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1. Tárgyi hatály 
A BASF Hungária Kft. által teljesítendő valamennyi szállításra és szolgáltatásra a jelen 
Értékesítési Feltételek irányadók. A Vevő saját üzleti feltételeire való utalások a BASF 
Hungária Kft. teljesítésére nem alkalmazhatók. A jelen Értékesítési Feltételek 
valamennyi jövőbeli ügyletre is alkalmazandók. Jelen Értékesítési Feltételektől csak a 
BASF Hungária Kft. kifejezett írásbeli jóváhagyásával lehet eltérni.  
2. Ajánlatok és elfogadásuk  
A BASF Hungária Kft. árajánlatai nem minősülnek kötőerővel rendelkező ajánlatnak, 
hanem a Vevő ajánlattételre történő felhívásaként értékelendők. A szerződés a Vevő 
megrendelése (ajánlat) és ennek a BASF Hungária Kft. által történő elfogadása által 
jön létre. Amennyiben utóbbi eltér a megrendeléstől, az a BASF Hungária Kft. új, 
kötőerővel nem rendelkező ajánlatának tekintendő.  
3. Terméktulajdonságok, minta- és próbadarabok, szavatosságvállalás 
3.1 Eltérő megállapodás hiányában a szerződés szerint szállítandó áru minőségét 
kizárólagosan a BASF Hungária Kft.-nek szállítás időpontjában érvényben lévő 
termékspecifikációja határozza meg. Az árura vonatkozó, az Európai Vegyi Anyag 
Rendelet (REACH) szerinti felhasználási módok a jelen szerződés értelmében nem 
jelentik sem az áru megfelelő szerződéses tulajdonságaira vonatkozó megállapodást, 
sem a célzott felhasználást.  
3.2 A próba és minta, illetve a mintadarabok és termékminták tulajdonságai csak abban 
az esetben tekintendők a szolgáltatásra kötelezően irányadónak, amennyiben a felek 
kifejezett megállapodása alapján az áru tulajdonságait ezek adják meg.  
3.3 A BASF Hungária Kft. az áru tulajdonságaiért, eltarthatóságáért és egyéb adataiért 
csak akkor szavatol, ha a felek ebben kifejezetten megállapodtak és ezt rögzítették.  
4. Támogató szolgáltatások  
A BASF Hungária Kft. a tanácsadási vagy egyéb támogató szolgáltatási tevékenységét 
a legjobb tudása szerint nyújtja. Az áru megfelelőségére és felhasználására vonatkozó 
adatok és tájékoztatások nem mentesítik a Vevőt az alól, hogy elvégezze a saját 
vizsgálatait és kísérleteit arra vonatkozóan, hogy a szállított áru alkalmas-e a Vevő 
felhasználási céljai szerinti eljárásokra.  
5. Árak  
Amennyiben a szerződéskötés és leszállítás között eltelt időszak alatt a BASF 
Hungária Kft. által alkalmazott árak vagy fizetési feltételek megváltoznának, a BASF 
Hungária Kft. jogosult a szállítás napján érvényes árak vagy fizetési feltételek 
alkalmazására. Áremelkedés esetén a Vevő jogosult arra, hogy az áremelkedés 
közlésétől számított 14 napon belül a szerződéstől írásbeli nyilatkozattal elálljon.  
6. Szállítás 
