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1.) Tulajdonátruházás és vételár: 
A Felek megállapodnak abban, hogy a megvásárolni kívánt eszköz vételárának pontos összege a végszámla kiállításának napján érvényes 
Budapest Bank Zrt. által közölt deviza eladási árfolyam alapján lesz elszámolva, amennyiben erről egyéb megállapodás nem születik. Felek 
megállapodnak, hogy Eladó jelen megállapodás útján az eszköz tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartja. Amennyiben Vevő a 
tulajdonjog megszerzése előtt lép birtokba, úgy ettől az időponttól viseli az eszközben beállt azon károkat, amelyek megtérítésére mást 
nem lehet kötelezni.  
2.) A vételár megfizetése és esedékessége: 
A Megállapodás létrejöttének feltétele, hogy a közösen meghatározott előleg összegét a Vevő fizesse meg a a megállapodásban vagy a pro 
forma számlán feltüntetett pontban meghatározott határidőig. Az Eladó részére a teljes vételár megfizetésre kerül az eszköz átadása előtt, 
az előleg figyelembevételével.  
3.) Birtokátruházás: 
Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás tárgyát képező eszközt, hogy a megjelölt határidőig és helyszínen a Vevőnek 
átadja. Ha az Eladó az eszközt a Vevő számára az Eladó székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyen adja át, úgy a szállításból eredő 
mindennemű kockázatot – Felek jelen megállapodása alapján - (pl. fuvarozói késedelem, Gépben bekövetkező kár) a szállítást szervező Fél 
viseli. Eladó az eszközt a vételár teljes megfizetését követően a lehető legrövidebb időn belül (Vevővel történő időpont egyeztetést 
követően) a Vevőnek átadja. Az eszköz birtokba adásának feltétele, hogy a vételár teljes összege megfizetésre kerüljön az Eladó részére. 
A birtokbaadás és az átadás-átvétel tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A birtokbaadás során az Eladó köteles a Vevőnek az eszköz 
zavartalan használatához nélkülözhetetlen magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasításokat, valamint a jótállás érvényesítéséhez 
szükséges iratokat, hiánytalanul átadni. Ezen kívül a birtokbaadás során a Felek meggyőződnek az eszköz üzemképességéről, 
kifogástalanságáról, majd az Eladó egy alapfokú oktatást tart az eszköz zavartalan működtetése tárgyában a Vevő e feladattal megbízott és 
a birtokadás során jelenlévő képviselője, alkalmazottja részére. 
4.) Per-, teher- és igénymentesség, az eszköz alkalmassága: 
Az Eladó szavatol a megállapodás tárgyát képező eszköz per- teher- és igénymentességéért, valamint azért, hogy arra vonatkozóan kívülálló 
harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely Vevőt a megállapodás tárgyának birtoklásában, használatában korlátozná, vagy 
akadályozná. Eladó kijelenti, hogy a tárgyban szereplő eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas, és annak tudomása szerint rejtett 
hibája nincsen.  
5.) Szavatosság 
Az Eladó az eszköz birtokának átruházástól számított 12 hónapig a felmerülő esetleges hibákért kellékszavatossággal tartozik a Ptk. 6:159-
6:167. §§-i szerint. Az Eladó kellékszavatosság kötelezettsége nem érinti a gyártó által esetleges vállalt jótállás feltételeit. Az Eladó 
tájékoztatta a Vevőt az Agrogép Biztosítás megkötésének lehetőségéről és feltételeiről.  
6.) Kártérítési felelősséggel és késedelemmel kapcsolatos rendelkezések: 
A Felek a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályait Eladó szerződésszegésének esetére a Ptk. 6:142. §-ában foglalt 
szabálytól eltérően határozzák meg az alábbiak szerint. - Eladó mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy 
az az adott helyzetben általában elvárható. Eladó az előbbi feltétel bizonyítása nélkül is mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső el nem hárítható természeti vagy társadalmi esemény (vis maior) okozta vagy a kár a Gép 
gyártójának szállítási késedelméből ered. - Az Eladó felelősségére egyebekben a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevőnek a Megállapodástól való elállása esetén az addig 
általa az Eladó részére teljesített részletfizetések összege bánatpénzként az Eladót illeti meg. A bánatpénz minimális összege jelen 
Megállapodás nettó összegének 20 %-a. 
