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A ZORGE HUNGARY KFT.  
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI 

1. szakasz Alkalmazhatóság 

1.1 A jelen feltételek vonatkoznak minden ajánlatra és szerződésre, amelynek alapján a Zorge Hungary Kft. bármilyen természetű és megnevezésű 
árut és/vagy szolgáltatást szállít vagy nyújt a megrendelők számára.  

1.2 Ezeknek a feltételeknek a szövegében a „megbízó” vagy „megrendelő” minden olyan harmadik felet jelöl, amely szerződést szándékozik kötni, 
vagy szerződést köt a Zorge Hungary Kft-vel. A „szerződés” a Zorge Hungary Kft. és a megrendelő közötti szerződést jelenti. 

1.3 A Zorge Hungary Kft. kifejezetten elutasítja a megbízó (vásárlási) feltételeinek alkalmazhatóságát.  

1.4 A jelen feltételek bármelyik előírásának érvénytelensége, vagy visszavonása esetén a jelen feltételek többi előírása teljes mértékben hatályban 
és érvényben marad. 

1.5 A jelen általános feltételektől való bármilyen eltérés, vagy az általános feltételek bármilyen kiegészítése csak a felek közös írásos 
megállapodásával érvényes. 

2. szakasz Ajánlatok / Megrendelés  

2.1 A Zorge Hungary Kft. által adott minden ajánlat nem kötelező érvényű, hacsak a felek írásban másképpen nem állapodnak meg. Az ajánlatok 
alapját azok az adatok, rajzok stb. képezik, amelyeket a megbízó az ajánlatkérés időpontjában biztosít. A Zorge Hungary Kft. feltételezheti ezen 
adatok, rajzok stb. helyességét. 

2.2 A megbízás akkor jön létre, ha a Zorge Hungary Kft. írásban vagy e-mailben elfogadja a megbízást, a megrendelő elfogadja a megbízás 
nyugtázását, vagy a Zorge Hungary Kft. de facto elvégzi a feladatot, és a megrendelő ez ellen nem emel azonnal kifogást. 

2.3 A megrendelő garantálja, hogy a nevében a Zorge Hungary Kft-vel ténylegesen kommunikáló személyek jogosultak kötelező érvényű 
megállapodások kötésére. A Zorge Hungary Kft-t csak a vezetősége képviselheti, azzal a feltétellel, hogy a megbízásokat a Zorge Hungary Kft. 
nevében írásban el kell fogadni, illetve ki kell adni. 

2.4 Ha a Zorge Hungary Kft-nek az ajánlat készítése során költségei merültek fel, és a munkák elvégzésére nem kap megbízást, akkor a Zorge 
Hungary Kft. jogosult arra, hogy minden felmerült költséget kiszámlázzon a megbízónak. 

2.5 A rajzokon szereplő adatok, a méret- és súlyadatok stb. csak akkor kötelező érvényűek, ha és amennyiben kifejezetten egy, a felek által aláírt 
szerződésben, vagy a megbízó által aláírt megrendelés-visszaigazolásban szerepelnek.  

2.6 A megadott árak a műhelyből, gyárból, vagy raktárból történő szállításra, valamint forgalmi adó nélkül érvényesek. A prospektusok, nyomtatott 
anyagok stb. tartalma a Zorge Hungary Kft. számára nem kötelező, hacsak a szerződés erről külön nem rendelkezik. 

2.7 Ha az ajánlat elfogadása (adott esetben alárendelt szempontok tekintetében) eltér az ajánlatban megadottaktól, akkor ez a Zorge Hungary Kft. 
számára nem kötelező érvényű. Ebben az esetben az ilyen eltérő ajánlatelfogadás alapján a szerződés nem jön létre, kivéve, ha a Zorge Hungary Kft. 
ezt kifejezetten visszaigazolja. 

