
A tesa tape Kft. eladási és szállítási feltételei 
 

1.  Hatály 
 A következő eladási és szállítási feltételek (a továbbiakban: "Eladási Feltételek") kizárólag a 

tesa tape Kft. (a továbbiakban: "tesa") és a Vevő közötti jelenlegi és jövőbeli jogviszonyt 
szabályozza áruk adásvétele tárgyában (a továbbiakban: "Áruk"). A megrendelés leadásával 
Vevő elismeri a jelen Eladási Feltételek kizárólagos alkalmazását. Tekintettel arra, hogy jelen 
tesa tape Kft. jelen eladási és szállítási feltételei a tesa tape Kft. ajánlatának elválaszthatatlan 
részét képezi, a tesa jelen eladási és szállítási feltételei a Vevő által ismertnek és kifejezettel 
elfogadottnak tekintendő.  

 Amennyiben a Vevő ütköző, eltérő vagy módosított szerződési feltételeket használ, az erre való 
vevői hivatkozás a tesa vonatkozásában kizárt, még abban az esetben is, ha a tesa kifejezetten 
nem mond ennek ellent.  

2.  Ajánlat és Szerződéskötés 
2.1.  A tesa ajánlatai nem kötelező érvényűek és a csak a megrendelés leadására vonatkozó 

felhívásként értelmezendő. Az egyedi megrendeléssel a Vevő ajánlatot ad le, amelyhez annak 
tesa általi átvételétől számított két hétig kötve van. A szerződés addig nem jön létre, amíg a 
megrendelést a tesa írásban vissza nem igazolja és a szerződés a megrendelés 
visszaigazolásának tartalma és/vagy a jelen Eladási Feltételek szerint meg nincs határozva. 
Szóbeli megállapodások és/vagy ígéretek kizárólag a tesa írásbeli visszaigazolásával válnak 
érvényessé. Az e-mailek írásbeli formának minősülnek a jelen 2.1. pont vonatkozásában.   

2.2.  tesa minden jogát fenntartja az eladási dokumentumok (beleértve, de nem kizárólagosan a 
megjelenés, súly és mértékre vonatkozó információ) és minták vonatkozásában. Ezek nem 
szolgáltathatók ki harmadik személyeknek és ezek a tesa erre vonatkozó kérése esetén 
haladéktalanul visszaszolgáltatandóak.  

2.3. tesa a megrendelt Árukat kizárólag a tesa standard termékleírása vagy termékneve alapján 
szállítja le. 

2.4. A tesa megrendelés-visszaigazolásai, amelyek tartalmilag eltérnek az eredeti 
megrendelésekben foglaltaktól, elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Vevő a megrendelés-
visszaigazolások kézhezvételét követő 3 munkanapon belül nem mond ellent. 

3.  Szállítási időtartamok és határidők  
3.1.  Szállítási határidők és szállítási időtartamok abban az esetben kötelezőek, amennyiben azokat 

a tesa írásban visszaigazolta és a Vevő a tesa-t értesítette és minden, a szállítás határidőben 
történő teljesítéséhez szükséges információval, minőségi specifikációval, elfogadott tervekkel, 
dokumentumokkal, engedélyekkel és jóváhagyásokkal ellátta és a megállapodott feltételek 
szerint előre fizetett. A megtárgyalt szállítási időtartamok a szerződés-visszaigazolás, illetve 
elfogadásra vonatkozó nyilatkozat dátumával indulnak. Később közölt pót- vagy 
többletmegrendeléseknél a határidők megfelelően meghosszabbodnak. A Vevő ebből eredő 
kártérítési igénye kifejezetten kizárt.  

