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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
(továbbiakban mint: ÁSZF) 

 
 
1.)Ajánlat, visszaigazolás, szerződéskötés: 
 

a. A RIGO Kft. (továbbiakban mint: RIGO) amely szerszám-és gépgyártásra szakosodott társaság 
kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó, alább részletezett ÁSZF előírásai valamennyi 
ajánlatára, szerződéseire érvényesek és annak elválaszthatatlan részét képezik, és azzal 
egységben értelmezendők és kezelendők. A RIGO és a Vevő között bármilyen jogviszony 
létrejötte írásbeliséghez kötött. Az ÁSZF minden olyan írásban dokumentált jogviszonyra 
kiterjed, melyben a RIGO szolgáltatást, vagy(és) árút értékesít, melyet Vevő megvásárol. Az 
ÁSZF érvényessége kiterjed valamennyi jövőbeni megállapodásra, kivéve, ha a tárgyi 
megállapodásban a RIGO azt külön megemlítve attól (egyedileg) eltérni kíván. 

 
b. A RIGO leszögezi, hogy az ÁSZF-től eltérő Vevő által támasztott szerződési feltételeket nem 

áll módjában elfogadni függetlenül attól, hogy ezen Vevő oldali feltételek mikor 
támasztódtak a RIGO-val szemben. Vevő sem szerződés kötés előtt sem azt követően nem 
támadhatja az ÁSZF-ben foglaltakat arra való hivatkozással, hogy az ÁSZF tartalmát nem, vagy 
nem kellő időben ismerte meg.  RIGO rögzíti, hogy az ÁSZF –től eltérő szerződési feltételeket 
nem tekinti a szerződés érvényes részének, következésképpen azok a RIGO-ra nézve 
érvénytelenek bármely üzleti, kereskedelmi kapcsolat vonatkozásában. 

 
c. A RIGO-t az általa kiadott ajánlatok vonatkozásában ajánlati kötöttség az ajánlatban rögzített 

időtartamban terheli, ennek hiányában a RIGO-t terhelő ajánlati kötöttség időtartama 
maximálisan 30 nap lehet, mely az ajánlat közlésétől számítandó. Az ajánlati kötöttség 
megszűnik a szerződő felek erre vonatkozó közös és egybehangzó írásos akaratnyilvánítása 
esetén is. 

 
d. A RIGO által kiadott ajánlatok és azok mellékletei nem minősülnek szerződésnek, tehát 

általuk a társaságot kizárólag ajánlati kötöttség terheli. Amennyiben a társaság által kiadott 
árajánlat alapján a Vevő írásos megrendelőt küld a társaságnak úgy a társaságnak csak akkor 
keletkezik tényleges teljesítési kötelezettsége, ha a megrendelőben foglaltakat társaság félre 
nem érthetően „visszaigazolta”, tehát vállalta. Amennyiben a megrendelő tartalmának 
megfelelő visszaigazolás RIGO által cégszerűen aláírva megtörténik, úgy RIGO köteles Vevő 
felé az ajánlatban, és a visszaigazolt megrendelőben foglaltak teljesítésére, valamint az ÁSZF 
rendelkezéseinek maradéktalan betartására, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérően 
állapodtak meg. Ugyanakkor a RIGO általi visszaigazolással a Vevő is kötelembe kerül az általa 
küldött megrendelőben foglaltak tekintetében. 

 
 
2.)Szerződéses ár: 
 



a. A szerződéses ár a RIGO által adott ajánlat szerint felek által elfogadásra kerülhet, 
amennyiben a Vevő az általa küldött megrendelőben más árszint meghatározását nem kéri a 
RIGO-tól (lásd: alku). Vevő ez-irányú felszólalása esetén a RIGO saját belátása szerint 
dönthet, hogy az általa Vevő felé küldendő visszaigazolásban elfogadja a Vevő által kínált 
árat, vagy ragaszkodik az ajánlatban meghatározott árhoz, vagy (harmadik lehetőségként) 
egy újabb alternatívát állít az ár meghatározására. RIGO leszögezi, hogy a felek által 
kölcsönösen és végérvényesen elfogadott árnak az tekinthető, melynek elfogadására 
vonatkozóan mindkét fél részéről egyértelmű, félre nem érthető cégszerűen aláírt írásos 
elfogadó nyilatkozat  érkezik, vagy felek által cégszerűen aláírt szerződében rögzítették azt.    

b. Az ár minden esetben vagy magyar forintban, vagy euroban kerül meghatározásra. Ettől való 
eltérés kizárólag a RIGO által külön erre vonatkozó írásos nyilatkozattal lehetséges. 