3. szakasz Szerződés 

3.1 Az írásbeli szerződés megkötése után a szerződés a Zorge Hungary Kft. általi aláírás dátumával lép életbe.  

3.2 Többletmunkának az minősül, amit a Zorge Hungary Kft. a megrendelővel – adott esetben írásban rögzítve – egyeztetve a szerződés teljesítése 
során a szerződésben/megrendelés-visszaigazolásban kifejezetten rögzített mennyiségeken felül szállít és/vagy szolgáltat, vagy az olyan munkák, 
amelyeket a Zorge Hungary Kft. a szerződésben vagy a rendelés-visszaigazolásban kifejezetten rögzített munkákon felül végez el. 

3.3 A megrendelő a szerződést kizárólag a Zorge Hungary Kft. írásos beleegyezésével törölheti. A Zorge Hungary Kft. azokat a pénzügyi 
kötelezettségeket, amelyeket a törölt szerződéssel kapcsolatban harmadik felekkel szemben be kell tartania – többek között megvásárolt vagy 
megrendelt anyagok – teljes egészében a megrendelőre hárítja, és ezeket a megrendelőnek kell teljesítenie. A megbízás törlése esetén a 
megrendelőnek ezen kívül a szerződés szerinti ár 50%-ának megfelelő összegű kártérítést is kell fizetnie a Zorge Hungary Kft. számára.  

3.4 A szerződés felbontását a felek kizárják. 

4. szakasz Ár 

4.1 Egyéb rendelkezés hiányában minden ár és/vagy díj Euróban, a törvényben meghatározott forgalmi adó nélkül értendő. Egyéb, kifejezetten más 
értelmű megállapodás hiányában minden járulék, adó és/vagy járulékos költség (például a kiszállítási, szállítási és postai költségek) a megrendelőt 
terheli. 

4.2 Ha és amennyiben az ajánlat dátuma és a szállítási dátum között több mint három hónap van, akkor a Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy ha 
a nyersanyag- és energiaárak, szállítási díjak, devizaárfolyamok, be- és kiviteli vámok, adók és/vagy más bel- és külföldi járulékok, bérek és 
társadalombiztosítási járulékok (röviden minden költségtényező, amire a Zorge Hungary Kft-nek nincs ráhatása) általános vagy kollektív 
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intézkedések miatt több mint 2%-kal nőnek, akkor az esetleg vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével a megnevezett árakat ehhez 
igazítsa.  

4.3 A többletmunka számlázása a szokásos díjszabással történik, ennek alapja a legutoljára számlázott díj. 

4.4 A Zorge Hungary Kft. nem vállal felelősséget a megrendelő által átadott rajzok, vázlatok, képek, számítások, méretek, súlyok, vagy minőségi 
előírások hibáiért. 

4.5 Egyéb megállapodás hiányában a szerszámok, formák, öntőformák és CAD/CAM adatállományok a Zorge Hungary Kft. tulajdonában maradnak. 

4.6 A Zorge Hungary Kft. semmi esetre sem tehető felelőssé a modellek eltéréséből adódó esetleges károkért, függetlenül az eltérés okától. 

5. szakasz Leszállítás, szállítás és kárveszély átszállása 

5.1 A megadott szállítási határidők akkor kezdődnek, ha a Zorge Hungary Kft. írásban visszaigazolta a megrendelést, és a megbízó átadta a 
végrehajtáshoz szükséges adatokat a Zorge Hungary Kft. számára. Ha a Zorge Hungary Kft. a szerződés végrehajtásához olyan adatokat vagy 
segédanyagokat igényel, amelyeket a megrendelőnek, vagy harmadik félnek kell a rendelkezésére bocsátania, a szállítási határidő azzal a dátummal 
kezdődik, amellyel minden szükséges adat vagy segédanyag a Zorge Hungary Kft. birtokába kerül, de nem korábban, mint a szerződés érvénybe 
lépésének időpontja. 

5.2 A megrendelővel megállapodott szállítási határidők minden esetben csupán iránymutatásként értendők, és nem kötelező érvényű szállítási 
határidőként. A Zorge Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor részszállítást teljesítsen. 

5.3 A szállítási határidő megnevezése azzal a feltételezéssel érvényes, hogy a Zorge Hungary Kft. úgy tud tovább dolgozni, ahogy ez az ajánlat 
időpontjában előre látható, és a szükséges anyagokat időben megkapja.  

