
 

 

 

Az IHLE Magyarország Kft. 
Általános szerződési feltételei 

 
 

(Utolsó frissítés: 2021. január) 
 

I. Általános rendelkezések 
 

A jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az IHLE Magyarország Kft, 2900 Komárom, Erdélyi u.4, a Komárom-Esztergom 
Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 11-09-017972 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott vállalat. (a továbbiakban úgy is mint „IHLE” részére 
benyújtott ajánlatokra és a vele kötött megállapodásokra egyaránt irányadók. A megrendelés feladása, bármely szolgáltatásunk 
igénybevétele, a webáruház, valamint a „lissi” elnevezésű kerékkonfigurátor alkalmazás használata, továbbá a teljesítés elfogadása akként 
minősül, hogy Önök elfogadták az üzleti feltételeinket, melyek az összes ajánlatra és megállapodásra irányadók. A megrendelő (a Ptk. – azaz 
a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – 8.1.§ (1) szakasza értelmében velünk folyamatos üzleti kapcsolatban álló 
ügyfelek/fogyasztók) által közölt kiegészítő, ellentétes vagy eltérő szövegezésű szerződési feltételek nem irányadók, még abban az esetben 
sem, ha ezeket kifejezetten nem kifogásoljuk; azzal, hogy ezek csupán abban az esetben és mértékben alkalmazandók, ha és amennyiben 
egyedi esetben írásban elfogadtuk őket. 

 
II. Termékek és szolgáltatások 
 

Az IHLE Általános szerződési feltételei irányadók az IHLE Magyarország Kft. által értékesített összes termékre, úgymint: 
- minden felkínált árura (különösen az új önálló abroncsokra, komplett kerekekre, keréktárcsákra, tömlőkre, szelepekre és tartozékok-

ra), valamint 
- a szolgáltatásokra (különösen a „lissi” elnevezésű kerékkonfigurátor alkalmazásra) irányadók. 

A szolgáltatás függvényében vevő külön megállapodást köt velünk. 
 

III. Számlanyitás, fiók létrehozása, ajánlatok, árak. A termékek leszállítása és a szolgáltatások teljesítése  
 

1. A megrendelések ügyfélszolgálatunkon (telefon, illetve mail útján) és a webáruházunkban egyaránt feladhatók. Ehhez vevőnek az erre a 
célra szánt regisztrációs adatlap kitöltésével létre kell hoznia egy saját fiókot. Fenntartjuk a jogot, hogy a hozzáférési adatok megadása 
előtt ellenőrizzük a kérelmezőt, így többek között meggyőződjünk a hitelképességéről. A vevő hozzáférési jogosultságának megadását 
bármikor megtagadhatjuk, illetve a megadott jogosultságot bármikor visszavonhatjuk. 
A kérelem ellenőrzését és jóváhagyását követően a vevő egy hozzáférési ügyfélszámot kap, a webáruházhoz pedig egy felhasználó-
azonosítót és jelszót biztosítunk neki (ld. IX. pont). 

 
2. Eltérő megállapodás hiányában az ajánlatainkat módosíthatjuk, és azok nem bírnak kötelező erővel. A vevő által feladott megrendelések 

szerződéskötésre irányuló kötelező erejű ajánlatnak minősülnek. Fenntartjuk a jogot, hogy az ajánlatot elfogadjuk. Az elfogadás írásban 
(pl. elektronikus vagy írásbeli megrendelés-visszaigazolás útján), szóban, illetve a szolgáltatás teljesítésével vagy a termékek vevő 
részére történő leszállításával is megvalósulhat. Az ajánlat elfogadásának feltétele a termékek helyes és időben megfelelő rendelkezésre 
állása, valamint a vevő fizetőképessége. A termék megrendelés feladásának időpontjában fennálló hiányáról vevőt megfelelően értesítjük. 

 
3. A vevő beérkező megrendeléseit kizárólag a megrendelt áruk típusa és mennyisége szempontjából ellenőrizzük és dolgozzuk fel. 

 
4. Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatásnyújtás, illetve szállítás, valamint ezek kalkulációja a megrendelés elfogadásának napján 

érvényes végső áron és feltételeken alapul (nettó listaár plusz az irányadó általános forgalmi adó, a vonatkozó magyar jog szerinti 
termékdíj – ún. „Ecotax” –, mínusz az esetleges egyedi ajánlati kedvezmény, „ex warehouse” vámok, valamint – amennyiben irányadó – 
szállítási költségek). 

 
5. Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk az általunk alkalmazott árakat. Amennyiben a szolgáltatásra vagy termékekre irányadó, 

megrendeléstől számított teljesítési idő négy hónapnál rövidebb, és ezen idő alatt áremelkedés következik be, a vevő elállhat a 
megrendelésétől. Az elállást írásban, az áremelkedés közlését követően haladéktalanul, és még a teljesítés előtt kell közölni. 

 
6. Általános szabályként rögzítjük, hogy a teljesítési határidők nem képezik a megállapodás részét, hanem csupán nem kötelező erejű 

előrejelzésnek minősülnek Amennyiben egyedi esetben a teljesítési határidő betartására vállalunk kötelezettséget, ennek hatályossága 
írásbeli formához kötött. Amennyiben rajtunk kívül álló okokból nem áll módunkban betartani a kötelező teljesítési határidőt (a termékek 
nem állnak rendelkezésre), erről haladéktalanul értesítjük a vevőt, és tájékoztatjuk az ebben az időpontban valószínűsített új teljesítési 
határidőről. Amennyiben a termékek az újonnan megadott teljesítési határidőre sem állnak rendelkezésre, úgy jogosultak vagyunk arra, 
hogy a szerződéstől részben vagy egészben elálljunk. A vevő által megfizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul visszatérítjük. A termékek 
fentebb hivatkozott hiánya többek között kiterjed a beszállítónk késedelmes teljesítésére is, amennyiben mögöttes újrafeltöltési 
tranzakciót létesítettünk vele. A mögöttes újrafeltöltési tranzakció abban az esetben jön létre, ha a beszállítónk beszerzési szerződés 
teljesítési kötelezettsége legalább azonos szintű biztosítékot nyújt a részünkre, mint amelyet a szállítási szerződésben mi nyújtunk a 
vevőnek. A jogszabályban biztosított elállási jogunkat, valamint a teljesítési kötelezettség kizárása esetén a szerződés teljesítésére 
vonatkozó jogszabályi előírásokat (pl. a teljesítés és/vagy a további teljesítés lehetetlenülését, észszerűtlen voltát) az itt rögzített 
rendelkezések nem érintik. 



 

 

Késedelmes teljesítésünkre a jogszabályi előírások irányadók, ugyanakkor ilyen esetben nem tudunk eltekinteni a vevő késedelmes 
teljesítést kifogásoló felszólításától. 