 
 
3.)Fizetési feltételek: 
 

a. Vevő a fentiek szerint meghatározott vételárat a fizetési feltételekben itt leírt módon és 
határidőn belül, maradéktalanul köteles a RIGO felé megfizetni. Amennyiben felek ettől 
eltérően nem állapodnak meg, úgy a  Vevő fizetési kötelezettségének végső határideje a a 
szolgáltatás teljesítésétől,  illetve a gyártmány-termék átadás-átvételétől számított 15 azaz 
tizenöt naptári nap. Vevő valamennyi fizetést a RIGO által megadott bankszámlájára 
átutalással köteles teljesíteni. Részletfizetés esetén a RIGO valamennyi részletre vonatkozóan 
külön számlát állít ki, amelyeknél a konkrét rész-számlák  keltezése alapján számítandó a 15 
napos fizetési határidő. A Vevőt nem illeti árengedmény amennyiben előteljesít, kivéve, ha a 
felek előre, írásban ebben állapodtak meg.   

b. Vevő köteles tűrni, hogy a RIGO a fizetőképességét vizsgálja, amennyiben a tárgyi rendelés, 
illetve a folyamatban levő rendelési tételek összességének értéke meghaladná a Vevő előző 
gazdasági évben realizált árbevételének 5 %, azaz öt százalékát.  

c. A szerződéses ár vagy bármilyen a Vevő oldaláról kötelezően vállalt és RIGO-t megillető 
költségtérítés nem, vagy késedelmesen történő fizetése, vagy egyéb  a Vevő felelősségi 
körébe tartozó kötelezettség elmulasztása esetén a RIGO jogosult a teljesítés 
felfüggesztésére.  

 
 
4.)Termék átadása, szállítás, minőségi követelmények: 
 

a. Amennyiben felek ettől eltérően nem állapodnak meg, úgy a Vevő megrendelésének tárgyát 
képező termék átadásának helyszíne a RIGO Magyarországon levő gyári üzemingatlana, vagy 
más a társaság által megjelölt üzemingatlan.  

b. Ha a felek külön megállapodásban ettől el nem térnek, úgy a termék átadása az EX-WORKS 
(INCODERMS) alapján történik. A termék szállításának megszervezése és költségei, valamint a 
termék átvételét követő, a RIGO üzemi telepén kívüli kockázatok viselése a Vevőt terhelik.  

c. A RIGO a Vevő által megrendelt termék vagy(és) szolgáltatás tekintetében a szerződésben 
előírt határidőn belüli előteljesítésre jogosult.  

d. Amennyiben a termék átadás átvétele a Vevőnek felróható okból nem valósul meg, vagy 
késedelmet szenved (például: Vevő által biztosítani vállalt alapanyagok hiánya, vevői 
rendelkezésre állás hiánya)úgy a tényállás hivatalos, dokumentumokkal alátámasztott 
egyoldalú jegyzőkönyvezésével egyidejűleg RIGO felszólítja Vevőt a szerződés ellenes állapot 
megszüntetésére azzal, hogy érdemi intézkedés és a szerződésszerű állapot helyreállításának 
hiányában 30 naptári nap elteltével RIGO a végszámla benyújtására jogosult.   

e. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során Vevő által kifogások merülnek fel a termékkel 
kapcsolatban, mely a termék végleges átvételét még nem teszi lehetővé, de a termék 
egyébként üzemszerű termelésre alkalmas és a Vevő a terméket sajátjaként  használja is, úgy 



ez esetben RIGO jogosulttá válik a végszámla benyújtására azzal a megkötéssel, hogy a 
(minden esetben) jegyzőkönyvezett hiányosságokat a megállapodott határidőn belül 
megszünteti. RIGO tájékoztatja Vevőt, hogy az átvétel megtörténtét követően 8 azaz nyolc 
napon belül írásbeli hibajegyzéket kell küldenie RIGO felé  amelyben Vevő megjelöli a hibás, 
vagy sérült terméket, illetve részegységet. RIGO vállalja, hogy a hibajegyzékben feltüntetett 
minden olyan hiányosságot a hibajegyzék átvételétől számított 30 azaz harminc napon belül 
megszüntet, melyért igazoltan felelős. Amennyiben RIGO elmulasztja a hibajegyzékben 
megjelölt termék kijavítását, úgy a Vevőt a 30 nap leteltét követő időszakra termék nettó 
árához viszonyítottan  hetente 0,5% azaz fél százalék szerviz-késedelmi díj illeti meg, melynek 
értéke mindösszesen nem haladhatja meg a hibás termék nettó árának 10% azaz tíz 
százalékát. Amennyiben Vevő fenti módon és határidőn belül elmulasztja a hibás teljesítés 
jelzését, úgy az ÁSZF 11. pontjában meghatározottaknak megfelelően kell eljárni . 

f. Amennyiben RIGO a  létrejött  szerződésben részletezetten  úgy állapodik meg, hogy a 
terméket a Vevő kérésére a Vevő által megjelölt helyszínen beüzemeli, ez esetben oda RIGO 
a feladat ellátásához szükséges  képzettségű és létszámú szakembert biztosít. Ugyanakkor 
RIGO leszögezi, hogy a beüzemelési munkavégzés díja és egyéb járulékos költségei  minden 
esetben a termék árán felüli plusz szolgáltatásként,  külön pénzügyi fizetési tétel tárgyát 
képezi és így a termék elkészítésének árába semmi esetben sem értendő belefoglaltnak.  
RIGO ennél a fejezetnél is rögzíti, hogy a tervezés, a gyártás és a helyszíni beüzemelés bár 
egymással logikai folyamatsort képeznek, de minden esetben külön megállapodás (egységes 
szerződéses szerkezeten belül, de külön tételekként fogalmazódnak meg) és pénzügyi fizetési 
tétel tárgyát képezik, melynek hangsúlyozásával RIGO kizárja a Vevő félre értelmezésének 
lehetőségét. 

g. Kárveszély viselése az átadás-átvételt követően a Vevőre az alkalmazandó INCOTERMS 
szabályok alapján. 

 
 
5.)Minőségi követelmények: 
 

a. RIGO az adott munkafeladat tárgyát képező termékek előállításához szükséges megfelelő 
szakértelemmel és erőforrásokkal rendelkezik. RIGO a termékeket a legjobb szakmai tudása 
alapján, gondosan állítja elő. A RIGO elsődlegesen nagy értékű precíziós gépek, berendezések 
gyártására és a Vevők jellemzően speciális igényeinek kielégítésére szakosodott. RIGO a 
Vevők által támasztott követelményeknek  abban az esetben tud maradéktalanul eleget 
tenni, ha a Vevő valódi partnerként a rendelkezésére álló technikai információkat, terveket, 
mintákat a megrendeléskor maradéktalanul rendelkezésre bocsátotta és vevői, felhasználói 
igényeit funkcionálisan, szakszerűen megfogalmazta.  

b. Amennyiben a felek közötti szerződéses jogviszony létrejöttét követően kiderül, hogy a Vevő 
a RIGO feladatának elvégzéséhez nélkülözhetetlen információkat tart vissza, vagy(és) 
konzultatív módon nem működik közre a termék sikeres előállításában, vagy bármilyen 
módon bizonyíthatóan ellehetetleníti a munkavégzést,  ez esetben a RIGO nem vállal 
felelősséget a termék minőségéért és alkalmazhatóságáért. Vevő által késedelmesen, utólag 
közölt technikai információk okán RIGO jogosult a teljesítési feltételek és (vagy) a 
szerződéses ár módosítására. 

c. RIGO valamennyi általa előállított termékét gondos vizsgálatnak, valamint az előírásoknak 
megfelelő teszteknek veti alá azok átadását megelőzően. Bármely a Vevő által külön 
megrendelt egyéb teszt, vagy vizsgálat költsége, amelyet RIGO az árajánlatban nem rögzített, 
beleértve a próbaüzemi eljárást, mintatermék készítést, bemutatókat a Vevő részére 
pénzügyileg felszámításra kerülnek, kivéve természetesen a műszaki átadás- átvételhez 
tartozó kötelező protokollt.  