5.4 A szállítási határidő túllépése esetén a megrendelő kártérítési igénnyel nem élhet. 

5.5 Ha a megbízó a szállítási határidő letelte után nem veszi át az árukat, vagy ezeket a gyártóműben nem lehet elhelyezni, akkor a megrendelő 
költségére és kockázatára tárolva a megrendelő rendelkezésére állnak.  

5.6 Egyéb megállapodás hiányában a termékeket mindig csomagolással és a gyárból szállítjuk. A megrendelő kérésére történő expressz, vagy 
futárral végzett szállítás teljes költségét a megbízó fizeti. 

5.7 Miután az áruk elhagyták a Zorge Hungary Kft. gyártóművét, az áruk szállítás közbeni elvesztésének és/vagy sérülésének kárveszélye a 
megbízóra száll át. Az áruk leszállítása mindig a megbízó költségére és veszélyére történik. 

6. szakasz Reklamáció és ellenőrzés 

6.1 A megbízónak ellenőriznie kell a leszállított áruk hiányosságait. A leszállított áruk hiányosságaival kapcsolatos kártérítési igényét csak akkor 
érvényesítheti, ha a hiányosságok felfedése után egy alkalmas időn belül, illetve annyi időn belül, ami észszerűen szükséges ahhoz, hogy a 
hiányosságot felfedezze, ezekről írásos értesítést küld. 

6.2 Az „alkalmas idő”: nyolc napon belül a munka átadása vagy egy termék leszállítása után, illetve abban az esetben, ha az átadás vagy leszállítás 
még nem következett be, a hiányosság megrendelő általi felfedezése után nyolc napon belül. Ennek során írásban kell közölnie a Zorge Hungary Kft-
vel a hiányosság mibenlétét, illetve azt, hogy hogyan állapította meg a hiányosságot.  

6.3 Adott esetben a felek egy mintavételi ciklusban is megállapodhatnak. Egy átvételi jegyzőkönyv fogja megállapítani azt, hogy a termékek 
megfelelnek-e a szerződés szerinti specifikációknak. Az átvételt követően a termékeket elfogadottnak kell tekinteni.  

6.4 Jelentéktelen, főként olyan hiányosságok esetén, amelyek a termék rendeltetésszerű használatát nem, vagy alig befolyásolják, azt kell 
feltételezni, hogy a terméket a hiányosság ellenére elfogadják.  

6.5 A megbízó a hiányosságokkal kapcsolatos minden jogát és jogosultságát elveszíti, ha a reklamációt a fent említett határidőkön belül nem teszi 
meg, és/vagy a Zorge Hungary Kft. nem ajánlotta fel a hiányosság javítását. 

6.6 A nem bérmentesített és előzőleg nem bejelentett visszküldeményeket nem vesszük át. 

6.7 A Zorge Hungary Kft. ahhoz tartja magát, hogy teljesítse a garanciális kötelezettségeit, a fenti bekezdések szerinti átvétel a megrendelő minden, 
a Zorge Hungary Kft. teljesítésének hiányosságaira vonatkozó követelését kizárja. 

7. szakasz Jótállás 

7.1 A megrendelővel megkötött szerződés, vagy a törvényi előírások alapján esetleg adódó korlátozások figyelembe vételével, a Zorge Hungary Kft. 
a leszállítást követő egy (1) éves jótállást vállal az általa (a gyárból) leszállított áruk minőségére, illetve az azokhoz felhasznált és/vagy leszállított 
anyagok minőségére vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy a leszállított áruk minden hiányosságát, amelyekre a megbízó bizonyítja, hogy az egy 
alkalmas – az alkalmazás céljától függő – időtartamon belül keletkezett, ami kizárólag, vagy túlnyomórészt a hibás megmunkálás vagy hibás anyagok 
alkalmazásának egyenes következménye, a Zorge Hungary Kft. kijavítja, újra leszállítja, vagy kicseréli. 