7. A termékeket a szállítási módozat (vámkezelést magába foglaló postai megrendelés) függvényében a vevő által megjelölt helyre szállítjuk 
a vevő költségén vagy a saját költségünkön. Eltérő megállapodás hiányában mi magunk határozhatjuk meg a feladás módját (különösen 
a fuvarozó társaságot, az útvonalat és a csomagolást). A vevő részére történő teljesítés közvetlenül átvételi elismervény ellenében 
történik, kivéve, ha a vevő a fuvarozóval eltérő raktározási helyszínben állapodott meg, melyhez átvételi elismervény nem, hanem csupán 
tárolási engedély szükséges. 

 
A termékek véletlen elvesztésének és megrongálódásának kockázata legkésőbb a teljesítéskor átszáll a vevőre. A teljesítés helyétől eltérő 
rendeltetési helyre történő eladás esetén a kockázat akkor száll át a vevőre, amikor a termékeket átadjuk annak a személynek, aki a 
szállításért felelős. 
Amennyiben a feladás a vevő érdekkörében bekövetkezett okból szenved késedelmet, a kockázat a vevőre azon a napon száll át, amelyen 
a termékek szállításra készen állnak. 
Amennyiben a vevő késlekedik az átvétellel vagy nem működik együtt, illetve neki felróható egyéb okból a teljesítésünket késlelteti, úgy 
jogosultak vagyunk arra, hogy az ebből eredő káraink és többletköltségeink (pl. tárolási költségek) megtérítését követeljük. Mindezért a 
teljesítésre nyitva álló idő kezdő időpontjától, illetve – annak hiányában – azzal a nappal kezdődően, amikor bejelentettük, hogy a termékek 
szállításra készen állnak, naptári naponként minden egyes termék vonatkozásában 3.500,- HUF átalányösszeget számítunk fel. Mindez 
nem érinti az ezt meghaladó összegű igazolt káraink és egyéb jogérvényesítéssel kapcsolatos igényeink érvényesítésének jogát, azzal, 
hogy a fenti átalányösszeg minden további pénzköveteléssel szemben betudható. A vevő igazolhatja, hogy nem szenvedtünk kárt, vagy 
csupán az előbb említett átalányösszegnél jóval alacsonyabb kár ért bennünket. 

 
A vevőnek a hibák megvizsgálására és bejelentésére vonatkozó kötelezettségére a Ptk. 6:127. § az irányadó. A vevő a teljesítés 
időpontjában köteles átvizsgálni a leszállított termékeket annak megállapítása érdekében, hogy azok hibásak-e (különösen, hogy fennáll-
e bármilyen eltérés a megrendelt mennyiséghez vagy típushoz képest, illetve a termékek szennyezettek-e). A vevő jogainak biztosítása 
érdekében a nyilvánvaló hibákat teljesítéskor haladéktalanul jelenteni kell (a fuvarokmányon és az átvételi elismervényen írásban rögzített 
feljegyzéssel) a gépkocsivezetőnek és a részünkre egyaránt. Amennyiben a hiba gondos átvizsgálás ellenére nem észlelhető (t.i. rejtett 
hiba esetén) a hibát a felfedezéstől számított három munkanapon belül kell bejelenteni. Mindezek hiányában a termékek akként 
minősülnek, hogy azokat a vevő elfogadta. 
A felelősségünket kizárjuk arra az esetre, ha a vevő a meghatározott határidőben elmulasztja az áruk megfelelő átvizsgálását és a hibák 
bejelentését. 

 
8. A létesítményeinkben és a beszállítóink létesítményeiben bekövetkező vis maior események (pl. tűz, robbanás, áradás), hivatalos szervek 

intézkedései, valamint egyéb előre nem látható események (pl. sztrájk, kizárás) esetén mentesülünk a kötelezettségünk alól, hogy 
határidőre teljesítsünk, valamint jogosulttá válunk arra, hogy a további teljesítéseket (későbbi teljesítésre vonatkozó kötelezettség nélkül) 
megtagadjuk. 

 
9. A vevő anyagi helyzetének jelentős romlása, fizetési nehézségek vagy azokkal összefüggésben bekövetkezett tulajdonosváltás esetén, 

különösen a vevővel szemben indult csőd vagy felszámolási eljárás vagy ilyen eljárás megindítására irányuló kérelem esetén 
mentesülünk a folyó megrendelések teljesítése alól, továbbá jogosulttá válunk arra, hogy a teljesítést haladéktalanul felfüggesszük, 
kivéve, ha a vevő ezzel egyidejűleg teljesíti a fizetési kötelezettségét. Ez a rendelkezés megfelelően irányadó a fizetésképtelenségi eljárás 
megindítása esetén is, amennyiben az nem érint folyamatos termékszállításra vonatkozó megállapodást. 

 
10. A vevő ezennel vállalja, hogy betart minden jogszabályt és előírást, amely a termékek szállítására, értékesítésére, átszállítására, kivitelére, 

visszaküldésére, illetve újbóli kivitelére vonatkozik, ideértve többek között az alábbiakra irányadó jogszabályokat és előírásokat is: 
 

• kereskedelmi szankciók (ideértve az átfogó és az ágazati embargókat és a személyes szankcióra vonatkozó intézkedéseket is) és 
•  exportellenőrzés (ideértve a katonai és a kettős felhasználású termékeket is), 

 
a továbbiakban együttes említésük esetén úgy is, mint „kereskedelmi szankciók”. A fentiek kiterjednek az ENSZ (Egyesült Nemzetek 
Szervezete), az Európai Tanács, illetve az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) előírásaira, valamint az Európai Unió 
és az Amerikai Egyesült Államok által alkotott jogszabályokra és előírásokra is. Az esetleges hadi célú felhasználásra szánt termékek listája, 
valamint a kereskedelmi embargóval sújtott országok listája a 
http://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/ausfuhrkontrolle_node.html weboldalon érhető el. 
 
A vevő ezennel vállalja, hogy semmilyen módon nem hoz minket olyan helyzetbe, ahol fennállhat a kockázat, hogy az irányadó kereskedelmi 
szankciók közvetlen vagy közvetett megsértését állapíthatják meg az esetünkben. 

 
A fentieken túlmenően megtagadjuk a közvetlen vagy közvetett értékesítést vagy átszállítást Kubába, Iránba, Észak-Koreába és Szíriába 
vagy ezen országok érintésével az olyan termékek vonatkozásában, amelyeket pótalkatrészként értékesítenek vagy amelyek magasabb 
szintű szerelvényekbe (például szerelvények egységeibe, szárazföldi járművekbe, repülőgépekbe stb.) vannak beépítve, továbbá tiltjuk az 
ilyen értékesítést és átszállítást. Az álláspontunkat a vevő köteles figyelembe venni. 