A szállítás az egyedi szerződésben rögzített kereskedelmi feltételek rendelkezéseinek 
megfelelően történik, melyek értelmezéséhez az INCOTERMS szerződéskötéskor 
hatályban lévő változata alkalmazandó.  
7. Szállítási károk 
A Vevőnek haladéktalanul, a fuvarozási szerződésben rögzített határidőn belül jeleznie 
kell a fuvarozó számára szállítási károkkal kapcsolatos igényeit, amely 
igénybejelentésről másolatot kell küldenie a BASF Hungária Kft-nek.  
8. Jogi előírásoknak való megfelelés 
8.1 Eltérő megállapodás hiányában a Vevő felelős az áru behozatalával, szállításával, 
raktározásával és felhasználásával kapcsolatos jogszabályi és hatósági előírások 
betartásáért.  
8.2 Vevő biztosítja a BASF Hungária Kft-t arról, hogy a BASF Hungária Kft-vel fennálló 
szerződéses jogviszonya során (ideértve a szerződéssel érintett termékek 
felhasználását és azok csomagolását) mindig a vonatkozó jogszabályoknak (ideértve 
az adó- és devizajogi rendelékezéseket is) megfelelően jár el.  
9. Fizetési késedelem  
9.1 A vételár esedékességkor történő meg nem fizetése súlyos szerződésszegést 
jelent.  
9.2 A Vevő fizetési késedelme esetén a BASF Hungária Kft. késedelmi kamatot 
követelhet. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott 
pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott 
alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke.  
10. A Vevő jogai hibás teljesítés esetén 
10.1 Az áruk olyan hibáit, melyek egy rendes átvizsgálás során megállapíthatók, az 
áru kézhezvételétől számított négy héten belül kell jelezni a BASF Hungária Kft. felé. 
Az egyéb hibákat azok felfedezésétől számított négy héten belül kell jelezni BASF 
Hungária Kft. számára. Az értesítést írásban kell megküldeni és abban pontosan le kell 
írni a hibák jellegét és mértékét. 
10.2 Amennyiben az áru hibás, és ezt a Vevő a BASF Hungária Kft. felé a 10.1 pont 
szerint szabályosan jelezte, úgy a Vevőt a következők szerint illetik meg a törvény által 
biztosított jogok: 
a) A BASF Hungária Kft. jogosult arra, hogy a saját választása szerint a hibát 
kijavítsa/megszüntesse, vagy hibátlan árut szállítson a Vevő részére (kicserélés) 
(ismételt teljesítés).  
b) A BASF Hungária Kft. két alkalommal kísérelheti meg az ismételt teljesítést. 
Amennyiben az ismételt teljesítés sikertelen, vagy a Vevő számára aránytalanul nagy 
hátránnyal járna, úgy a Vevő elállhat a szerződéstől vagy árleszállítást (a vételár-
csökkentést) követelhet.  
c) Kártérítési igényekre és az elmaradt haszon iránti igényekre 11. pont rendelkezései 
alkalmazandók. 
10.3 A Vevő kellékszavatossági igényeinek elévülési ideje 1 év, amely az áruk 
átvételének időpontjától indul. 
 

