, méretek, súlyok és 
egyéb teljesítményadatok kizárólag kifejezett megállapodás 
esetén kötelező erejűek a felekre nézve.

1.3.  A Szerződés érvényesen kizárólag a Megrendelő részére 
küldött írásbeli visszaigazolással jön létre. Ez alkalmazandó 
a Szerződés módosításaira és kiegészítéseire, valamint a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb járulékos megál-
lapodásokra egyaránt. A szállítások/szolgáltatások terjedelme 
kizárólag a BOELS általi írásbeli visszaigazolásban rögzítettek 
szerint mérvadó.

2. Árak
2.1.  A szállítási szerződéseknél az árak eltérő megállapodás hiá-

nyában a beszállítói gyártól értendők. Erre kerül felszámításra 
az Áfa-nak a törvényben megállapított, hatályos mértéke.

2.2.  A javítási szerződéseknél az árajánlatok csak akkor kötelező 
erejűek, ha erről kifejezett, írásos megállapodás született. El-
lenkező esetben az árajánlat mértéke minden további nélkül 
20%-kal meghaladható, ha az a munkálatok elvégzéséhez 
szükségessé válik. A 20% feletti ártúllépés esetén a Megren-
delő tájékoztatása és hozzájárulása szükséges. Amennyiben 
a Megrendelő az ilyen mértékű ártúllépéshez nem járul hozzá, 
úgy a BOELS - ettől függetlenül - jogosult az összes elvégzett 
ráfordításának, valamint egy méltányos költségátalány meg-
térítésére.

3. Szállítási és szolgáltatási idők
3.1.  A szállítások/szolgáltatások határideje legkorábban a meg-

rendelésnek a BOELS általi írásbeli visszaigazolásával kez-
dődik, azonban ettől a BOELS jogosult eltérni, kivéve, ha erről 
kifejezett írásbeli megállapodás született.

3.2.  A javítási határidők csak akkor kötelezőek a felekre nézve, ha 
erről kifejezett megállapodás született. A megbízások bővíté-
se esetén a határidő megfelelően meghosszabbításra kerül.

3.3.  Olyan teljesítési késedelem esetén, mely a BOELS érdekkörén 
kívül eső, előre nem látható okból fakad (pl. anyagbeszerzési 
nehézségek, üzemzavarok, sztrájk, kizárás stb., akár a BOELS 
beszállítói esetén is), a teljesítési határidő az akadályoztatás 
idejével meghosszabbodik.

3.4.  A BOELS-nak – a súlyos gondatlanságot meghaladó - fel-
róható teljesítési késedelme esetén, a Megrendelő a bekö-
vetkezett kár bizonyítása esetén kötbérre jogosult. A kötbér 
mértéke – abban az esetben, ha a Megrendelő további igé-
nyérvényesítésről lemond - a késedelemtől számított minden 
teljes hét után a késedelemmel érintett megrendelt alkatré-
szek, eszközök (Termék) vagy a megbízás teljes nettó értéké-
nek 0,5%-a, de maximum a Termék vagy a megbízás teljes 
nettó értékének 5%-a.

3.5.  Részszállításokra és részszolgáltatásokra bármikor lehetőség 
van.

4. Kárveszélyviselés
4.1.  A megrendelt Termék olyan okból való meghibásodásának 

vagy megrongálódásának kockázata, mely egyik félnek sem 
felróható (Kárveszély), akkor száll át a Megrendelőre, ami-
kor a Terméket átadták a fuvarozónak, ill. legkésőbb akkor, 
amikor az a megküldés céljából elhagyta a BOELS vagy az 
adott gyártóműhely raktárait. Amennyiben a Megrendelő a 
Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont szerinti fogyasztónak minősül, 
a Kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor (i) az a 
Terméket átveszi, vagy (ii) amikor a fuvarozó Terméket átveszi, 
feltéve, ha a fuvarozó a Megbízó megbízásából jár el, kivéve 
ha a fuvarozót a BOELS ajánlotta.