 
 



6.)VIS MAJOR: 
 
RIGO-t nem terheli felelősség a törvényben előírt vis major okozta késedelem vagy meghiúsulás 
esetén. A vis major kifejezés alatt olyan események, vagy körülmények értendőek, amelyek a RIGO 
ésszerű ellenőrzési illetve felelősségi körén kívül esnek akár vizionálhatóak voltak a szerződés 
megkötésekor, akár nem. Ezen nem várt és felek szándékain, akaratán kívül álló események 
bekövetkezte esetén felek egymással kötelesek hivatalosan, írásban egyeztetni és szükség esetén a  
szerződésszerű teljesítés felfüggesztését tudomásul venni, mely állapot az akadály(ok) elhárulásáig 
tart és amely miatt a Vevő részéről bekövetkezett károkért RIGO nem tartozik felelősséggel. Abban az 
esetben, ha a  vis major esemény 3 azaz három hónapon keresztül fenn áll, vagy RIGO által 
nyilvánvalóan a késedelem minimum három hónapig vagy annál további elhúzódása várható, úgy 
RIGO jogosult elállni a szerződés egészétől, vagy annak bármely részétől anélkül, hogy a Vevő felé 
bármilyen felelőssége -  különös tekintettel kártérítési felelősségre -  fennállna.  
 
 
7.)Kárveszély és tulajdonjog átszállása: 
 

a. A termék átadás-átvétel megtörténtével egyidejűleg a  kárveszély viselése a Vevőre száll az 
ÁSZF 4./b. pontjának megfelelően, kivéve, ha a kár bizonyítottan a RIGO által elkövetett hiba 
vagy gondatlanság miatt következett be. Az utóbbi esetben Vevőt haladéktalan, de legkésőbb 
három naptári napon belüli tájékoztatási kötelezettség terheli RIGO felé. 

b. A termék tulajdonjoga a vételár/vállalkozói díj RIGO felé történő maradéktalan 
megfizetésével a Vevő kizárólagos tulajdonába száll át.  

c. A vételár teljes kiegyenlítéséig a termék a RIGO kizárólagos tulajdonát képezi, azon  Vevőnek 
használati joga van, mely használati jog a fizetési határidő napjával, a fizetés elmulasztása 
esetén megszűnik. RIGO a fizetés elmaradása esetén jogosult a terméket visszavenni és azt a 
saját telepére visszaszállítani, az ebből RIGOT terhelő költségek Vevő felé történő 
kiszámlázásával egyidejűleg. Fentiekből következik, hogy Vevő a  vételár/vállalkozói díj 
maradéktalan megfizetéséig a terméket harmadik személy felé nem idegenítheti el, nem 
adhatja el és biztosítékul sem ajánlhatja fel. Amennyiben Vevő a terméket már átvette és 
használja, de a vételár/vállalkozói díj még nem került kifizetésre és ezen átmeneti időszakban 
bárki, harmadik személy Vevővel szemben (jogos) végrehajtási cselekményt foganatosít, ez 
esetben Vevő egyfelől köteles erről a RIGOT azonnal értesíteni, másfelől a végrehajtót és a 
végrehajtás jogosultját írásban(is) figyelmeztetni hogy a tárgyi termékek, berendezések nem 
képezik Vevő tulajdonát ezért végrehajtás alá nem vonhatók, nem terhelhetők, árverezhetők. 
Ha ilyen tulajdonjog visszatartási probléma merülne fel, úgy az ebből eredő esetleges jogvita 
során Vevő és annak menedzsmentje köteles minden támogatást megadni RIGO részére, 
továbbá Vevőt terheli RIGO részéről e tárgykörben felmerült költségek maradéktalan 
megtérítésének kötelezettsége.  

d. Vevő fizetésképtelensége esetén RIGO a jelentős pénzügyi kockázatra tekintettel jogosult 
elállni a szerződéstől, avagy felfüggeszteni a teljesítést mindaddig, amíg a RIGO általi 
teljesítések értékének megfelelő vételár/vállalkozói díj maradéktalanul kifizetésre nem kerül. 

