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Általános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek 
Mercanta Hungária Kereskedelmi Kft. 

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának célja: 

A Mercanta Hungária Kereskedelmi Kft (székhely: 9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 10.) (a 
továbbiakban: Mercanta) gépalkatrészeket értékesít megrendelői részére. 
Annak érdekében, hogy a Mercanta lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa 
szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 
kerülnek bevezetésre. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Mercanta 
árut ad el, szolgáltatást teljesít. 

2. Az ÁSZF alkalmazási területe 

Szállításaink, szolgáltatásaink teljesítése kizárólag a jelen általános eladási feltételek alapján történik. 
Ezen feltételek minden ajánlatunk részének tekintendők, emellett érvényesek minden további üzleti 
kapcsolatunkra anélkül, hogy ebben újra kifejezetten meg kellene állapodnunk. Az ezen feltételekben 
található rendelkezések, amelyek a tulajdonjog fenntartására, a fizetési biztosítékokra és a kártérítési 
igények kizárására vonatkoznak, minden további ügyre (szerződés) kölcsönösen kikötöttnek 
tekintendők. 
Legkésőbb bármely árunk vagy szolgáltatásunk átvételével, illetve elfogadásával a jelen általános 
eladási feltételek kölcsönösen elfogadottnak tekintendők. A vevői visszaigazolás, amely a vevő saját 
vásárlási, beszerzési stb. általános üzleti feltételeire utal, általunk nem elfogadottnak tekintendő. 
A jelen általános eladási feltételektől való eltérés csak annyiban érvényes, amennyiben azt mindkét fél 
írásban kifejezetten jóváhagyta. 
Az adatfeldolgozó berendezésekkel kinyomtatott üzleti leveleink (pl. rendelésigazolások, számlák, 
jóváírások, számlakivonatok, fizetési felszólítások) aláírásunk nélkül is kötelező érvényűek, 
amennyiben az jogszabállyal nem ellentétes. 
A felek bármelyikének elektronikus nyilatkozata (e-mail, fax) írásbeli nyilatkozatnak tekintendő akkor 
is ha, nem felel meg speciális biztonsági követelményeknek.  
Ha ezen feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben  érvénytelen vagy hatálytalan vagy 
hatályát veszti, a többi feltétel érvényét illetve hatályát ez nem érinti. 

3. Az ÁSZF ismertetése Partnereinkkel: 

A Mercanta jelen rendelkezéseket honlapján (www.mercanta.hu), valamint székhelyén, Ügyfelei 
számára hozzáférhető helyen közzéteszi. Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén a megrendelés 
visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés aláírását megelőzően a Mercanta az 
ÁSZF alkalmazására Ügyfelei figyelmét felhívja. 
Megrendelőink - ha és amennyiben a Mercanta a megelőzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének 
eleget tett - a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, 
azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak ezen feltételek betartására. 

4. Az ÁSZF módosítása 

A Mercanta fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezései módosítására, a módosítás hatálya azonban 
a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, 
előzetesen kifejezetten tudomásul vette. 
A Mercanta az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles 
közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések 
esetében, a Mercanta írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF 
módosulásáról. 
 



2 

 