 
Amennyiben megalapozottan feltételezzük, hogy fennáll a fenti kötelezettségek megszegésének a kockázata, a vevő azonosítására szolgáló 
bizonyítékot kérhetünk, illetve kérhetjük a vevőtől számla benyújtását abból a célból, hogy meggyőződhessünk e termékek rendeltetési 

http://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/ausfuhrkontrolle_node.html


 

 

helyéről. 
 

IV. Fizetési feltételek 
 

1. A számlánk kiegyenlítésére nyitva álló határidőre a megállapodás, illetve a számlán feltüntetett feltételek irányadók. A vevő a 
megállapodásban rögzített fizetési határidő lejártakor esik késedelembe. Fenntartjuk a jogot, hogy két eredménytelen felszólítást 
követően zároljuk a vevő fiókját, és különösen, hogy a követelésünket követeléskezelő szolgáltatóra ruházzuk. 

 
Fizetési kedvezmény esetén a kedvezmény mértékét és időtartamát a számlán tüntetjük fel. Az előlegre (előzetes fizetésre) kamat nem 
irányadó. 

 
 

2. Amennyiben a vevővel SEPA közvetlen beszedési megbízásként (SEPA Basic Direct Debit) vagy vállalkozások közötti SEPA beszedési 
modell keretében megvalósuló fizetésről állapodtunk meg, a számla végösszegével a vevő bankszámláját a beszedési megbízás vagy 
SEPA közvetlen beszedési modell kapcsán adott megbízás szerint terheljük meg. A számlán szereplő szöveges tájékoztatóban előzetes 
figyelmeztetésként mindkét eljárás esetén felhívjuk a figyelmet a beszedési megbízás tényére. Az előzetes értesítés időtartama a számla 
esedékességéig tart, kivéve, ha ettől eltérő határidőt adtunk meg. Az előzetes bejelentés révén a vevő gondoskodhat arról, hogy az általa 
előre megadott számlán megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. 

 
3. A számlára vagy az azon szereplő összegre vonatkozó vevői kifogást (pl. elmaradt vagy hiányos teljesítés esetén) a számla keltétől 

számított 30 napon belül kell írásban megküldeni az IHLE Magyarország Kft,. 2900 Komárom, Erdélyi u. 4. szám alatti címére, úgy, hogy 
a kifogás ezen az időn belül beérkezzen. A feltételhez nem kötött fizetés, valamint a fent rögzített határidő eredménytelen lejárta esetén 
a vevő a számlával szemben nem emelhet kifogást. 

 
4. A Ptk. 6:48.§ értelmében az esedékes összegek az 1. pontban foglaltak szerint az esedékesség napjától késedelmi kamattal 

érvényesíthetők, azzal, hogy a kamat mértéke a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat az aktuális jelenleg 9%-kal növelt 
összege, melyet a számla bruttó végösszegének alapul vételével kell kiszámítani. Mindez nem csorbítja a jogunkat, hogy a követeljük a 
vevő késedelméből eredő káraink megtérítését. 

 
5. Fenntartjuk a jogot, hogy – adott esetben – közvetlen beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást (2. pont), előlegfizetést, biztosíték 

nyújtását, szállításkor fizetendő („cash-on-delivery”) opció vagy a szállítás készpénzben történő kiegyenlítését igényeljük, amennyiben a 
szerződéskötést követően szerzünk tudomást olyan körülményekről, melyek alkalmasak arra, hogy a vevő hitelképességét jelentősen 
csökkentsék, illetve amelyek veszélyeztetik a szerződéses jogviszonyból és a fennálló üzleti kapcsolatból eredő kintlévő követeléseink 
vevő általi kiegyenlítését. 

 
6. Fenntartjuk a jogot, hogy kizárólag az általunk meghatározott hitelkereten belül teljesítsünk. Fenntartjuk a jogot, hogy a megadott hitelt – 

akár a fizetési határidőn belül – visszavonjuk, ha okkal feltételezzük, hogy az igényeink vagy a biztosítékból való kielégítésünk 
kockázatnak van kitéve. Emellett jogosultak vagyunk arra, hogy belátásunk szerint bármikor megfelelő biztosíték nyújtását követeljük. 
Amennyiben nem kapunk biztosítékot az erre vonatkozó felhívás ellenére sem, úgy a követelésünk azonnal esedékessé válik. 

 
7. A vevő a kifizetéseket kizárólag általunk elismert, nem vitatott, eldönthető vagy jogerős ítéletben foglalt ellenkövetelés esetén tarthatja 

vissza, illetve számíthatja be. 
 

V. Elektronikus adatcsere 
 
1. Elektronikus üzleti portfóliónk keretében elérhetővé tehetjük a vevőinknek az elektronikus adatcsere (Electronic Data Interchange – EDI) 

igénybevételét, valamint azt, hogy a fizetéseik feldolgozásához elektronikus adatcserére álljanak át. Ez a magyar jogszabályok szerinti 
elektronikus formában kibocsátott számlák, illetve elektronikus jóváírási értesítők (a továbbiakban „e-számlák”) elkészítésére és 
továbbítására irányadó. Az e-számlák így felváltják az addig papír alapon kiállított eredeti számlákat/jóváírási értesítőket, továbbá 
megfelelnek az e-számlákra irányadó jogszabályi előírásoknak, így különösen a 910/2014/EU rendeletnek, a 2001/115/EK irányelvnek 
(héa-irányelv), a vonatkozó magyar jogszabályoknak, valamint az adójogi előírásoknakk. 

 
2. Mindaddig, amíg az eredeti számlákat/jóváírási értesítőket továbbra is papír alapon állítjuk ki és továbbítjuk, a vevőt az átállást 
megelőzően szöveges formában értesítjük a részletekről (pl. az feldolgozás módjáról, a bevezetésre nyitva álló időszakokról, az igénybe 
vett harmadik személyekről, a tárolás helyéről). 
 
A vevő ezennel kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az e-számlákat az IHLE vagy az általa megbízott harmadik személyek – az általuk 
meghatározott feltételekkel – továbbítsák, továbbá vállalja, hogy megteremti azokat a műszaki feltételeket, melyek szükségesek ahhoz, 
hogy az e-számlák a megállapodás szerint hozzáférhetők legyenek. 
 

 
 

V. A tulajdonjog fenntartása, biztosítéki jogok 
 



 

 

1. Minden általunk leszállított terméken mindaddig fenntartjuk a tulajdonjogot, amíg az üzleti kapcsolatból eredő, vevő által teljesítendő 
összes követelésünk – a feltételhez kötött és jövőbeli követeléseket is beleértve – kielégítést nem nyert.  Ez a rendelkezés irányadó arra 
az időtartamra is, ameddig az üzleti kapcsolattal összefüggésben harmadik személyek javára kezességet vállalunk. 

