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Viszonteladói Általános Szerződési Feltételek 

 
A jelen Viszonteladói Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: VÁSZF) a STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:  Nagykereskedő, 

Eladó), és az eladó által a stocktechnik.hu weboldalon (továbbiakban: Webshop, Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Partner, Viszonteladó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a 

továbbiakban együttesen: Felek). Az VÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a stocktechnik.hu (és oldala i) weboldalon 

keresztül, e-mailben, faxon történik. 

 
Az eladó  kifejezetten  fenntartja  a  jogot  arra, hogy jelen Viszonteladói Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa, a módosítások 

Viszonteladóval szemben a honlapon (www.stocktechnik.hu) való közzététel napjától hatályosak (a közzététel és módosulás napját az eladó külön 

megjelöli). 

 
I. Általános rendelkezések 

1.1. Viszonteladó papíráru, írószer felhasználású termékek kereskedelmével (üzletszerűen) foglalkozó gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó lehet, 

aki nem minősül a Polgári Törvénykönyvrőlszóló2013.évi V.törvény(atovábbiakban: Ptk.)8:1.§(1)bekezdés3.pontjaszerinti fogyasztónak. 

1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a viszonteladó rendszeresen vásárol a nagykereskedő (STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft.) által forgalmazott 

termékekből, abból a célból, hogy azokat harmadik személy (fogyasztó) részére üzletszerűen tovább értékesítse. 

1.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Viszonteladó eseti megrendeléseinek, vásárlásainak általános feltételeit a jelen keretszerződés szabályoz- 

za. 

 
II. A szerződés tárgya 

2.1. Jelen keretszerződés tárgya a Viszonteladó eseti megrendeléseinek az általános szabályainak meghatározása, legyen az írásbeli vagy elektronikus. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy Nagykereskedő a jelen szerződés tartama alatt a Viszonteladó beszerzési igényeit a keretszerződésben foglaltak 

szerint teljesíti. 

 
III. Megrendelés, teljesítés, visszavásárlási lehetőség 

3.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Nagykereskedő a weboldalán lévő termékeire elektronikus formában - a Webáruházon keresztül – valamint 

írásban (faxon vagy e-mail-ben) egyaránt elfogad. 

 
3.2. Raktáron nem lévő, kizárólag a Viszonteladó részére beszerzendő „megrendelt” termékekre a Nagykereskedő megkövetelheti az írásbeli 

megrendelést. Az írásbeli megrendelés kötelező tartalma a Viszonteladóneve,székhelye, a megrendelő személyneve, a 

megrendelésdátuma, a megrendelt termék megnevezése, típusszáma, a megrendelt darabszám, a kívánt átadás dátuma és amennyiben a 

szállításával nagykereskedő a megbízott, úgy a teljesítési hely pontos címe. 

 
3.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az áru átvételének teljesítési helye a Nagykereskedő vagy a Viszonteladó telephelye a regisztrációkor 

megadott szállítási cím. Igény és megrendelés esetén a Nagykereskedő az árut leszállíthatja aViszonteladó címére melynek átvételéről a 

Viszonteladó saját felelősségére köteles gondoskodni. 

 
3.4. Szerződött partnerek számára a nagykereskedő kizárólag egyedi döntése alapján biztosíthatja az áruvisszavétel lehetőségét. A visszavásárlási 

lehetőség csak újraértékesíthető, általunk forgalmazott, hiánytalan, bontatlan, sérülésmentes termékre kérvényezhető. Nem áll módunkban 

elfogadni visszárut a konkrétan partner megrendelésére beszállított (3.2.), megszűnt, szavatossága lejárt, ill. szezonális és motívummal ellátott 

termékekre. 

 
IV. A vételár és esedékessége 

4.1. Nagykereskedő az általa forgalmazott termékeket és árakat rendszeresen közzéteszi és frissíti weboldalán. 

 
4.2. Viszonteladó az általa megrendelt termékeket a Nagykereskedő által közzétett, visszaigazolt vételáron veszi meg. 

 
4.3. Viszonteladó vállalja, hogy nem készpénzes vásárlás esetén a Nagykereskedő átutalásos számláit a Nagykereskedő számláján feltüntetett 

bankszámlájára teljesíti, a számlán megjelölt határidőben. 