7.2 A Zorge Hungary Kft. jótállási kötelezettségeinek állítólagos nem-teljesítése nem mentesíti a megrendelőt azok alól a kötelezettségei alól, 
amelyek a Zorge Hungary Kft-vel megkötött jelenlegi, vagy bármely korábbi szerződéseiből adódnak. 
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7.3 A megrendelőnek mindenkor lehetőséget kell biztosítania a Zorge Hungary Kft. számára, hogy az esetleges hiányosságokat kijavítsa. A jótállás 
nem vonatkozik az olyan hiányosságokra, amelyek oka a normál elhasználódás, a szakszerűtlen kezelés vagy a helytelen karbantartás, a megrendelő 
által vagy az ő megbízásából elvégzett módosítás vagy javítás, valamint nem vonatkozik a harmadik felek által beszállított termékekre sem. A jótállás 
csak akkor érvényes, ha a megrendelő teljesítette a Zorge Hungary Kft-vel szembeni összes (pénzügyi és egyéb jellegű) kötelezettségét. 

7.4 Ha a Zorge Hungary Kft. harmadik fél alkatrészeit is igénybe vette, a Zorge Hungary Kft. csak akkor kötelezett jótállásra, ha és amennyiben a 
harmadik fél jótállást biztosít a Zorge Hungary Kft. számára. A Zorge Hungary Kft-nek az ebben a szakaszban foglaltakon túlmenően semmiféle más 
kötelezettsége nincs.  

7.5 A kisebb, az iparágban szokásos, vagy műszakilag elkerülhetetlen eltérések, például színeltérések, vagy a feldolgozás során keletkezett eltérések, 
nem képezik reklamáció alapját. 

8. szakasz Felelősségvállalás 

8.1 A Zorge Hungary Kft. csak a megrendelő által elszenvedett olyan károkért vállal felelősséget, amelyek közvetlenül és kizárólag a Zorge Hungary 
Kft. durva hibájának következményei, azzal a feltétellel, hogy csak az olyan károkat téríti meg, amelyekre vonatkozóan a Zorge Hungary Kft. 
biztosítással rendelkezik, illetve az észszerűség és a szokásos gyakorlatok figyelembe vételével biztosítással kellene rendelkeznie. Ezzel kapcsolatban 
a következő korlátozásokat kell figyelembe venni: 

a. Nem téríthetők meg a közvetett károk, következményes károk, gazdasági veszteségek (üzemzavar, többletköltség, bevételi veszteség és 
hasonlók), termeléskiesések, forgalmi veszteségek és/vagy nyereségkiesések, ezek okától függetlenül. A harmadik felekkel szembeni kártérítéssel 
kapcsolatos károkért semmiféle felelősséget sem vállalunk. Az ilyen típusú károkkal szemben a megrendelőnek kell biztosítania magát. 

b. A Zorge Hungary Kft. nem téríti meg az olyan károkat (sem), amelyek a munka elvégzése vagy a leszállított termékek szerelése során azokban a 
tárgyakban keletkeztek, amelyeken a munka folyik, vagy azokban a tárgyakban – beleértve az együtt szállított anyagokat, öntőformákat, 
szerszámokat, mérőkészülékeket és hasonlókat –, amelyek a munkavégzés helyének közelében találhatók. Az ilyen típusú károkkal szemben a 
megrendelőnek kell biztosítania magát. 

c. A Zorge Hungary Kft. nem téríti meg az ajánlatban megnevezett esetleges segéderők által okozott károkat. 

d. A Zorge Hungary Kft. által fizetendő kártérítés mértékének felső határa minden esetben az érintett áru értéke.  

8.2 A megrendelőnek mentesítenie kell a Zorge Hungary Kft-t az olyan harmadik felek kártérítési igénye alól, illetve meg kell fizetnie az ilyen 
kártérítést, akikkel szemben a jelen feltételek a Zorge Hungary Kft. megrendelővel kapcsolatos felelősségét kizárják. 

8.3 A megrendelő kifejezetten mentesíti a Zorge Hungary Kft-t a harmadik felek által a Zorge Hungary Kft-vel szemben a megrendelő által küldött 
vagy rendelkezésre bocsátott rajzokkal, mintákkal, modellekkel, vagy az alaplemezek és más dolgok, illetve adatok alkalmazásával összefüggésben 
támasztott kártérítési igények alól.  