 

A fentiekkel ellentétben, a következő esetben a magyar jog általános elévülési 
szabályai alkalmazandók: 
a) szándékos károkozás esetén; 
b) az áruk hibájának csalárd leplezése esetén; 
c) olyan áruk hibáinak esetén, amelyek, amennyiben valamely épületbe 

rendeltetésszerűen beépítésre kerülnek, az épület hibáját okozzák; 
d) emberi életben, testi épségben, egészségben a BASF Hungária Kft. 

gondatlan kötelezettségszegése vagy a BASF Hungária Kft. törvényes 
képviselője vagy helyettese által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal 
elkövetetett kötelezettségszegés okán bekövetkezett károk miatti igények 
esetén; 

e) egyéb, a BASF Hungária Kft. által súlyos gondatlansággal vagy a BASF 
Hungária Kft. törvényes képviselője vagy helyettese által szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal elkövetetett kötelezettségszegés okán 
bekövetkezett károk miatti igények esetén; 

f) olyan esetekben, amikor a Vevő fogyasztóvédelmi szabályok alapján 
érvényesít igényt. 

11. Felelősség 
11.1 A BASF Hungária Kft. kárfelelősségére a magyar jogszabályok irányadók. 
11.2 A BASF Hungária Kft. a szállítási kötelezettségek teljesítésének 
lehetetlenülése vagy késedelme esetén nem felelős, ha a lehetetlenülés vagy 
késedelem a Vevő kérésének megfelelően a REACH Rendelettel összefüggő 
jogszabályi és hatósági előírásoknak való megfelelés kötelezettsége miatt állt elő.  
12. Beszámítás  
A Vevő a BASF Hungária Kft. követelésével szemben csak nem vitatott vagy 
jogerősen megállapított ellenkövetelést számíthat be. 
13.Biztosítékok  
Amennyiben a Vevő fizetőképességével kapcsolatban megalapozott kétségek 
merülnek fel, így különösen, ha fizetési hátralék esetén, a BASF Hungária Kft. 
jogosult arra, hogy – a további követelésitől függően --, az engedélyezett fizetési 
könnyítéseket visszavonja és a további szállítások teljesítését előre fizetéstől vagy 
egyéb biztosítékok nyújtásától tegye függővé.  
14. Tulajdonjog fenntartás 
14.1. A BASF Hungária Kft. az áruk feletti tulajdonjogát a vételár teljes 
kielégítéséig fenntartja. A BASF Hungária Kft. jogosult a tulajdonjog fenntartás 
tényét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni.  
14.2 Fizetési késedelem esetén a BASF Hungária Kft-t megilleti az a jog, hogy 
anélkül, hogy elállna a szerződéstől, és anélkül, hogy újabb fizetési haladékot 
nyújtana, a tulajdonjog-fenntartás alapján követelje a tulajdonában álló áruknak a 
Vevő költségére a részére történő visszaszállítását..  
14.3 Amennyiben a biztosítékok értéke több mint 15%-kal meghaladja a BASF 
Hungária Kft-nek a Vevővel szemben fennálló követeléseit, úgy a BASF Hungária 
Kft. a Vevő kérésére köteles ebben a mértékben a BASF Hungária Kft. által 
megválasztott biztosítékokat kiengedni.  
15. Vis major  
Ha olyan események és körülmények, melyeknek bekövetkezése kívül esik a 
BASF Hungária Kft. befolyásán (mint pl. természeti események, háború, 
munkásfelkelések, nyersanyag- és energiahiány, közlekedési és üzemzavarok, 
tűz és robbanás okozta károk, kormányzati intézkedések), csökkentik az áru 
elérhetőségét abból a létesítményből, ahonnan a BASF Hungária Kft. az árut 
beszerzi, és ennek következtében a BASF Hungária Kft. nem tudja teljesíteni 
szerződéses kötelezettségét (egyéb belső vagy külső szállítási kötelezettségek 
arányos figyelembe vételével), akkor a BASF Hungária Kft. (i) szerződéses 
kötelezettségei alól a zavar időtartamára és annak hatásai mértékében mentesül, 
és (ii) nem köteles az árut harmadik féltől beszerezni. Az első mondat abban az 
esetben is alkalmazandó, ha az események és körülmények tartósan 
gazdaságtalanná teszik a BASF Hungária Kft. számára a szerződéses 
kötelezettség teljesítését, vagy a BASF Hungária Kft. beszállítóinál állnak fenn. 
Amennyiben ezek az események 3 hónapnál tovább tartanak, a BASF Hungária 
Kft jogosult a szerződéstől elállni, anélkül, hogy a Vevő felé kártérítési 
kötelezettsége keletkezne.  
16. A fizetés helye  
Az áru vagy a dokumentumok átadási helyétől függetlenül a Vevő fizetési 
kötelezettsége vonatkozásában a teljesítési hely a BASF Hungária Kft székhelye. 
17. Nyilatkozatok beérkezése  
Bármely fél felé kiállítandó értesítés vagy nyilatkozat akkor tekintendő 
hatályosnak, amikor az a címzetthez kézbesítésre kerül.  
Határidőhöz kötött nyilatkozatok esetén a határidő akkor tekintendő megtartottnak, 
ha a nyilatkozat a címzetthez a határidőn belül megérkezik.  
18. Joghatóság, alkalmazandó jog  
Jogviták esetén Magyarország bíróságai kizárólagos illetékességgel 
rendelkeznek a szerződéssel, vagy annak tárgyával kapcsolatosan felmerülő, 
vagy azokból eredő vitás kérdések vagy követelések rendezésére. Az 
alkalmazandó anyagi és eljárás jog a magyar.  
19. A szerződés nyelve 
Amennyiben jelen Általános Értékesítési Feltételek magyar nyelven kívül más 
nyelven is átadásra kerül, úgy ez csak a megértés megkönnyítését szolgálja. 
Értelmezési eltérések esetén, a magyar nyelven megfogalmazott szöveg az 
irányadó. 
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