 
4.4. Szerződő felek megállapodnak, és a Viszonteladó tudomásul veszi, hogy az általa átvett, de még ki nem fizetett termék tulajdonjoga a vételár 

teljes kifizetéséig a Nagykereskedő tulajdonát képezi. Ezen, a Ptk. 368 §-a szerinti tulajdonjog fenntartás az értékesítésről kiállított számlán feltün- 

tetésre kerül. Viszonteladó a tulajdonjog fenntartással átvett termékekért az ellenérték megfizetéséig a Ptk. birtoklás jogalap nélkül, felelős őrzés 

szabályai szerint felel. 

 
4.5. Szerződő felek megállapodnak, hogy fizetési késedelem esetén a Nagykereskedő mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi 

kamatot követelhet a Viszonteladótól. A kamatfizetés kezdő időpontja a számlában meghatározott fizetési határidő utolsó napja, befejező időpontja a 

teljesítés, a számla tényleges kiegyenlítésének napja. Szerződő felek rögzítik, hogy Viszonteladó akkor teljesített, ha a teljes fizetendő összeg a 

késedelmi kamatokkal együtt beérkezett Nagykereskedő bankszámlájára. 

 
4.6. Szerződőfelek megállapodnak, hogy a Viszonteladó fizetési késedelme esetén a Nagykereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a partner 

kedvezményeit és a vásárlásait limitálja vagy megvonja. 

 
4.7. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel Viszonteladót a számla kiegyenlítésének visszatartására. 

 
V. A keretszerződés időbeli hatálya, felmondás 

5.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen keretszerződés határozatlan időre szól. A keretszerződést 30 napos felmondási idővel bármelyik Fél a 

másik Félhez írásban, ajánlott levélben felmondhatja. 
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5.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés bármely okból rendes felmondással történő megszűnése esetén a megszűnés 

időpontjáig fennálló kötelezettségeiket azonnal, de legkésőbb a megszűnést követő 8 (napon) belül kölcsönösen teljesítik. 

 
5.3. A nagykereskedő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségét írásbeli 

felszólítás ellenére nem teljesíti. 

 
5.4. A felmondások átvételének megtagadása a szerződés megszűnésére nincs halasztó hatállyal. 

 
5.5. Amennyibena Nagykereskedő a viszonteladóval kötött jelen keretszerződést azonnali hatállyal felmondja, akkora felmondás keltével a Viszonte- 

ladó Nagykereskedőnél rendelkezésre álló kedvezményei megszűnnek és minden fizetési kötelezettsége – valamennyi számlatartozása és járulékai – 

teljes összegében azonnal lejárttá és esedékessé válik. 

 
5.6. A szerződés megszűnése esetén a Viszonteladó köteles a birtokában lévő, de a Nagykereskedő tulajdonát képező, még el nem adott termékeket 3 

napon belül a Nagykereskedő telephelyére díjmentesen visszaszállítani vagy az árut kifizetni. Erről a Felek közösenjegyzőkönyvet vesznek fel, mely a 

felmondást követő elszámolás alapját képezi. 

 
VI. Definíciók a Webáruház használatához 

6.1. Webáruház a Nagykereskedő Honlapján belül termékinformációkat, árakat és rendelési lehetőséget tartalmazó rész. 

 
6.2. Online regisztráció a nagykereskedő honlapján (Webáruházban) található formaregisztráció kitöltése, amelyen keresztül a Viszo nteladó megadja, 

feltöltheti a szerződéskötéskor érvényes hivatalos adatait. 

 
6.3. A regisztrálni kívánt partner fiók elbírálás után kerül kiadásra. 

 
VII. A Webáruház valamint honlap használata 

7.1. Viszonteladó kijelenti, hogy ismeri az Internet lehetőségit és korlátait és elfogadja, hogy Nagykereskedő az Internet technikai teljesítményéért és 

felmerülő hibáiért nem vállal felelősséget. A Webáruházhoz való hozzáférés technikai feltételeit (Internet kapcsolat és Böngésző) a Viszonteladó 

biztosítja saját maga részére. 