8.4 Ha a szerződés szerinti munkákat vis major következményeképpen nem, vagy nem teljesen lehet elvégezni, akkor a Zorge Hungary Kft-t ezért 
semmilyen típusú kötelezettség nem terheli, és kártérítési felelőssége nincsen. A jelen feltételekben a Zorge Hungary Kft. a „vis major” alatt ért 
minden olyan előre látható és előre nem látható körülményt, amelynek következtében a megrendelő észszerűen nem követelheti a szerződés 
teljesítését. Ilyen többek között a sztrájk, kizárás, tűz, gépkárosodás, akár a saját vállalat, akár a beszállító vállatok üzemzavara, szállítási problémák 
vagy más események, amelyekre nincs ráhatása, például háború, felkelés, terrorizmus, járványok, árvizek, vihar, leértékelés és infláció, a 
nyersanyagárak, energiaárak, beviteli vámok, fogyasztási adók és/vagy adók hirtelen emelkedése, beleértve a külföldi és államközi járulékokat 
Hollandiában, Magyarországon vagy másik olyan országban, ahol a Zorge Hungary Kft. a szállítmányhoz szükséges  anyagokat be akarta szerezni, 
illetve ilyen a beszállítók késedelmes szállítása is. 

9. szakasz Szerszámköltségek és modellek 

9.1 Ha a Zorge Hungary Kft. a megrendelő megbízásából olyan cikkeket állít elő, amilyeneket ebben a kivitelezésben még nem gyártott, akkor 
jogában áll ezeket a cikkeket harmadik felek számára is előállítani, feltéve, hogy a megrendelővel nem kifejezetten másképp állapodott meg.  

Ha a felek úgy állapodnak meg, hogy ezek a cikkek harmadik felek számára nem állíthatók elő, akkor ez a megállapodás abban az időpontban 
érvényét veszti, amikor a megrendelő ezeket a cikkeket más gyártóval állíttatja elő, vagy egy másik gyártó hasonló cikkeket gyárt egy másik 
megrendelő számára. 

9.2 A Zorge Hungary Kft., vagy az ő megbízásából harmadik felek által a termékek legyártása céljából előállított szerszámok, formák, öntőformák és 
CAD/CAM adatállományok a Zorge Hungary Kft. tulajdonai és azok is maradnak, akkor is, ha a Zorge Hungary Kft. az ezekkel kapcsolatos 
költségekhez hozzájárulást kapott a megrendelőtől. 

9.3 A Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy a szerszámokat stb. a 2. szakasz értelmében harmadik felek megbízásainak teljesítéséhez használja, ha a 
megbízó az érintett cikkeket más gyártókkal is gyártatja. 

9.4 Ha a szerszámokat stb. a 2. szakasz értelmében illeszteni kell, vagy fel kell újítani, a Zorge Hungary Kft. az akkor érvényes árat leszámlázza a 
megbízónak. 

9.5 Ha egy megadott termék (többek között szerszámok, öntőformák, cikkek, tartalék alkatrészek stb.) utolsó leszállítását (a gyárból) követő három 
éven belül a megbízó nem rendel és a Zorge Hungary Kft. nem gyárt új terméket, akkor a Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy az érintett 
termékeket, illetve azok raktárkészletét a 2. szakasz értelmében megsemmisítse. A megbízó elismeri és elfogadja, hogy a három éves időtartam 
lejárta után ennek a szakasznak az értelmében ezzel a termékkel kapcsolatban semmiféle joga sincs.  
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9.6 A megbízó garantálja, hogy a Zorge Hungary Kft. által alkalmazott gyártási és/vagy konstrukciós módszereivel kapcsolatos adatokat a Zorge 
Hungary Kft. kifejezett hozzájárulása nélkül nem másolja le, harmadik feleknek nem mutatja meg, nem teszi közzé és nem használja. 