 
2. Amennyiben tulajdonjog-fenntartásunkat érvényesítjük, a vevő fizetési kötelezettségén túlmenően jogosultak vagyunk arra, hogy a 

visszaszolgáltatott árukat: 
 

a) piaci értéken (= realizálható viszonteladói haszon), vagy 
b) a fenti IV. cím 6. pontjával összhangban (levonva az értékvesztést) jóváírjuk. 

 
A fenti esetekben jogosultak vagyunk arra, hogy – a jóváírási értesítőn szereplő jóváírt összeg 10%-ának megfelelő összegben – levonjuk 
az áruk visszaváltásával járó költségeket. A vevő igazolhatja, hogy az értékcsökkenés tényleges mértéke, illetve az áruk birtokának 
visszavételével járó költségek ennél alacsonyabbak voltak. 

 
3. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat olyan termékekkel kombinálják, keverik vagy vegyítik, amelyeket nem mi 

szállítottunk, a vevő birtokában lévő termékeken fennálló tulajdoni hányadunk meghatározása a könnyebb bizonyítás érdekében – a Ptk. 
5:66.§ szakasza értelmében – a fenntartott tulajdonjogunk érvényesítését megelőző 6 hónap folyamán a termékeinkhez hozzáadott 
dolgok értékének a harmadik személyek által ugyanezen idő alatt szállított termékek viszonyításával történik. A vevő igazolhatja, hogy a 
közös tulajdonon fennálló tulajdoni hányad mértéke ettől eltérő. 

 
4. A vevő a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat megfelelően – különösen tűz- és lopáskár esetére – köteles biztosítani. A 

biztosítótársasággal szemben a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat érintő káreseményből eredően érvényesített igényeket a vevő 
ezennel ránk engedményezi a pótlás értékének megfelelő összegben. A vevő köteles tájékoztatni a biztosítótársaságot az igény 
engedményezéséről. A VI. cím 1. pont szerinti összes fizetési kötelezettség vevő általi maradéktalan teljesítéséig a vevő ránk 
engedményezi a megrendelőivel szemben fennálló minden olyan követelését és járulékos jogát, amely a tulajdonjog-fenntartással érintett 
áruk továbbértékesítéséből ered. A vevő tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely veszélyeztetheti a megállapodás szerinti 
előzetes engedményezést, különösen az olyan megállapodástól, amely megakadályozza a továbbértékesítésből eredő igények vevő általi 
engedményezését, illetve amelynek értelmében a követelések a megrendelőivel fennálló folyószámla-jogviszony részét képezik. 
Amennyiben azonban mégis létrejön a folyószámla-jogviszony, a folyószámla-követelést engedményezni kell ránk az általunk 
szolgáltatott és a folyószámla-jogviszony tárgyát képező termékek továbbértékesítéséből eredő igényeknek megfelelő összegben. Ez a 
rendelkezés irányadó a kiegyenlítést követően fennmaradó folyószámla-követelést felváltó egyenlegre is. 

 
5. Abban az esetben, amennyiben a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat a vevő más – nem a tulajdonunkat képező – árukkal vagy 

szolgáltatásokkal együtt számlázza, a vételár megfizetésére vonatkozó igény IV. cím 5. pont szerinti engedményezése úgy minősül, hogy 
a vevő által a megrendelője felé a tulajdonjog-fenntartással érintett áruk vonatkozásában számlázott összegben megvalósult, a héát is 
beleértve, azzal, hogy amennyiben a tulajdonjog-fenntartással érintett áruink egyedi ára a számlán külön fel van tüntetve, úgy az 
engedményezés a vevő megrendelője részére történő teljesítés időpontjában az általunk a vevőre terhelt vételárnak megfelelő összegben 
irányadó. 

 
Ha a vevő a tulajdonjog-fenntartással érintett árukkal összefüggésben kapcsolódó szolgáltatást – például összeszerelést, 
kiegyensúlyozást vagy ezekhez hasonló szolgáltatást – nyújt, amennyiben a tulajdonjog-fenntartással érintett áruk és a szolgáltatás a 
számlán külön nem szerepe (t.i. a számlán csupán a végösszeg van feltüntetve) úgy ez akként minősül, hogy a részünkre engedményezte 
a teljes követelést. 

 
6. A vevő a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat kizárólag akkor értékesítheti tovább, illetve használhatja más módon, ha a fenti 

követeléseket előzetesen átruházza ránk, és a termékeink megnevezését a számláin, szállítólevelén vagy egyéb okmányain feltünteti. 
 

7. Az engedményezéstől függetlenül a továbbértékesítésből származó követeléseit a vevő maga érvényesítheti. Mindez azonban nem 
korlátozza a bennünket megillető igényérvényesítési jogot. Az igényérvényesítési jogot a VI. cím 10–11. pontjában rögzített feltételek 
teljesülésének elmaradása esetén visszavonhatjuk. 

 
A vevő anyagi helyzetének jelentős mértékű – IV. cím 7. pontban meghatározott – romlása esetén megszűnik a vevőnek a tulajdonjog-
fenntartással érintett áruk továbbértékesítésére és az igényérvényesítésre vonatkozó joga. Ebben az esetben a vevő köteles a 
képviselőink számára lehetővé tenni, hogy a vállalkozásában minden olyan intézkedést megtegyenek, amelyet a tulajdonjog-fenntartásból 
eredő jogaink megóvása és érvényesítése érdekében megfelelőnek és szükségesnek tartunk. 

 
8. Ha a vevő részben vagy egészben az áruink értékesítéséből eredő követeléseit faktoring vagy egyéb tartozásvásárlás (a továbbiakban 

„faktoring”) formájában harmadik személynek kívánja értékesíteni vagy engedményezni, úgy erről bennünket előzetesen tájékoztatni 
köteles, és be kell szereznie a hozzájárulásunkat. 

 
A közöttünk fennálló, adott egyenleg erejéig a vevő ezennel ránk ruházza a faktoringügyletek alapján a faktorral szemben őt illető 
igényeket. 

 
Amennyiben feltételezhető, hogy az igényeink vagy biztosítékból származó kielégítésünk veszélyben van, a jelen pontból eredő biztosítéki 



 

 

igényeinkről bármikor tájékoztathatjuk a faktort, és kérhetjük, hogy közvetlenül a mi kezünkhöz teljesítsen. A követelések hozzájárulásunk 
nélküli értékesítése vagy engedményezése esetén a vevő köteles megtéríteni az ebből eredő kárainkat. 