 
 
8.)Szellemi alkotás és software jogok: 
 

a. RIGO a Vevőnek egyedileg tervezett és fejlesztett termék (jellemzően gépi berendezés) 
tekintetében fenntartja magának a jogot a szellemi alkotások jogának (RIGO szellemi 
alkotásainak joga) harmadik személy felé való átruházása  és viszonteladása tekintetében, 
tehát Vevő a RIGO-val kötött szerződés teljesedésbe menése esetén megszerzi a termék  
tulajdonjogát és a konkrét termék használati jogát. Ugyanakkor  a tervezői , gyártói jogok 



átruházásának, eladásának joga, valamint viszonteladói kontraktusok létrehozásának joga 
kizárólag RIGO-t illeti. 

b. A kivitelezéstől függően egyes rajzok, software és más kapcsolódó dokumentáció a termékkel 
együtt RIGO-tól Vevő felé átadásra kerül. Ugyanakkor fontos rögzíteni, hogy a  a termék 
értékesítésével Vevő nem szerzi meg a  tervek, rajzok, működtető és vezérlő sofware és más 
dokumentumok tulajdonjogát, kivéve, ha azt magától a terméktől elválasztva külön 
megvásárolja. Ez tehát két külön kontraktus és semmiképp nem együtt megszerezhető jog. 

c. A Vevő által megvásárolt termék tekintetében - a  korábban rögzítetteknek megfelelően -  
egy a RIGO tulajdonában levő szellemi alkotás teljes jogú használójává válik a Vevő , 
beleértve a termékhez kapcsolódó rajzokat, softwareket és dokumentációt.   

 
 
9.)Vevő a  RIGO által fejlesztett és gyártott termékhez kapcsolódóan RIGO hivatalos hozzájárulása, 
vagy a kapcsolódó jogok megvásárlása nélkül nem jogosult: 
 

a. Gyártani, gyártatni, másolatokat harmadik személynek (beleértve az érdekeltségébe tartozó 
társaságokat is) átadni,  módosítani, átalakítani, megváltoztatni vagy származékosan 
előállítani azon tervek, vagy software alapján, amelyeket a RIGO bármely termékkel 
kapcsolatban Vevőnek átadott.  

b. RIGO által gyártott termékhez kapcsolódó tervezői, gyártói jogokat engedményezni, 
allicencbe adni, ezek hasznosítására üzletet alapozni. 

c. Tervet, software-t harmadik személy felé elérhetővé tenni. 
d. Az átadott tervet, vagy software-t más tervbe vagy software-el egyesíteni, integrálni. 

 
 
10.)Garancia, üzemeltetési felelősség: 
 

a. RIGO garantálja, hogy az általa készített termék az alkalmazandó használati utasítással 
megegyező üzemszerű használat során anyagát és működését tekintve hibátlan és 
megegyezik azokkal a funkciókkal és jellemzőkkel melyeket  RIGO a szerződésben vállalt, 
valamint  alapvetően megfelel a RIGO –ra  jellemző műszaki színvonalnak. 

b. Amennyiben a RIGO által előállított termék bizonyítottan hibás, illetve nem felel meg a 
szerződésben vállalt jellemzőknek úgy Vevő írásos felszólítására RIGO köteles és egyben 
jogosult is a terméket ésszerű és műszakilag indokolt (Vevővel egyeztetett) határidőn belül 
kijavítani, szükség esetén kicserélni, melyért RIGO a Vevő felé semmilyen költséget, díjat nem 
számol fel. A termék kicserélése esetén, azzal egyidejűleg a nem megfelelő terméket a Vevő 
köteles RIGO tulajdonába visszaadni. 