5. Ajánlati kötöttségek, árak 

A Mercanta szóbeli és írásbeli árajánlata informatív, nem jelent kötelezettségvállalást. Bármely 
megállapodás csak a mi írásbeli rendelés visszaigazolásunkkal vagy szállításunk illetve 
szolgáltatásunk teljesítésével válik ránk nézve kötelezővé. Az utóbbi esetben a számlánk helyettesíti a 
rendelésigazolást.  Ugyanez vonatkozik a módosításokra, kiegészítésekre vagy egyéb 
megállapodásokra. 
Rajzok, ábrák, méretek, súlyok vagy egyéb teljesítményadatok a prospektusokban, árjegyzékekben, 
egyéb publikációkban vagy a saját ajánlatainkban illetve az ehhez hasonló okmányokban csak 
informatív jellegűek. Ezekért csak annyiban vállalunk felelősséget, amennyiben írásban kifejezetten 
kötelezőnek ismertük el azokat. 
A szerződés alapját a Mercanta által elkészített és a Megrendelő által megrendeléssel jóváhagyott 
árajánlat képezi. Az ajánlatoktól és árlistáktól való eltérések vagy egyéb javaslatok csak a mi írásbeli 
visszaigazolásunk esetén hatályosak. 
Az ajánlathoz tartozó iratokra (pl. ábrák, rajzok, leírások stb.) vonatkozó tulajdoni, szerzői és egyéb 
jogainkat fenntartjuk, ezek harmadik személy számára csak abban az esetben tehetők hozzáférhetővé, 
ha kifejezetten továbbadásra szántuk azokat. 
Az ajánlatban szereplő eladási árak egységárak, külön megállapodás hiányában mindig Euróban 
értendők és nem foglalják magukban a törvényes ÁFA-t, valamint az esetleges további adókat, FCA 
Gönyű paritáson értendők. 
Külön írásbeli megegyezés alapján lehetőség van az árfolyamkockázat elkerülésére, az árajánlat, 
megállapodás forintban történő lebonyolítására. 
Árajánlat hiányában a mindenkori eladási árak a visszaigazolt árakkal megegyezők. A Mercanta árait 
minden esetben írásban (faxon vagy email üzenetben) igazolja vissza.  
Az ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás végén szereplő forint összesítő tájékoztató jellegű. A 
számlázás a megrendelő devizaszámlázásra vonatkozó írásos bejelentésének hiányában mindig 
forintban történik. Forintban történő számlázás esetén árak forintra történő átszámítása számlázáskor 
történik, a teljesítéskor (számla kiállításkor) érvényes, utolsó CIB Deviza középárfolyamon.   

6. A Szerződés tárgya 

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által megrendelt, a Mercanta által visszaigazolt, meghatározott 
paraméterek szerinti termékek leszállítása képezi. 
Minimális rendelési összeg nettó 50 EUR vagy 10000 Forint, egyedi beszerzés esetén a minimális 
rendelési összeg nettó 250 EUR. Az ezen összeget el nem érő rendelések esetén a különbözet 
számlázásra kerül. 

7. Megrendelés 

Jelen szállítási és fizetési feltételek megrendelés megadásával a vevő által elismertnek minősülnek. A 
Mercanta által leszállítandó áru, termék paramétereit a Megrendelő juttatja el Mercanta Kft-nek. 
Szerződésszerű megrendelésnek a Mercanta csak és kizárólag az e-mailen, telefaxon, avagy cégünk 
telephelyén személyesen, írásos formában leadott, megfelelő aláírással ellátott megrendeléseket 
tekinti. A megrendelések tartalmára, terjedelmére vonatkozó módosítást és kiegészítést a Mercanta 
csak írásos formában fogad el. 
A megrendelő rendelés előtt az általa rendelt termék kiválasztásánál saját kockázatára jár el, helytelen 
megválasztásból, vevői tévedésből eredő cserére az áru leszállítását követően nincs mód. 
Amennyiben a Megrendelő a Mercanta ajánlatának elfogadása és visszaigazolása után rendelését 
lemondja, úgy rendeléstörlési díj megfizetésére köteles. Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának 
kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy a Mercanta szállítójánál törölni tudjuk vagy más Vevő(k) 
felé történő értékesítésre lehetőség van, a felmondásnak semmiféle következménye nincs. 
Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy a Mercanta 
szállítójánál törölni már nem tudjuk és 3. Vevő felé történő értékesítésre sem látszik lehetőség, akkor a 
Vevő kötbérként a megrendelt áru értékének 50%-át köteles megfizetni a Mercanta részére az eredeti 
megrendelésben szereplő az áru fizetési feltételeivel megegyező módon és határidőre. 
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8. A megrendelés visszaigazolása 

A Mercanta a megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül írásban 
visszaigazolja. Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. 
Amennyiben a Megrendelő által leadott írásbeli megrendelés és a Mercanta erre vonatkozó írásbeli 
megrendelés visszaigazolásának tartalma között esetlegesen bárminemű eltérés található, és a 
Megrendelő az eltéréssel kapcsolatban a visszaigazolás megérkezésétől számított 8 napon belül nem 
jelez írásban kifogást, úgy a megrendelés visszaigazolás tartalma általa mindenben elfogadottnak 
tekintendő.  
A visszaigazolás elfogadásával egy időben a Megrendelő kijelenti, hogy az általa képviselt cég a 
megrendelés időpontjában nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene felszámolás nincs folyamatban.  
Amennyiben a szerződés megkötése után olyan tények jutnak a Mercanta tudomására, amelyek szerint 
a Megrendelő ellen fizetésképtelenség miatt felszámolás, csődeljárási vagy végelszámolási eljárás 
indul, a Mercanta jogosult a szerződéstől minden reá nézve hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni, 
és jogosult saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani. 