4.2.  A megrendelt és kiszállított Terméket a Megrendelő - jogainak 
korlátozása nélkül - köteles átvenni, akkor is, ha azok jelen-
téktelen hibákat tartalmaznak.

4.3.  A fuvar károkért a BOELS felelősséggel nem tartozik. Ezeket 
a Termék kézbesítésekor kell megállapítani, és a Megrendelő 
a károkat a fuvarozó vállalattal szemben érvényesítheti.

5. Tulajdonjog-fenntartása
5.1.  A BOELS minden értékesített Termékre vonatkozóan fenntartja 

tulajdonjogát a Szerződésből fakadó valamennyi követelés tel-
jes kiegyenlítéséig. Ha a biztosítékként szolgáló Termékek be-
csült értéke 30%-kal meghaladja a Megrendelőnek a BOELS 
felé fennálló, még ki nem egyenlített tartozás összegét, akkor 
a BOELS a Megrendelő kérésére - ilyen mértékben - köteles 
saját (a BOELS) választása szerinti biztosítékok feloldására.

5.2.  A Megrendelő az 5.1 szerinti jogfenntartás alatt álló Termé-
keket, nem értékesítheti, nem terhelheti meg, nem zálogosít-
hatja el, nem dolgozhatja fel/meg, nem adhatja sem biztosí-
tékként, sem bérbe másnak stb. Arra az esetre, ha harmadik 
személy mégis jogokat szerezne a jogfenntartás alatt álló Ter-
méken, úgy a Megrendelő már most engedményezi az adott 
Terméken keletkező jogait a BOELS részére, aki ezúton az 
engedményezést elfogadja. Harmadik személyek igényérvé-
nyesítése esetén a Megrendelő felhívja a figyelmet a BOELS 
tulajdonjogára, és azonnal tájékoztatja a BOELS-t. Az ezzel 
kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.

5.3.  Amennyiben a Megrendelő a Szerződést megszegi, vagy a 
BOELS jogait veszélyeztető magatartást tanúsít, a BOELS 
jogosult minden további nélkül a Megrendelő költségén a 
jogfenntartás alatt álló Terméket elszállítatni és azokat biz-
tonságba helyezni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a 
BOELS, ill. a BOELS által megbízott személy számára hozzá-
férést biztosítani az érintett Termékhez.

6. Fizetés
6.1.  Eltérő megállapodás hiányában a kifizetés készpénzben, le-

vonások nélkül történik a szállításkor/átvételkor. Amennyiben 
a Megrendelő eltérően nem rendelkezett, a kifizetett összeget 
a BOELS - saját választása szerint – azt költség, kamat, főtar-
tozás sorrendben számolja el.

6.2.  Amennyiben a Megrendelő a fizetési feltételeket megszegi, 
ill. ha a BOELS a szerződéskötést követően arról szerez tu-
domást, hogy a Megrendelő megromlott fizetőképességéből 
kifolyólag a követelések nem biztosítottak, a BOELS jogosult 
a folyamatban levő szállításokat és szolgáltatásokat előleg 
fizetéséhez vagy biztosíték nyújtásához kötni.

6.3.  A BOELS munkatársai nem jogosultak pénzbeszedési meg-
hatalmazás nélküli pénzbeszedés (inkasszó) elvégzésére.

6.4.  A Megrendelő fizetési késedelme esetén a BOELS jogosult 
minden kiküldött felszólítás után 10 EUR összegnek megfele-
lő behajtási költséget a Megrendelőnek felszámolni.

6.5.  A BOELS igényeivel szemben a Megrendelő visszatartási 
jogra vagy beszámításra csak olyan igények esetén jogosult, 
melyek nem vitatottak vagy megalapozottságukat jogerős íté-
let állapítja meg.