c. Amennyiben sem a javítás, sem a kicserélés nem jár az elvárt eredménnyel, úgy Vevő jogosult 
a szerződéses ár csökkentését kezdeményezni. 

d. RIGO-nak nem áll fenn garanciális kötelezettsége amennyiben az állítólagos hiba a 
rendeltetésszerűtől eltérő használatból, a használati utasításban foglaltak be nem tartásából, 
erőszakos külső behatásból, rongálásból, helytelen javításból, nem megfelelő tárolásból ered. 

e. Eltérő megállapodás hiányában a garanciális igények bejelentésére Vevő az átadás-átvételt , 
vagy beüzemelést követő 12 hónapban jogosult , kivéve a természetes elhasználódás során 
kopó és elhasználódó alkatrészeket, amelyek természetükből fakadóan nem tartoznak a 
garancia hatálya alá. Ezen kopó alkatrészeket RIGO a használati utasításban külön felsorolja 
annak érdekében hogy pótlásukról Vevő időben gondoskodni tudjon. 

f. Vevőt terheli annak felelőssége, hogy a RIGO által készített termék telepítésének helyszíne a 
termék folyamatos, üzemszerű működéséhez alkalmas legyen, hogy -  többek között -  a 
termék működéséhez szükséges energia ellátás megfelelő legyen. Ugyancsak Vevőt terheli a 
működtetéshez szükséges kezelő személyzet biztosítása, képzése, munkakörülményeiknek, 
munkabiztonságuknak a jogszabályi –és hatósági előírásoknak való megfelelősége. 



 
 
11.)Titoktartás: 
 
Vevő tudomásul veszi, hogy minden műszaki-technikai, kereskedelmi, jogi  és pénzügyi vonatkozású 
adat (összességében mint üzleti információk) amelyet RIGO szóban, írásban, adathordozókon a Vevő 
tudomására hoz bizalmas információnak minősül és a RIGO üzleti titkaként kezelendő. Vevő a 
tudomására hozott üzleti titkot harmadik személy felé nem közölheti, nem tárhatja fel és nem 
jogosult azt a felek között létrejött szerződéses megállapodás céljaitól eltérően  felhasználni. 
 
 
12.)Irányadó jog és joghatóság: 
 
Valamennyi a RIGO és mindenkori partnerei között keletkezett dokumentum vonatkozásában a 
magyar jog tekintendő irányadónak. Szerződő felek a vitás kérdéseket először egymás között, békés 
úton, jóhiszeműen együttműködve, megegyezés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a vitás 
kérdéseket nem sikerül fentiek szerint rendezni, úgy felek kikötik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Bíróság és a Szolnok Városi Bíróság kizárólagos illetékességét azzal, hogy a RIGO által a Vevővel 
szemben kezdeményezett peres eljárás esetén az általános illetékességi szabályok az irányadóak. 
 
13.)Szerződés megszüntetése, szerződésszegés: 
 
RIGO jogosult írásban, azonnali hatállyal megszüntetni a szerződéses jogviszonyt az alábbi esetekben:  

a. Vevő bizonyíthatóan megszegi a szerződés rendelkezéseit. 
b. Nemzeti Adó és Vámhivatal által végrehajtási eljárás indul Vevővel szemben és az abban 

szereplő tartozását Vevő a vh. eljárás megindítását követő 15 azaz tizenöt naptári napon 
belül nem rendezi. 

c. Bíróság a Vevő fizetésképtelenségét jogerősen megállapítja, Vevővel szemben csőd, 
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, függetlenül attól, hogy az eljárást maga a 
Vevő kezdeményezte-e.  

 
A fentiekben  felsorolt indokok bármelyikének megvalósulása esetén a Vevőt a RIGO-val szemben 
terhelő valamennyi fizetési kötelezettség lejártnak és esedékesnek minősül.  
 
 
 
 
                                                                                       ……………………………………………………….. 
                                                                                         RIGO Kft., Rigó Zoltán ügyvezető 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