9. A teljesítés helye és ideje 

A Mercanta a teljesítési határidőt az egyes megrendelések esetében a megrendelés visszaigazolásakor 
tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik. 
A teljesítés helye - eltérő megállapodás hiányában - a Mercanta székhelye, ahonnan a Megrendelő 
saját költségén jogosult a terméket elszállítani, a Mercanta által átadott szállítólevél vagy tételes 
számla ellenében.  
A szállítás mindig a vevő költségére és kockázatára történik a Mercanta raktárából. Az árut csak a 
vevő kifejezett kívánságára és költségére biztosítjuk. A Mercanta - anélkül, hogy ezt szavatolná - 
lehetősége szerint a szállítás kedvező és gondos megszervezésére törekszik a vevő megbízásából. A 
csomagoló anyagok visszavételét nem vállaljuk. A feladásra készre jelentett árut kiszámlázzuk.  
Megrendelői elszállításnál az árut átvevő személynek meghatalmazást kell hoznia arról, hogy a kinek a 
nevében vesz át árut, meghatalmazás hiánya esetén a Mercanta Kft-nél maradó szállítólevél 
másodpéldányán aláírásával, személyigazolványa számával és céges bélyegzővel, rendszám felírásával 
igazolja az áru átvételét. 

10. Minőség tanúsítása 

A Mercanta az általa értékesített termékek minőségét tanúsítani tudja. A Megrendelő kifejezetten erre 
irányuló kérésére és költségére a termékek mellé műbizonylat beszerzését is vállaljuk. Műbizonylatra 
vonatkozó igényt előre, az árajánlat kérésekor kérjük jelezni, az utólagos beszerzés nem lehetséges. A 
Megrendelő saját cikkazonosító számait szerepeltetjük a szállítólevélen és számlán, amennyiben a 
Megrendelő ezt kéri és ezen adatokat időben és írásban megadta. 
Forgalmazott termékeinkre garanciát gyártóink és beszállítóink termékfelelősség biztosítása alapján, 
az DIN EN ISO 9001:2008 előírásai és a kötelezően alkalmazandó jogszabályok rendelkezései szerint 
vállalunk. 

11. Szállítás 

Amennyiben nincs kifejezett megállapodás a kötelező szállítás, ill. szolgáltatási határidők 
tekintetében, az általunk megadott határidő csak tájékoztató jellegű és ránk nézve nem kötelező. 
A szállítás, ill. egyéb teljesítési határidők betartottnak tekintendők, ha a határidő lejártáig a szállítandó 
áru elhagyta raktárunkat, vagy a szállítási készségünket a vevővel vagy megbízottjával közöltük, ill. a 
szolgáltatást elvégeztük. 
A szállítási és szolgáltatási határidők arányosan meghosszabbodnak általunk előre nem látott, ill. el 
nem hárítható akadályok fellépése esetén, ha ezek bizonyíthatóan jelentős befolyással vannak az áru 
előállítására, leszállítására vagy a szolgáltatás teljesítésére. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a 
fenti akadályok beszállítónknál lép fel. A határidő meghosszabbodását nem zárja ki az, ha az akadály 
fellépésekor késedelemben vagyunk. Az akadály fellépését, várható és tényleges megszűnését a lehető 
legrövidebb időn belül közölni kell a vevővel. 
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A szállítási és szolgáltatási határidő túllépése esetén a vevőnek jogában áll a szállítás, ill. a szolgáltatás 
elvégzésére egy méltányos póthatáridőt szabni, és a póthatáridő eredmény nélküli lejárta után a 
szerződéstől elállni. A késedelem miatt kártérítés csak akkor érvényesíthető velünk szemben, ha a kár 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásunkra vezethető vissza. 
Amennyiben az adott megrendelésben szereplő valamennyi termékek teljes mennyisége a Mercanta 
Kft-nél raktáron található, úgy ezen termékek tekintetében 13:00 óráig leadott és visszaigazolt 
megrendelés alapján (ha a Megrendelő eltérő szállítási határidőt nem adott meg) a Mercanta még a 
rendelés napján intézkedik a termékek fuvarozó, futár számára történő átadása iránt.  
A Mercanta a részszállítás és részszámlázás jogát fenntartja. Részszállításkor, illetőleg a Megrendelő 
fizetési késedelme esetén a Mercanta fenntartja magának a jogot, hogy a már esedékessé vált jogos 
követelései kifizetéséig a szállítandó árukat visszatartsa. Mercanta a megrendelt áruk kiszállítását a 
vevő költségére és kockázatára saját gépjárművel illetve postaszolgálat igénybevételével oldja meg. 
Az árut csak a vevő kifejezett kívánságára és költségére biztosítjuk.  
Megrendelő az áru átvételét és egyben a teljesítés tényét a szállítólevél/fuvarlevél aláírásával és 
bélyegzőlenyomatával igazolja. 