A Vevő tudomásul veszi az Eladó azon tájékoztatását, hogy az Eladó az adásvétel létrejötte (megállapodás, szerződés megkötése, vagy Vevő 
részéről előleg, foglaló beérkezése) alapján haladéktalanul intézkedik a megrendelt gép beszerzése, illetve átadása felől. Ezen körülményre 
tekintettel amennyiben Vevő az adásvételtől eláll, vagy a teljesítést alapos indok nélkül nem fogadja el, az Eladót kár éri. Ezen körülményre 
tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Vevői szerződésszegő magatartások bármelyikének fennállása esetén a Vevő köteles az 
eszköz nettó értékének 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni, a Ptk. 6:187.§-1 szerint. 
7.) Üzleti titokkal kapcsolatos és egyéb előírások: 
Felek a jelen megállapodás megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására hozott vagy tudomására jutott valamennyi 
tényt, tájékoztatást, egyéb adatot, ezekből készített összeállítást üzleti titoknak tekintik. Felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot 
és védett ismeretet megőrizni, annak megőrzéséről gondoskodni akkor is, ha azokat munkavállalóik kezelik. Az üzleti titokkal kapcsolatos 
kötelezettségekre és szankciókra a felek egyebekben az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szabályait rendelik alkalmazni. 
Az adásvételtől történő elállást, vagy a megállapodás felmondását tartalmazó jognyilatkozatokat írásba kell foglalni, és minden esetben 
indokolni szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy írásbelinek tekintik az egyik fél által a másiknak e-mailben (a jelen szerződésben 
rögzített e-mail címre) küldött és a másik fél által visszaigazolt nyilatkozatokat is, amelyek akkor minősülnek közöltnek, ha annak 
megérkezését a másik fél visszaigazolta. A felek e megállapodás aláírásával kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági 
társaságok, melyek – a megállapodás aláírásának időpontjában – nem állnak csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt. 
Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt gazdasági társaság nevében önállóan jogosultak eljárni és ennek alapján megállapodást 
megkötni és aláírni. 
8.) Megállapodás, adásvétel módosítása, viták elintézése: 
Fentiek kizárólag kölcsönös és egybehangzó akarattal írásban módosíthatók, szóbeli megegyezésekre egyik fél sem hivatkozhat. A Felek 
ennek megfelelően kizárólag írásban kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással módosíthatják a megállapodást, adásvételt a fizetési 
határidő tekintetében, ez esetben azonban a Vevőnek vállalnia kell a szerződés módosításából eredő valamennyi Eladónál felmerülő 
többletköltség (így pl. az újbóli szerződéskötés vagy az eszköz tárolásával kapcsolatos költségek) megtérítését. Felek rögzítik, hogy 
amennyiben e megállapodás bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy jogszabály / jogszabályváltozás alapján érvénytelennek 
bizonyulna, úgy az a megállapodás, adásvétel egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Felek az érvénytelenség miatt kiesett 
rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják. Felek az esetleges vitás kérdésekben 
jegyzőkönyv felvétele mellett egyeztetni kötelesek, csak ennek – a vita felmerülésétől számított 30. napot meghaladó – eredménytelensége 
esetén terelhetik a vitát peres útra a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. vonatkozó előírásai szerint illetékességgel és 
hatáskörrel rendelkező bírósághoz benyújtott keresetlevél útján. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kifejezetten kizárják, 
azaz nem válik a szerződés részévé semmilyen szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és 



semmilyen gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik a szerződés részévé továbbá az adott üzletágban a hasonló jellegű 
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem. 
A megállapodás, adásvétel teljesítésével összefüggésben adatkezelésre kerül sor. A megállapodás aláírásával a Felek tudomásul veszik, a 
személyes adataiknak  a szerződéssel összefüggésben történő nyilvántartását és kezelését. A Vevő ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
jelen megállapodás, és kapcsolódó jog ügyleteihez szükséges adatait – így személyes adatait is – Eladó a finanszírozást bonyolító 
pénzintézetnek vagy egyéb finanszírozást végző szervezetnek kezelésre 