9.7 A Zorge Hungary Kft. által rendelkezésre bocsátott rajzokat és/vagy terveket a megbízónak az alkalmazás után a Zorge Hungary Kft. első 
felszólítására vissza kell szolgáltatnia a Zorge Hungary Kft-nek. Ennek minden megszegése esetén 5000,- €, valamint a megszegési állapot minden 
napjára 1000,- € szerződésben foglalt büntetést kell fizetnie, ami nem érinti a Zorge Hungary Kft-nek azt a jogát, hogy a kötelezettség teljesítését, 
vagy a teljes kártérítést követelje. 

10. szakasz Fizetés 

10.1 A fizetés a Zorge Hungary Kft. székhelyén, vagy az általa megadott bankszámlaszámra történhet. 

10.2 Egyéb megállapodás hiányában a kifizetést legkésőbb a számla dátumától számított 30 napon belül kell teljesíteni. A Zorge Hungary Kft. 
jogosult arra, hogy teljes vagy részleges előlegfizetést kérjen, illetve utánvéttel, vagy készpénzfizetés ellenében szállítson. 

10.3 A megbízó fizetési késedelme esetén a Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy a munkákat megszakítsa, akkor is, ha a megbízóval rögzített 
szállítási határidőben állapodott meg.  

10.4 A megbízó elismeri és elfogadja, hogy a Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy a leszállítás (a gyárból) dátumával kiadja a számlát.  

10.5 Bármilyen hatóság által kiadott olyan előírás, amely megtiltja a szállítandó vagy már leszállított áruk használatát, nem befolyásolja a megbízóra 
vonatkozó érvényes kötelezettségeket. 

10.6 Kifejezetten kizárt a megrendelőnek az a joga, hogy esetleges követeléseit kiszámlázza a Zorge Hungary Kft. számára, kivéve az előzőleg írásban 
megállapodott és pontosan megnevezett tételeket. 

10.7 A teljes vételár, vagy a teljes számlaösszeg minden esetben azonnal esedékessé válik, ha a megállapodott fizetési határidő az esedékesség 
napján nem teljesül, ha a megbízó fizetésképtelenné válik, ideiglenes fizetésfelfüggesztést kér, adósságátalakítási eljárás alá kerül, csődgondnok 
kijelölését kérik, a megbízó termékeit vagy követeléseit elzálogosítják, vagy ha a megbízó elhalálozik, likvidálják vagy felszámolják. 

10.8 Ha a megküldött számla kiegyenlítése a számla dátumától számított 30 napon belül nem történik meg, akkor a megbízó jogilag késedelembe 
esik. Ekkor a megbízónak havi 1% késedelemi kamatot kell fizetnie, hacsak a törvényes kereskedelmi kamatok ennél nem magasabbak; ebben az 
esetben a törvényes kereskedelmi kamatokat kell megfizetnie úgy, hogy minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít.  

10.9 A Zorge Hungary Kft. jogosult továbbá arra, hogy a fő követelésen és a kamatokon kívül minden peren kívüli költség megtérítését is követelje, 
ami a megrendelő késedelmes fizetése, vagy nem-fizetése miatt keletkezett. A megrendelőnek minden esetben peren kívüli költséget kell fizetnie, 
ha a Zorge Hungary Kft. a behajtás érdekében harmadik fél segítségét veszi igénybe. Ezek a költségek a fő összeg legalább 20%-át, illetve, ha a 
tényleges költségek ennél magasabbak, akkor a tényleges költség összegét teszik ki. A peren kívüli költségek nagysága és az ebből következő fizetési 
kötelezettség abból a puszta tényből ered, hogy a Zorge Hungary Kft. harmadik fél segítségét veszi igénybe. Ha a Zorge Hungary Kft. a megbízó 
fizetésképtelenné nyilvánítását kéri, akkor a megbízónak a fő összegen kívül ki kell fizetnie a kamatokat, a peren kívüli költségeket és a 
fizetésképtelenné nyilvánítás költségeit is. 

10.10 A számlával kapcsolatos reklamációt a számla kézhez vétele utáni nyolc napon belül, írásban kell megtenni; nyolc napon túl a kifogásolás joga 
megszűnik. 