12. Mennyiségi és minőségi kifogások 

A Megrendelőnek a szállítmány átvételekor legalább "szúrópróba-szerűen" szemrevételeznie kell az 
árut, majd az átvételt követő 3 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni a szerződés tárgyát 
képező termékek mennyiségét és minőségét.  
Az áru esetleges hiányosságait haladéktalanul, de legkésőbb a szállítás keltétől számított 8 napon belül 
írásban jelentenie kell a Mercanta Kft-nek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a reklamációban a 
kifogásolt termék megnevezését, cikkszámát, észlelt hiba jellegét, megnevezését és szállítólevelünk 
vagy számlánk sorszámát. A Megrendelőt terheli az általa észlelt mennyiségi, minőségi kifogások 
bizonyítása, köteles a kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása 
előterjesztésével egyidejűleg a Mercanta rendelkezésére bocsátani. 
A megrendelt és visszaigazolt darabszámnál magasabb darabszám esetén, ha a Megrendelő a plusz 
darabokra igényt tart, úgy ezen darabok ellenértékét is megfizetni köteles. Ha a többlet darabszámra a 
Megrendelő nem tart igényt, úgy a Mercanta visszaszállítja azokat. Kisebb darabszám esetén a 
Mercanta a hiányzó tételeket haladéktalanul pótolni köteles vagy amennyiben ezen pótlási 
kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy a Megrendelőnek értékcsökkenés mértékében kell vissza 
térítenie az árát. Mennyiségi eltérésre vonatkozó reklamációt a 8 napos határidő eltelte után nem 
tudunk fogadni. A határidő elmulasztása az igényérvényességi jog elvesztését vonja maga után. 
A Mercanta legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári 
napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a 
kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik, 
jegyzőkönyvben rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket, ezzel egyidejűleg a 
kifogásolt termékből mintát vesznek a kifogás kivizsgálása céljából, a kifogás rendezése tárgyában a 
Felek elsődlegesen egyeztetni kötelesek. Hibás teljesítés, jogos reklamáció esetén a Megrendelő a 
hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét - 
már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni. A Mercanta az alapos megrendelői kifogás 
esetén köteles a kifogásolt terméket kicserélni. 
Ha és amennyiben a kicserélés bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget 
eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.  
Felek rögzítik, ha és amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még 
nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 13. pont szerinti díjfizetést a 
Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak 
tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig. 
Ha a Megrendelő az árucikkek átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő reklamációt, 
azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Mercanta által a 
Megrendelő részére átadott termékeket, s a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül 
köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát. A szavatosság iránti jog minden esetben megszűnik a 
szállítás keltétől számított egy éven túl. 
A Mercanta semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek abból adódnak, hogy a 
Megrendelő az árut nem rendeltetésszerűen használja fel. 
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13. Fizetési feltételek 

A fizetési határidő átutalásos teljesítés esetén a vevővel történt előzetes megállapodás alapján 8-60 
nap, készpénzfizetés esetén az áru átvételekor, azonnal. 
A Megrendelő köteles a megrendelt termék átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a 
számlán jelzett határidőben - készpénzben vagy átutalással - a Mercanta CIB Bank ZRt-nél vezetett, a 
számlán megjelölt HUF vagy EUR bankszámlaszámára megfizetni. 
A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Megrendelő esetleges tartozására tekintettel a 
Mercanta fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, 
ha a Megrendelő törvényes képviselője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak 
megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést illetve a vételár megfizetésének teljesítését 
zálogjoggal, vagy bankgaranciával biztosítja. 
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának 
megfelelő összeg. A fizetési határidő utolsó napjának elteltével a késedelem figyelmeztetés nélkül is, 
automatikusan bekövetkezik. Vevőnek nincs joga a Mercanta vételár követelésével szemben bármiféle 
követelést beszámítani. 30 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Mercanta jogosult kezelési díjat 
felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 5 %-a. 
A Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában 
érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Mercanta által a Megrendelőnek 
küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Mercanta jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás 
útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni vagy a követelés érvényesítésére követeléskezelő cég 
vagy ügyvédi iroda szolgáltatásait igénybe venni. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával 
hozzájárul ahhoz, hogy a Mercanta a követelés érvényesítéséhez szükséges adatait a követeléskezelő 
cégnek, ügyvédi irodának átadja. A követelés érvényesítésének költségét, valamint az Mercanta Kft-
nél felmerült kárt, minden esetben a Megrendelő köteles megfizetni. Ezen túlmenően a Megrendelő 
köteles fizetni minden, a számla ellenértékének behajtásával kapcsolatban a követeléskezelő cég, 
ügyvédi iroda igénybevételén kívül felmerült további költséget (mint például bírósági illetékek). 