 
Amennyiben ilyen esetben a jogosultságunkkal kapcsolatban kételyek merülnek fel, a vevő vállalja, hogy – ennek tisztázásáig – arra 
utasítja a faktort, hogy az egyenlegünk erejéig kifizetendő összegeket az általunk megadott letéti számlára fizesse be, illetve hogy azokat 
az előbbi számlán helyezze el. 
A fenti rendelkezések egyaránt irányadók a „valódi” faktoringra (ahol a hitelképességgel összefüggő kockázatot a faktor viseli) és a „nem 
valódi” faktoringra (ahol a nem-teljesítés kockázatát továbbra is a követelés átruházója viseli). 

 
9. A fizetés elmaradása esetén, vagy amennyiben indokoltan feltételezhető, hogy a tulajdonjog-fenntartási jogaink sérülhetnek, 

érvényesíthetjük az ebben a címben említett biztosítéki igényeinket. Ilyen esetben a vevő köteles megadni azt a tájékoztatást, amely e 
jogok érvényesítéséhez szükséges, és át kell adnia a szükséges okmányokat, különösen a szállítóleveleket, számlákat, leltárjegyzéket 
és ezekhez hasonló dokumentumokat. 

 
10. A vevő haladéktalanul köteles bennünket tájékoztatni a lefoglalásokról, illetve arról, hogy a tulajdonjog-fenntartási vagy biztosítéki 

igényeinket harmadik személyek veszélyeztetik, továbbá e jogokat köteles írásban megerősíteni mind a felénk, mind pedig a harmadik 
személyek felé. A vevő e jogokat nem terhelheti meg, nem engedményezheti, illetve nem ruházhatja át biztosítékként. 

 
11. A fizetés elmaradása esetén, vagy amennyiben indokoltan feltételezhető, hogy a tulajdonjog-fenntartási és biztosítéki igényeink 

sérülhetnek, felhívásunkra a vevő köteles értesíteni a megrendelőit a VI. cím fenti 5. pontjában rögzített engedményezésről. 

12. Amennyiben a minket megillető biztosítékok értéke összességében tartósan több mint 20%-kal meghaladja a követeléseink összegét, a 
vevő erre irányuló felhívására kötelesek vagyunk felszabadítani az általunk kiválasztott biztosítékokat (a tulajdonjog-fenntartási jogok 
esetén az e joggal érintett áruk számla szerinti értékét kell alapul venni). 

 
VI. Jótállás 

 
A vevő köteles betartani a gyártónak a termékekre vonatkozó ajánlásait, különös tekintettel a tárolásra, az abroncsok kiválasztására, 
összeszerelésére, felfújására, a légnyomásra, a használatra/használati korlátozásokra, az átvizsgálásra, a javításra és a karbantartásra. A 
vevő ezekről az ajánlásokról köteles tájékoztatni a saját megrendelőit is. A tájékoztatási kötelezettséget a végfelhasználó fogyasztónak nem 
minősülő megrendelőinek is tovább kell adnia. 

 
A vevő köteles kiképezni a munkavállalóit a termékek kezelésére. Köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a javításokra (pl. az abroncs 
sérüléseinek kijavítására, illetve a kerék hegesztésére) kizárólag a kerék–abroncs-egység szétszerelése után kerüljön sor. 

 
Az általunk szállított áruk és teljesített szolgáltatások vonatkozásában kizárólag az alábbi rendelkezésekben megfogalmazott jótállást vállaljuk. 

 
1. A nem elhanyagolható és nekünk felróható, határidőben bejelentett hibával rendelkező terméket a csere teljesítésekor a vevőre irányadó 

ár héával növelt értékén cseréljük ki. Fenntartjuk a jogot, hogy – a megmaradt futófelület vastagságának figyelembevételével – 
társaságokkal fennálló ügyeletek során beszámítsuk az abroncs elhasználódásával járó előnyt is. A jótállás során kompenzált termékek 
a tulajdonunkba kerülnek. 

 
Amennyiben a megítélésünk szerint a hibák javítással megfelelően korrigálhatók, fenntartjuk a jogot, hogy csere helyett ezt a megoldást 
válasszuk. A vevőt nem illeti meg a választás joga. A további teljesítést az esedékes vételár vevő általi megfizetéséhez köthetjük. 

 
A csereáru és a kijavítás vonatkozásában a vevőt nem illetik meg olyan további jogok, amelyek a szerződés szerinti eredeti termékek 
kapcsán sem volt jogosult. 

 
A kijavítás, illetve a csere meghiúsulása esetén a vevő kérheti a vételár leszállítását vagy elállhat a szerződéstől. 

 
Az általunk használt méretspecifikációk, műszaki adatok (pl. méretek) és reklámokban elhangzott nyilatkozatok nem minősülnek vállalt 
jellemzőknek. 

2. A jótálláson alapuló igényeket, illetve a hibás teljesítésért fennálló felelősségünket kizárjuk, ha: 
 

a) a kár oka a normál kopás és elhasználódás, valamint külső hatás; 
 

b) a kár oka a nem rendeltetésszerű kezelés, profilmódosítás, bemetszés stb., melyet a vevő vagy harmadik személy idéz elő, vagy 
amelyek balesetből erednek; 

 
c) a termékeket olyan járműre/kerékre szerelték fel, amelyekről – gondos vizsgálattal – megállapítható, hogy a termékekkel nem 

kompatibilisek; 
 

d) az általunk szállított termékeket más személyek javították vagy kezelték; 
 



 

 

e) a termékeken tartós jelleggel feltüntetett gyári szám, gyári vagy egyéb jelzés nem található vagy azt megváltoztatták, különösen, ha 
azt felismerhetetlenné tették; 

 
f) a gyártó által előírt légnyomást az abroncsok esetén igazoltan nem biztosították; 

 
g) az abroncsokat nem rendeltetésszerűen használták, különösen ha túllépték az abroncs méretére és típusára irányadó megengedett 

terhelést és a kapcsolódó járműsebességet; 
 

h) az abroncsokban a felszerelést követően bekövetkezett kár oka a helytelen kerékpozíció, vagy ha az abroncs teljesítményét a 
sárvédőív egyéb hibája csorbította; 

 
i) az abroncsot nem a hozzá megadott keréktárcsára rögzítették, ha a tárcsa nem felel meg a névleges méretnek, rozsdás vagy 

egyébként hibás, illetve ha az abroncsot olyan keréktárcsára szerelték, amely eltér a műszaki adatok szerinti előírástól; 
 

j) az abroncsot ért kár külső erő vagy mechanikus rongálás eredménye, illetve az abroncsot hő érte; 
 

k) az árukat olyan normál elhasználódás és kopás, illetve a rongálódás érte, amely nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, 
illetve balesetből ered; az abroncsot a vevő vagy harmadik személyek a szabadban tárolták, mielőtt felszerelték; 

 
l) a tömlős típusú abroncsokhoz a vevő vagy harmadik személyek tömlőt/abroncsperemet használtak, a tömlő nélküli abroncsokat 

(autóabroncsok esetén) csereszelep nélkül, illetve (teherautóabroncs/tengelyre szerelt abroncs esetén) új tömítőgyűrű nélkül 
szerelték fel; 

 
m) a termék értéke vagy alkalmassága csupán kis mértékben csorbul. 