11. szakasz Tulajdonjog fenntartása 

11.1 A megbízó csak halasztó hatályú feltételekkel válhat a Zorge Hungary Kft. által szállított vagy szállítandó áruk tulajdonosává. Az esetleges 
tényleges leszállítás ellenére a Zorge Hungary Kft. mindaddig a leszállított vagy leszállítandó áruk tulajdonosa marad, amíg a megbízó ki nem 
egyenlíti a Zorge Hungary Kft. szerződéses ellenértékkel, vagy hasonló szerződéssel kapcsolatos követeléseit. A Zorge Hungary Kft. szintén a 
leszállított vagy leszállítandó áruk tulajdonosa marad, amíg a megbízó az elvégzett vagy még elvégzendő munkákat a vonatkozó szerződés szerint ki 
nem fizette, illetve az ilyen szerződések szerinti követeléseket – beleértve a szerződéses bírságokat, kamatokat és költségeket – ki nem egyenlítette. 

11.2 Amíg a megbízó a fent említett követeléseket nem egyenlíti ki, a megbízó nem jogosult arra, hogy a Zorge Hungary Kft. által leszállított árukra 
zálogjogot, vagy nem tulajdonosi zálogjogot jegyeztessen be, valamint kötelezi magát arra, hogy az ilyen jogot szerezni kívánó harmadik feleket a 
Zorge Hungary Kft. első felszólítására tájékoztatja arról, hogy ilyen zálogjog biztosítására nincs joga. Ezen kívül a megbízó kötelezettséget vállal arra, 
hogy semmilyen olyan okmányt nem ír alá, ami az árukra vonatkozó zálogjog alapjául szolgál. Ennek az előírásnak a megszegése esetén a megbízó a 
hűtlen kezelés vétségébe esik.  

11.3 Az ügyfél nem jogosult arra, hogy az árukat harmadik félnek eladja vagy leszállítsa, mielőtt a leszállított vagy leszállítandó áruk tulajdonjoga az 
ügyfélre át nem száll. Ebben az esetben az ügyfél csak arra jogosult, hogy az árukat vagy javakat a saját normál üzemmenetében alkalmazza. 

11.4 Ha a megbízó az eladott árukkal vagy elvégzendő munkákkal kapcsolatos bármilyen Zorge Hungary Kft-vel szembeni szerződéses 
kötelezettségét nem teljesíti, akkor a Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy az árukat – a korábban leszállított és az újonnan gyártott árukat is – 
késedelem nélkül visszavegye. A megbízó lehetővé teszi a Zorge Hungary Kft. számára, hogy belépjen arra a területre, ahol az áruk találhatók. 

11.5 Ha és ameddig az áruk vagy dolgok tulajdonjoga át nem került az ügyfélhez, késedelem nélkül köteles tájékoztatni a Zorge Hungary Kft-t, ha az 
árukat vagy dolgokat zálogba adták, vagy az áruk vagy dolgok egy részére másféle igényt érvényesítettek. Fizetésfelfüggesztés vagy az ügyfél 
fizetésképtelensége esetén az ügyfélnek haladéktalanul értesítenie kell az az ügykezelőt vagy a csődgondnokot a Zorge Hungary Kft. fenntartott 
tulajdonjogáról. 
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11.6 Amikor a megbízó teljesítette az adott szerződés és hasonló szerződések szerinti összes fizetési kötelezettségét, a Zorge Hungary Kft. átadja a 
megbízónak a leszállított áruk tulajdonjogát, a Zorge Hungary Kft. megbízóval szembeni más követeléseire vonatkozó zálogjogának fenntartása 
mellett. A megbízónak a Zorge Hungary Kft. első felszólítására együtt kell működnie azokban a tevékenységekben, amelyekre ebben a 
vonatkozásban szükség van. 

12. szakasz Részszállítás 

12.1 Más megállapodás hiányában az áruk részenkénti átvétele esetén az árukat hat hónapon belül, havi közel azonos mennyiségben kell lehívni, és 
a Zorge Hungary Kft. nem kötelezhető arra, hogy egy (1) hónap alatt az átlagos havi mennyiségnél többet szállítson. 