14. Tulajdonjog fenntartás 

A Mercanta az általa szállított termékek tulajdonjogát a kiállított számla teljes összegének 
kiegyenlítéséig fenntartja.  
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes 
megfizetése után illetik meg, azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben 
viselni köteles. A Megrendelő az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem 
terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése 
büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Amennyiben a Mercanta fenntartott tulajdonjogát 
érvényesíteni kívánja, a Megrendelő köteles az árut haladéktalanul visszaadni a Mercanta számára. A 
tulajdonjog a vételár teljes kiegyenlítésének időpontjában átszáll a Megrendelőre. 

15. Szerződésszegések 

Megrendelő késedelme: 
Átvételi kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket, a 
megrendelésben visszaigazolt időpontban jogosult és köteles átvenni.  
Felek rögzítik továbbá, ha és amennyiben Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket a teljesítés 
határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, a Mercanta úgy 
tekinti, hogy Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Megrendelő köteles az elállásával 
okozott kárt, illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeket megtéríteni (vételár, fuvarköltség, 
raktározási költség stb.). 
Megrendelő fizetési késedelmére a 13. pont rendelkezései irányadóak. 
Mercanta késedelme: 
Ha és amennyiben a Mercanta a szerződés teljesítésével saját hibájából késedelembe esik, - azaz a 
szerződés tárgyát képező terméket a teljesítés helyén és időpontjában nem adja át Megrendelő részére 
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- a Megrendelő jogosult a szerződésben előre megállapodott összeget késedelmi kötbér jogcímen a 
Mercanta számlakövetelésével szembe állítani. 
Mercanta hibás teljesítése: 
A Mercanta hibásan teljesít, ha a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a 
szerződésben foglaltaknak. Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 
12. pontban foglaltak az irányadóak. 
Vis major 
Amennyiben a Mercanta szerződési kötelezettségeit vis major okából vagy olyan egyéb okból, amely 
nem áll a Mercanta hatalmában (pl. természeti katasztrófák, közlekedés összeomlása, beszállítók 
kiesése, stb.) nem tudja határidő szerint teljesíteni, a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig 
szünetel. 

16. Adatkezelés 

A Mercanta a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, 
kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. 
A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján 
önkéntes. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Mercanta szerződés létrehozása, a szerződés 
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat 
kezelje. A Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a Mercanta részéről elektronikus úton illetve 
egyéb írott formában híranyagot kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű 
hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti 
nyilatkozatot tenni a Mercanta címére megküldve. 
 

17. Együttműködési kötelezettség 

Felek a szerződés a szerződés teljesítése során, egymás érdekeinek figyelembevételével szorosan 
együttműködnek. A Szállító és a Megrendelő minden, a köztük fennálló szerződéssel kapcsolatban 
felmerült körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Felek tudomásul veszik, hogy minden 
olyan tény, adat, és a felek működését érintő információ, amelyekről az együttműködésük során 
tudomást szereznek, bizalmas információnak tekintendő. A felek a bizalmas információk azon körét, 
amely üzleti, bank titoknak minősül, az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - 
kötelesek kezelni. Üzleti titok nyilvánosságra hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a 
szerződés súlyos megszegésének minősül. Felek kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen 
ÁSZF-től eltérő feltételekkel kötnek szállítási szerződést. 

18. Záró rendelkezések 

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az 
nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem 
szabályozott kérdésekben, egyebekben Magyarország vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak. 
Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel 
megoldani. 
Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő 
valamennyi jogvitára vonatkozóan - értékhatártól függően - a Győri Városi Bíróság a kizárólagosan 
illetékes, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság illetékessége nem áll fent.  
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári 
Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) rendelkezései az irányadók. 
 
Gönyű, 2012. január 

Tisztelettel, 
Mercanta Hungária Kereskedelmi Kft 