 
3. Az IHLE jótállási felelőssége a termék, vevő részére történő eladást követő 2 év elteltével - azonban minden esetben a vevő részére 

történő szállítást követő 2 év és 6 hónap elteltével - megszűnik. 
 

4. A jótállási igények érvényesítésének joga kizárólag a velünk folyamatos üzleti kapcsolatban álló vevőket illeti meg. A jótállási igénnyel 
érintett termékeket – a vevővel folytatott egyeztetést követően és kizárólag a végfelhasználó által személyesen aláírt, maradéktalanul 
kitöltött igénybejelentő űrlap birtokában – az általunk megbízott fuvarozóval elszállíttatjuk. Az elszállítás kockázata és költségei a feladót 
terhelik. Főszabályként a termékek gyártóját terheli a kifogásolt termékek megvizsgálásának kötelezettsége. Amennyiben a vevőnek a 
hiba kijavítására irányuló igénye utólag alaptalannak bizonyul, igényelhetjük az ebből eredő költségek vevő általi megtérítését. Ha a 
gyártó elutasítja a jótállási igényt, a kifogásolt abroncsot – a vevővel folytatott egyeztetést követően, amennyiben az elutasítás 
kézhezvételétől számított 14 napon belül erre igényt tart – a gyártó a vevő részére visszaszolgáltatja. Ellenkező esetben az abroncsot a 
gyártó megsemmisíti. Amennyiben nem a vevő az abroncs tulajdonosa, köteles gondoskodni arról, hogy a tulajdonos hozzájáruljon az 
abroncs megsemmisítéséhez. 

 
VII. Felelősség 

 
A vevő kártérítési igénye felelősségre tekintet nélkül (pl. a teljesítés elmaradása, lehetetlenülés, késedelmes teljesítés, igazolt 
szerződésszegés vagy a szerződéskötésre irányuló tárgyalások során a kötelezettségek megszegése, jogosulatlan fellépés, adósok közötti 
egyezség megkötése esetén) ki van zárva, kivéve, ha a jelen cím alatt ettől eltérő rendelkezések nem szerepelnek. 

A felelősség fenti kizárása nem irányadó: 
 

• a termékfelelősségre vonatkozó jogszabály szerinti felelősségre, valamint az élet, a testi épség vagy az egészség sérülésére, illetve 
megrongálódására, amennyiben azt mi magunk idéztük elő gondatlanul, vagy – szándékos vagy gondatlan magatartással – a 
törvényes képviselőink, illetve egyéb közreműködőink okozták; 

• az általunk vagy a törvényes képviselőink, illetve egyéb közreműködőink által szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott 
kötelezettségszegéssel előidézett károkra, azzal, hogy a felelősségünket – a szándékos károkozás kivételével – az előrelátható és 
tipikusan előforduló károkra korlátozzuk; 

• az általunk vagy a törvényes képviselőink, illetve egyéb közreműködőink által lényeges szerződéses kötelezettség – enyhe vagy 
közepes fokú gondatlanságból fakadó – megszegésével előidézett károkra, azzal, hogy a felelősségünk mértékét az előrelátható és 
tipikusan előforduló károkra korlátozzuk; a lényeges szerződéses kötelezettség fogalma alatt pedig azokat a kötelezettségeket 
értjük, amelyek teljesítése teszi elsősorban lehetővé a szerződésszerű teljesítést, és amelyek teljesítésében a másik szerződő fél 
általában bízhat. 

 
Ezek a felelősségre vonatkozó előírások a törvényes képviselőink, munkavállalóink és egyéb közreműködőink személyes felelősségére 
is irányadók. 

 
VIII. Internetes oldalaink (különösen a webáruházunk és a „lissi” elnevezésű kerékkonfigurátor-alkalmazás) használata 

 
A termékeink megrendelése és a komplett kerekek konfigurálásával kapcsolatos információ megszerzése érdekében elérhetővé tesszük 
Önnek a weboldalunkat. 



 

 

 
1. A webáruházba való belépés a vevő fiók létrehozatalára irányuló kérelmének vizsgálata és jóváhagyása után lehetséges (ld. III. cím 1. 

pont). A vevő – az ügyfélszámon kívül – egy felhasználó-azonosítót és jelszót is kap. A vevő – fax vagy e-mail útján, a hozzáférésre 
jogosult munkavállalók megnevezésével – további felhasználó-azonosítókat igényelhet. A vevő köteles kijelölni egy személyt, akinek a 
feladata biztosítani a felhasználó-azonosító és a jelszó személyes és kizárólagos használatát. A kiadott felhasználó-azonosítót és a 
jelszót kizárólag az használhatja, akinek ezeket igényelték. A vevő köteles meggyőződni arról, hogy minden egyes munkamenet után a 
rendszerből megtörtént-e a kijelentkezés. 
A vevő vállalja, hogy bizalmas módon kezelni a felhasználó-azonosítót és a jelszót, és hogy ezeket harmadik személynek nem adja át. 
A titoktartási kötelezettség a vevő minden olyan munkavállalójára kiterjed, aki tudomást szerez a felhasználó-azonosítóról és a 
jelszavakról. E körben határozottan javasoljuk, hogy a kézhezvételt követően haladéktalanul változtassa meg a jelszavát. A vevő vállalja 
annak biztosítását, hogy a jogosultsággal rendelkező személyek eleget tegyenek a titoktartási és a webáruház kizárólagos használatára 
vonatkozó kötelezettségeknek. A vevő vállalja, hogy a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztat bennünket arról, ha a 
felhasználó-azonosítók és/vagy a jelszavak illetéktelen személyek birtokába kerültek. Ezt követően 24 órán belül gondoskodunk a 
hozzáférés letiltásáról és ennek e-mail útján való visszaigazolásáról. 
Amennyiben a jelszót több mint 1 éve nem használják, a fiókkal együtt letiltásra kerül. A webáruház használatának folytatásához aktiválni 
kell a jelszót és a részünkre egy kérelmet kell eljuttatni. 
A fenti rendelkezések megszegéséből eredő következményekért és/vagy károkért kizárólag a vevő tartozik felelősséggel. 