7. Kellékszavatosság és felelősség
7.1.  A Megrendelő a hibát BOELS-nak haladéktalanul köteles 

írásban bejelenti, de legkésőbb (i) a nyilvánvaló hibákat nyolc 
napon belül, (ii) javítási munka esetén felmerült hibákat a ki-
szállítás utáni három napon belül. Ellenkező esetben a Meg-
rendelő szavatossági igényt határidőn túl nem érvényesíthet. 
Amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont 
szerinti fogyasztónak minősül, akkor a jelen pontban írt hiba 
bejelentési határidőkre a Ptk. 6:162.§ (2) bekezdés rendelke-
zései az irányadóak.

7.2.  Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kérhet (i) kijavítást; (ii) 
amennyiben a kijavítás nem célravezető, nem lehetséges 
vagy a BOELS-tól nem elvárható, úgy kicserélést; (iii) ha a 
többször megismételt javítások vagy cserék nem vezettek 
eredményre, vagy a BOELS az erre vonatkozó írásos megál-
lapodás szerinti és méltányos határidőt saját hibájából túllépi, 
úgy árleszállítást; vagy (iv) a Szerződéstől elállhat és kártérí-
tést követelhet.

7.3.  Ha a Megrendelő a BOELS vagy a gyártó üzemi vagy kar-
bantartási utasításait nem tartja be; a kiszállított Terméken 
változtatásokat végez; azt az utasítástól eltérő módon, szak-
szerűtlenül kezeli; valamint normál elhasználódás mellett, 
vagy folyamatban lévő javítások esetén a BOELS beleegyezé-
se nélkül végez munkálatokat a Terméken, az a szavatossági 
igényeinek megszűnéséhez vezet.

7.4.  Új Termék értékesítése esetén a Megrendelő a teljesítéstől 
számított 1 évig jogosult a fenti szavatossági igényeket érvé-
nyesíteni, amennyiben a hibákat rosszhiszeműen nem hall-
gatta el vagy a BOELS szavatolta a hibáktól való mentességet. 
Amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont 
szerinti fogyasztónak minősül, akkor a Megrendelő a teljesí-
téstől számított 2 évig jogosult a fenti szavatossági igényeket 
érvényesíteni.

7.5.  Használt Termék értékesítése esetén BOELS kellékszava-
tossága kizárt. Amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) 
bekezdés 3. pont szerinti fogyasztónak minősül, akkor a 
Megrendelőt – a jelen pontban írtakkal ellentétben - a 7.1. 
szerinti szavatossági jogok ebben az esetben is megilletik.

7.6.  A Megrendelő további igényeit – különösen a hibás teljesítés-
ből eredő kárát – csak akkor érvényesítheti, ha azok a BOELS 
súlyos gondatlanságára vezethetők vissza, vagy

-  élet, testi épség vagy egészség károsodása esetén;
-  jelentős szerződéses kötelezettségek megsértése esetén, 

melynek során a szerződéses cél elérése kerül veszélybe, a 
szerződéstipikus módon előre látható károk tekintetében;

-  a termékfelelősségi szabályok szerinti személyi sérülésekért 

és a használt tárgyakon keletkezett anyagi károkért történik 
felelősségvállalás áll fenn;

-  olyan minőségi jellemzők hibája esetén, amelyek meglétét a 
BOELS kifejezetten vállalta, ha közvetlen célja az volt, hogy a 
Megrendelőt olyan károk ellen biztosítsa, melyek nem a Ter-
mékben keletkeztek;

-  olyan hibák esetén, melyet a BOELS rosszhiszeműen elhall-
gatott, vagy az azoktól való mentességet szavatolta.

7.7.  Ellenkező megállapodás hiányában a hibás teljesítés esetén a 
jelen ÁSZF 7. pontjában írtak az irányadók.

7.8.  Az érintett Termék jellemzőire vonatkozó nyilatkozatok nem 
minősülnek szavatossági kötelezettség-vállalásnak vagy jó-
tállási nyilatkozatnak.