12.2 Ha a szerződés szerinti szállítási határidő letelte után nem történik meg a teljes mennyiség lehívása, akkor a Zorge Hungary Kft. jogosult arra, 
hogy 1) minden megmaradt árut késedelem nélkül vagy részben leszállítson, vagy 2) a nem leszállított rész vásárlását késedelem nélkül törölje, a 
kártérítéshez való jogának sérelme és a vételár visszatérítése nélkül. 

12.3 A Zorge Hungary Kft. arra is jogosult, hogy a vásárlást késedelem nélkül törölje, ha egymást követő három hónapon belül az ezen időszak alatt 
lehívandó átlagos mennyiség kevesebb mint felét ténylegesen lehívták. 

13. szakasz Lezárás 

13.1 Ha a megbízó késedelemben marad, és ha bármilyen szerződéses kötelezettségét, amelyre a jelen üzleti feltételek alkalmazhatók, nem 
megfelelően és nem határidőre teljesíti, illetve, ha megalapozottan feltételezhető, hogy a megbízó nincs, vagy nem lesz abban a helyzetben, hogy 
teljesítse a Zorge Hungary Kft-vel szembeni szerződéses kötelezettségeit, valamint fizetésképtelenség, fizetés-átütemezés, a megbízó vállalatának 
leállítása vagy felszámolása esetén, vagy a vállalat (egy részének) átadása esetén a Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy további felszólítás és jogi 
eljárás nélkül vagy kitolja a szerződés teljesítését legfeljebb hat hónappal, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondja anélkül, hogy a Zorge 
Hungary Kft. kártérítés fizetésére vagy bármilyen típusú garancia biztosítására lenne kötelezett, vagy a jogai sérülnének.  

13.2 A jelen szakasz szerinti kiterjesztés vagy lezárás esetén a szerződés szerinti ár az addig kifizetett összegek levonásával azonnal esedékessé válik, 
és a Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében lefoglalt, feldolgozás alá vett és előállított nyersanyagokat és/vagy 
árukat, anyagokat, alkatrészeket és más dolgokat a megbízó költségére és veszélyére tárolja, tároltassa, vagy értékesítse.  

14. szakasz Vitás kérdések 

14.1 A részben vagy teljesen a jelen üzleti feltételek alkalmazhatósági körébe eső minden szerződéssel, vagy minden, az ilyen szerződésből adódó 
további szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések esetén első fokon kizárólag a Budapest Környéki Törvényszék, Nagykőrösi járásbíróság, mint 
döntőbíróság az illetékes. 

15. szakasz Alkalmazott jog 

15.1 A részben vagy teljesen a jelen üzleti feltételek alkalmazhatósági körébe eső minden szerződésre kizárólag a magyar jog vonatkozik. 

15.2 A nemzetközi áruvásárlási szerződésekre vonatkozó bécsi egyezmény alkalmazhatóságát a felek kizárják. 

16. szakasz Záró rendelkezések 

16.1 Ezek az általános üzleti feltételek a Zorge Hungary Kft. weboldalán is megtekinthetők:  

https://www.zorge.hu/Vallalat/Feltetelek.html 

16.2 A megbízó a Zorge Hungary Kft. írásos hozzájárulása nélkül nem jogosult arra, hogy a szerződés szerinti jogokat és kötelezettségeket harmadik 
félre átruházza. 

16.3 A megbízó felfüggesztésre és felszámításra nem jogosult.  

16.4 A Zorge Hungary Kft. jogosult arra, hogy a jelen feltételeket az ügyfélnek küldött írásos értesítéssel időről időre módosítsa. Ha a Zorge Hungary 
Kft. által bejelentett ilyen módosítás ellen két héten belül nem érkezik írásos kifogás, akkor a módosított általános üzleti feltételek az értesítés 
napján azonnal érvénybe lépnek, és a folyamatban lévő szerződésekre is alkalmazhatók. 

https://www.zorge.hu/Vallalat/Feltetelek.html