2. A „lissi” elnevezésű kerékkonfigurátor (a továbbiakban „lissi”) egy komplett kerekek konfigurálását szolgáló információs rendszer, amely 
az általa biztosított interfészen keresztül lehetővé teszi a webáruházunkba belépési joggal rendelkező vevőinknek a webáruházba való 
bejutást, valamint a konfiguráció alapján a tőlünk való rendeléshez információt szolgáltat a termékek elérhetőségével és az árral 
kapcsolatban. A befejezett kerékkonfigurációk pdf-formátumban kinyomtathatók. A konfiguráció alapját az ágazatban elérhető termékek 
képezik. Minden egyéb kérdésben az IHLE tires GmbH „lissi” kerékkonfigurációs rendszerre irányadó, mindenkor hatályos és a www.Ihle-
tires.com oldalon elérhető („lissi B2B” üzleti) felhasználási feltételei az irányadók. 

 
3. Az információcseréből fakadóan a hibák – különösen az abroncskereskedők által megadott helytelen adatok – teljes mértékben nem 

zárhatók ki. Az IHLE tires GmbH ezért az információk pontosságáért semmiféle felelősséget nem tud vállalni 
 

4. A weboldalak bármikor látogathatók. A hozzáférést karbantartás, frissítés miatt és/vagy egyéb műszaki vagy jogi indokkal bármikor 
korlátozhatjuk, illetve megszakíthatjuk. 
Az online eszközök használatához szükséges hardverek és szoftverek beszerzése, valamint a szükséges internetkapcsolat biztosítása 
a felhasználó kizárólagos felelőssége. Nem járulunk hozzá a beviteli hibák azonosítására vagy kijavítására szolgáló műszaki feltételek 
megteremtésének költségeihez, illetve ilyen feltételeket nem biztosítunk. A bevitt adatok és információk helyességéért kizárólag a 
felhasználó tartozik felelősséggel. 

 
5. Az internetes oldalakon szereplő információ nem kötelező erejű és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. A kötelezettségek alapítására 

és teljesítésére, valamint a termékekért fennálló felelősségünkre kizárólag a termékekre irányadó szerződéses megállapodások, így 
többek között a mindenkor hatályos Általános szerződési feltételek az irányadók. A jelen weboldalon szereplő információk alapján nem 
létesíthető szerződéses jogviszony. Az internetes oldalak nem tartalmaznak a termékek, illetve a szolgáltatások minőségére vonatkozó 
garanciát vagy minőségi specifikációt. A jelen weboldalon szereplő információ és az ott körülírt termékek és szolgáltatások bármikor, 
előzetes értesítés nélkül módosíthatók, illetve frissíthetők. 

 
6. Az internethasználattal, különösen a hálózati zavarokkal, adatátviteli ingadozásokkal és adatvesztéssel összefüggő kockázatokat a vevő 

viseli. A vevő köteles biztosítani, hogy az általa az internetes oldalakra beküldött tartalomban nincsenek olyan szoftverek, alkalmazások, 
programok, illetve vírusok, amelyek veszélyeztetik vagy károsítják az ilyen oldalak vagy a felhasználók hardverének és szoftverének a 
működését. 
Az internetes oldalakba beépített minden szoftver, különösen az összes géppel olvasható kód, továbbá fájl-, illetve képgyűjtemény szerzői 
jogi védelem és a szellemi alkotások védelmére vonatkozó egyéb jogszabályok hatálya alá tartozik. Minden szoftver az IHLE, a 
felhasználási engedély jogosultjai, illetve harmadik személyek tulajdonát képezi. A felhasználó a internetes oldalakba integrált 
szoftvereket azzal a feltétellel használhatja, hogy betartja a jelen feltételeket és a szoftverhez való hozzáférésre és annak használatára 
vonatkozó esetleges egyéb feltételeket egyaránt. Az IHLE nem biztosít felhasználási engedélyt. A felhasználó köteles tartózkodni: 
− a szoftver egészben vagy részben történő felhasználásától, többszörözésétől, módosításától, átdolgozásától, lefordításától, 

letöltésétől vagy továbbításától; 
− a szoftver értékesítésétől, bérbeadásától, annak, illetve az arra vonatkozó felhasználási jognak az átruházásától, illetve a 

szoftverhez való hozzáféréstől; 
− a szoftveren fennálló védjegyek és tulajdonjogra vonatkozó figyelmeztetések módosításától, eltávolításától vagy láthatóságának 

csorbításától; illetve 
− a szoftver visszafejtésétől, megbontásától, dekódolásától, kivonatolásától, illetve szétszerelésétől, továbbá attól, hogy másoknak 

ehhez segítséget nyújtson. 
 

7. Az elvégzett alapos ellenőrzés ellenére nem vállalunk semmiféle felelősséget az internetes oldalainkkal összefüggésben. A felelősség 
kizárása különösen Önnek az alkalmazáshoz – így különösképpen a webáruházhoz és a „lissi” alkalmazáshoz, a külső linkre mutató 
hivatkozásokban szereplő tartalmakhoz – való hozzáféréséből, illetve ezeknek az Ön általi használatából eredő közvetlen vagy közvetett 
károkra irányadó, a számítógépes vírussal okozott fertőzéseket is beleértve. A saját tartalmukért a link útján hivatkozott oldalak 
üzemeltetői tartoznak kizárólagos felelősséggel. 

http://www.ihle-tires.com/
http://www.ihle-tires.com/


 

 

Az internetes oldalak helytelen és/vagy jogosulatlan használatával összefüggésben felmerülő minden kárért a vevő tartozik felelősséggel, 
és ennek megfelelő kártérítési kötelezettség terheli. 
Felelősségünk kizárólag a vevőnek a webáruház és a „lissi” használatával összefüggésben okozott tipikus és előrelátható károkért áll 
fenn, amennyiben ezek szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk. A webáruház és a „lissi” használata során felmerülő 
kimaradásokért nem vállalunk felelősséget. Ezek a rendelkezések a törvényes képviselőink, munkavállalóink és egyéb közreműködőink 
személyes felelősségére is irányadók. A felelősség kizárása nem terjed ki a termékfelelősségre vonatkozó jogszabály szerinti 
felelősségre, valamint az élet, a testi épség vagy az egészség sérülésére, illetve megrongálódására, amennyiben azt mi magunk idéztük 
elő gondatlanul, vagy – szándékos vagy gondatlan magatartással – a törvényes képviselőink, illetve egyéb közreműködőink okozták. 

 
IX.Szerzői és egyéb jogok 

 
Minden elérhető szöveg, kép, animáció, zenemű, hang és egyéb anyag szerzői jog, valamint a szellemi alkotások védelmére vonatkozó egyéb 
jogszabályok hatálya alá tartozik, és azt teljes egészében és részleteiben egyaránt szerzői jog/védjegyjog védi. 
Az előbbiek – kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásunk hiányában – kereskedelmi célból nem másolhatók, harmadik személyeknek nem 
ruházhatók át, továbbá nem használhatók fel, nem többszörözhetők, illetve más internetes oldalakon sem használhatók. Az IHLE-t kizárólagos 
szerzői jog illeti meg. Minden jog fenntartva. 