8. Különös rendelkezések javítási munkálatok elvégzéséhez
8.1.  A BOELS részére adott javítási megbízás a Megrendelő általi 

hozzájárulásnak minősül próbautak és próbaüzem elvégzésére.
8.2.  A Kárveszély akkor száll a Megrendelőre, amikor a BOELS tá-

jékoztatta őt a munkálatok befejezéséről. Ebben a tekintetben 
a számla kiállítása tájékoztatásnak minősül.

8.3.  A Megrendelőnek a Terméket három napon belül át kell ven-
nie, ellenkező esetben a BOELS a Terméket a tárolási költsé-
gek felszámításával, a Megrendelő kockázatára tárolja.

8.4.  A BOELS a beszerelt aggregátok, csere- és tartozékalkat-
részek feletti tulajdonjogát a 5. pontban foglaltak szerint a 
Megrendelő tartozásának teljes kiegyenlítéséig fenntartja. 
Eddig az időpontig a BOELS-t a javított Terméken zálogjog és 
visszatartási jog illeti meg. A BOELS zálogjoga a BOELS ko-
rábbi javítási munkálatai alapján fennálló, valamint a Megren-
delővel szembeni egyéb esedékes követelések biztosítására 
is szolgál. A BOELS jogosult a Megrendelő fizetési késedelme 
esetén, megfelelő határidő tűzésével a zálogtárgy értékesíté-
sének terhe mellett a Megrendelőt fizetésre felszólítani, mely 
határidő eredménytelen lejártát követően BOELS jogosult a 
zálogosított Terméket értékesíteni vagy más módon eladni, 
ésa bevételből saját követeléseit kielégíteni. Amennyiben a 
Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont szerinti fo-
gyasztónak minősül, akkor a jelen pontban írt kielégítési jogot 
BOELS kizárólag a Ptk. 5:127- 5:138.§ rendelkezési szerint 
jogosult gyakorolni.

8.5.  A javítások során szabaddá vált, kicserélt alkatrészeket a 
BOELS leselejtezheti, amennyiben a javítás a BOELS műhe-
lyeiben történt. Ha a Megrendelő ettől eltérően kíván eljárni 
az elhasznált alkatrészekkel, úgy erről a megbízási visszaiga-
zolás kézhezvételét követően haladéktalanul köteles írásban 
tájékoztatnia BOELS-t.

8.6.  A BOELS felelősségére a jelen ÁSZF 7.6. pontjában foglaltak 
az irányadók.

8.7. A javítási munkálattal összefüggő hibás teljesítés esetén 
BOELS kellékszavatossága a teljesítéstől számított 1 évig 
érvényesíthető, amennyiben a Megrendelő a hibákat rossz-
hiszeműen nem hallgatta el vagy a BOELS szavatolta hibáktól 
való mentességet. Amennyiben a Megrendelő a Ptk. 8:1.§ 
(1) bekezdés 3. pont szerinti fogyasztónak minősül, akkor 
a Megrendelő a teljesítéstől számított 2 évig jogosult a fenti 
szavatossági igényeket érvényesíteni.

9. Alkalmazandó jog, teljesítési hely, illetékes bíróság, rés-
zleges semmisség
9.1.  A felek rögzítik, hogy a teljesítés helyszíne a BOELS székhe-

lye.
9.2.  A Szerződésben és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdé-

sekben a Ptk. és mindenkor hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.

9.3.  A felek a Szerződéből származó jogvitáik esetén alávetik 
magukat a BOELS (magyarországi) székhelye szerinti bíróság 
kizárólagos illetékességének.

9.4.  Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy annak 
részei teljesen vagy részben érvénytelenek vagy azzá vál-
nak, úgy az az ÁSZF érvényes rendelkezéseit nem érinti. 
Az érvénytelen rendelkezéseket olyan hatályos rendelkezé-
sekkel kell helyettesíteni, melyek az ÁSZF tényleges, jogi és 
gazdasági célkitűzéseihez a leginkább közel állnak. Ugyanígy 
kell eljárni abban az esetben, ha az ÁSZF előre nem látott 
hiányosságokat tartalmaz.
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