 
7.2. A kereskedelem védelme érdekében a Webáruház partner fiók egyedi árai nemnyilvánosak, kizárólag a Viszonteladó számára érhetőek el 

felhasználónévvel és jelszóval. 

 
7.3. Viszonteladó köteles a tőle elvárható módon és biztonsági szinten a Webáruházhoz való hozzáférési adatainak megőrzéséről gond oskodni. 

Amennyiben ezen adatok harmadik, illetéktelen személyhez kerülnek, az erről a tényről a viszonteladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a 

Webáruház üzemeltetőjét. 

 
7.4. Nagykereskedő nem vállal felelősséget a felhasználónévvel és jelszóval történő visszaélésért, a Viszonteladónak és/vagy a Viszonteladó 

ügyfeleinek vagy bármely harmadik személynek okozott olyan károkért, amelyek a Cégadminisztrátor és/vagy a Felhasználók bejelentkezési nevének 

és jelszavának jogos vagy jogtalan használata miatt keletkeznek. Ezekért a Viszonteladó korlátlanul és egyetemlegesen felel minden károsult felé, 

beleértve a Nagykereskedőt is (akár a Viszonteladó alkalmazásában álló személy, akár harmadik fél követi el a visszaélést). 

 
7.5. Az árak módosításának jogát a Nagykereskedő mindenkor fenntartja magának. 

 
7.6. Nagykereskedő a Webáruházban történő rendelésről a Viszonteladót visszaigazoló e-mailben tájékoztatja. Visszaigazoló e-mail tartalmazza a 

vevői rendelés számát, ez jelenti az érvényes megrendelés létrejöttét. 

 
7.7. Nagykereskedő kijelenti, hogy a Webáruházban szereplő termékek adatai, képei tájékoztató jellegűek esetenként országok szerint 

eltérőek lehetnek ezért felelősséget nem vállal. 

 
7.8. A viszonteladó megérti és tudomásul  veszi, hogy az oldalon felhasznált védjegyek és védett nevek, a viszonteladó rendelkezésére bocsájtott 

marketing elemek, reklámtermékek, egyes képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak és az 

őket megillető cégek tulajdonát képezik. A jogosulatlan, helytelen felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. 

A STOCKTECHNIK Kereskedelmi Kft. (mint  márkaképviselet) követelheti  a  jogsértés abbahagyását  és a felmerült  károk megtérítését. Minden jogi 

vonatkozásban a magyar törvények az irányadóak. 

 
VIII. Vegyes rendelkezések 

8.1. A jelen Viszonteladói Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 
8.2. Viszonteladó kijelenti, hogy sem csődeljárás, sem felszámolás, illetve végelszámolás alatt nem áll és nem kezdődött ellene sem bírósági, sem 

cégbírósági, sem más fórum előtt semmiféle olyan eljárás, amely gazdasági tevékenységét korlátozná, és jelen megállapodás bármely pontjának 

teljesítését akadályozná. Amennyiben a Viszonteladóval  szemben fentiek szerint eljárás indul, úgy köteles 8napon belül írásban tájékoztatni 

Nagykereskedőt erről a tényről. 

 
8.3. Szerződő felek kijelentik, hogy cégeik a hatályos jogszabályoknak megfelelően érvényesen és hatályosan megalakult és működő gazdálkodó 

szervezetek és a jelen keretszerződést képviseletükben az aláírási jogosultsággal és felhatalmazással rendelkező személy írta alá. 

 
8.4. A Viszonteladói partner státusz üzletszerű, nagyobb gyakoriságú vásárlást feltételez. Ehhez igazodva a Viszonteladói státusz folyamatos 

fenntartásához partnereinktől általában havi gyakoriságú vásárlást, aránylag folyamatos üzleti kapcsolatot kérünk. Ennek hiányában fenntartjuk a 

jogot az adatbázisunkból való törlésére, ill. inaktív státuszba helyezésére. 

 
A felek a jelen viszonteladói általános  szerződési  feltételeket  elolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag, a Viszonteladói és elektronikus kereskedelmi szerződésben cégszerűen aláírták. 