Eltérő rendelkezés hiányában a weboldalunkon említett minden védjegy, logó és embléma az adott gyártó, illetve leányvállalatai jogvédelem 
alatt álló védjegyének minősül. Az internetes oldalakon szereplő információk soha nem értelmezhetők felhasználási engedély vagy védjegyjog 
megadásaként. Az előbbiekhez ugyanis a gyártó kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Tilos a védjegyek jogosulatlan felhasználása. 

 
X. Adatvédelem 

 
1. A IHLE Magyarország Kft. a GDPR és a magyar adatvédelmi jogszabályok alapelveivel és előírásaival összhangban a Magyarország  

területén gyűjt, illetve kezel személyes adatot, és ennek megfelelően az IHLE Magyarország Kft. minősül az adatvédelmi jog szerinti 
felelős szervnek. Az üzleti kapcsolattal összefüggésben a tudomására jutott személyes adatokat az IHLE ennek megfelelően kizárólag a 
szerződéses jogviszony meghatározott céljaira és annak teljesítésére használja fel. 

 
2. Az érintetteket megilleti a tájékoztatás és a tiltakozás joga, kérhetik az adatkezelés korlátozását, az őket érintő adatok törlését és átadását. 

Amennyiben az érintettek e jogaikat gyakorolni kívánják, és a rájuk vonatkozó adatokról tájékoztatást kérnek, ezt az alábbi elérhetőségen 
tehetik meg: IHLE Magyarország Kft.  a Társaság székhelyén, e-mail: infohu@ihle-tires.com. A panasztételi jog az adatvédelmi biztosa 
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság részére benyújtott panasz útján gyakorolható. További információ az alábbi oldalon 
található: www.naih.hu. 

 
3. A személyes adatokat az IHLE a szolgáltatóival, illetve a német részvénytársasági törvény szerinti kapcsolt vállalkozásaival (a 

vállalatcsoport tagjaival) osztja meg a szerződés teljesítése érdekében. A harmadik országba irányuló adattovábbítás kizárólag az 
Európai Bizottság megfelelőségi határozata; a vonatkozó szolgáltatói szerződésekben rögzített általános szerződési feltételek; saját belső 
garanciák (GDPR 46. cikk) vagy kötelező erejű belső adatvédelmi irányelvek (GDPR 47. cikk); (amennyiben a GDPR 46–47. cikkében 
meghatározott feltételek teljesülése esetén) a GDPR 49. cikk (1) bekezdés 2. albekezdés alóli mentesülés; illetve felügyeleti hatósági 
jóváhagyás alapján lehetséges. A vevő az előbbiekről tájékoztatást kérhet, és e célból megkeresheti a társaság adatvédelmi tisztviselőjét. 

 
4. A megrendeléssel összefüggésben a vevő tudomására jutott, IHLE-re, illetve harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok 

kizárólag a szerződéses jogviszony teljesítésére, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdése (vagy 9. cikke) alapján kezelhető, illetve használható 
fel. Az adatok harmadik személynek nem továbbíthatók. 

 
5. A vevő vállalja, hogy bevezet minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatvédelemhez és adatbiztonsághoz 

szükséges. A vevő munkavállalói kötelesek megóvni az adatok bizalmas jellegét. 
 

Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, automatikusan eltárolunk bizonyos statisztikai adatokat. Mindazonáltal, Ön felhasználóként anonim 
marad; ezt az információt csupán statisztikai célokból elemezzük annak érdekében, hogy a rendszer teljesítményét, felhasználóbarát jellegét, 
valamint a bevitt adatok minőségét optimalizáljuk. 

 
XII. Vegyes rendelkezések 

 
1. A teljesítés helye és minden jogvita esetén az IHLE Magyarország Kft. székhelye szerinti illetékes bíróság vagy hatóság az illetékes. 

 
2. A jogviszonyra kizárólag a magyar jog szerinti jogszabályok az irányadók. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 

Egyezményének (CISG) alkalmazását ezennel kizárjuk. 
 

3. A vevő vállalja, hogy üzleti titokként kezel az üzleti kapcsolattal összefüggésben tudomására jutott minden – nem nyilvános – 
kereskedelmi, működésre vonatkozó, valamint műszaki információt. A ránk esetlegesen irányadó titoktartási kötelezettség nem terjed ki 
az IHLE Magyarország Kft. kapcsolt vállalkozásaira. 

 
4. Tilos a termékeinken szereplő jelzések és számozások részleges vagy teljes megváltoztatása, illetve felismerhetetlenné tétele, valamint 

a szállítást követően megrongálódott, módosított vagy a műszaki szabványoknak nem megfelelő árucikkek továbbértékesítése. A vevő 



 

 

vállalja, hogy a termékeket az általunk közölt besorolásnak megfelelően értékesíti és a megrendelőiknek pontos leírást ad a termékek 
jellegéről és műszaki adatairól. Fenntartjuk a műszaki módosítások jogát. 

 
5. A vevő akként nyilatkozik, hogy üzleti kapcsolattal összefüggésben fellép mindennemű vesztegetéssel és korrupcióval szemben, továbbá 

hogy betartja az irányadó jogszabályi előírásokat, különösen a magyar büntető törvénykönyv, valamint a tisztességtelen piaci verseny 
tilalmáról szóló magyar jogszabályi rendelkezéseket. A vevő különösen vállalja, hogy a szerződéses vagy szállítási jogviszony 
előkészítésével, létesítésével, illetve teljesítésével megbízott munkavállalóinknak, illetve a velük közeli kapcsolatban álló harmadik 
személyeknek – sem közvetlenül, sem pedig közvetett módon – nem kínál fel, nem ígér és nem ad ajándékot, egyéb juttatást vagy 
bármilyen tisztességtelen anyagi vagy egyéb előnyt. A jelen kötelezettség kiterjed a vevő kapcsolt vállalkozásaira, munkavállalóira, 
igazgatóira, dolgozóira, továbbá a szerződéses jogviszonyban részes harmadik személyekre is. 

 

A fenti kötelezettségek megszegése esetén jogosultak vagyunk arra, hogy a fennálló szerződéseket azonnali hatállyal felmondjuk, illetve 
elálljunk azoktól, továbbá, hogy a tárgyalásokat megszakítsuk. A vevő köteles megtéríteni az IHLE minden olyan kárát, amely az utóbbi 
oldalán annak következtében merült fel, hogy a vevő – neki felróható módon – megszegte a fenti kötelezettségeket. 

 
5. Az különböző (német, angol nyelvű) Általános szerződési feltételek között felmerülő bizonytalanság vagy ellentmondás esetén a magyar 

szöveg az irányadó. 
 

6. Fenntartjuk a jogot, hogy az Általános szerződési feltételeket bármikor frissítsük, melyek az adott időpontban hatályos állapotuk szerint 
irányad 
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