3.2. Előre nem látható, elkerülhetetlen és a tesa hatáskörén és felelősségi körén kívül eső 
események (úgy mint a felsőbb erőhatalom, háború, természeti katasztrófa, sztrájk, kizárás, 
hatósági intézkedés, energia- vagy nyersanyaghiány, tűz- és robbanáskárok, közlekedési- és 
üzemzavar, felsőbb hatóságok cselekményei és hasonló esetek) mentesítik tesa-t ezek 
időtartamára a határidőben történő szállítás és teljesítési kötelezettség alól. A megállapodott 
határidők meghosszabbodnak az esemény időtartamával, az eseménybeálltáról tesa a Vevőt 
megfelelő módon értesíti. tesa nem köteles harmadik személytől helyettesítő árukat beszerezni. 
Amennyiben az esemény befejezése nem látható előre, vagy két hónapnál tovább tart, bármely 
fél jogosult a szerződéstől a problémával érintett szállítási körben elállni.  

3.3.  Olyan Áruk szállítása esetében, amelyhez a tesa beszállítóktól szerzi be a nyersanyagokat és 
egyéb árukat, a szállítási határidő a beszállítók általi határidőben történő szállítás függvénye.  

3.4. A tesa szállítási késedelme esetén, amennyiben tesa felelős a késedelemért és egy, a Vevő által 
tűzött megfelelő határidőn belül sem szállított eredményesen, a Vevő csak elállásra jogosult.  

3.5. Amennyiben a Vevő késedelmeskedik az átvétellel, vagy egyéb együttműködési kötelezettségét 
megszegi, a tesa egyéb jogai csorbítása nélkül jogosult a Vevő veszélyére és költségére az Árukat 
raktározni, vagy a szerződéstől elállni. 

3.6. tesa indokolt esetben jogosult részszállításokat teljesíteni, amennyiben ezt a Vevő elfogadja. 
tesa jogosult indokolt esetben a megállapodott áruktól vagy szolgáltatásoktól eltérni, 
amennyiben a Vevő ezt elfogadja. 

3.7. tesa nem köteles légi, vagy hasonló gyorsított módon szállítani az Árukat.  
4.  Minimum rendelési érték és mennyiség, szállítás, csomagolás, kárveszély 

átszállása 
4.1.  Eltérő megállapodás hiányában a szállítások FCA Pilisvörösvár, Magyarország (Incoterms 

2010).  
4.2.  A minimum rendelési érték Magyarországon alapvetően nettó 130.000,- Ft / 425,- Euró. 

Magyarországon kívül a minimum szállítási rendelés értéke alapvetően nettó 2.000,- Euró. A 
minimum rendelési érték megtartása és a megrendelés tesa általi 2.1. pont szerinti elfogadás 
esetén tesa viseli a fuvarozási, szállítási és szállítmányozási költségeket. Amennyiben a Vevő 
nem tartja be a minimum rendelési értéket és ennek ellenére indokolt kivételes esetekben a 
megrendelést a tesa elfogadja és az Árukat leszállítja, a Vevőnek arányos 
fuvardíj/szállítmányozási díj kerül felszámítása legalább nettó HUF 5.000,- /17,- Euró 
összegben a célállomástól és az aktuális szállítási költségtől függően. A minimum rendelési 
mennyiség szállításonként egy csomagegység, kevesebb mennyiség nem kerül kiszállításra még 
a minimum rendelési érték elérése esetén sem. 

4.3.  Az Áruk a normál tesa csomagolásban kerülnek kiszállításra. 
4.4.  A kárveszély a Vevőre az Áruknak a szállítást végző társaság, vagy a Vevő részére történő 

átadásával együtt száll át. Amennyiben az Áruk átadása, vagy a szállítás a Vevőnek felróható 
okból késik, a Vevőre a kárveszély az Áruk szállításra való rendelkezésre állásról szóló igazolás 
dátumának napjával száll át.  

5.  Árak és fizetési feltételek 
5.1.  Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, minden szerződés a megrendelés 

elfogadásának napján érvényes áron és kedvezményen alapul. 
5.2. Minden tesa ár nettó összegben, az alkalmazandó ÁFA nélkül, Forintban vagy EUR-ban kerül 

meghatározásra. 
 A Vevő és a tesa közötti jogviszony vonatkozásában minden továbbá adót a magyar 

jogszabályok szerint kell viselni. Ez vonatkozik különösen az ÁFA vagy hasonló adókra azokban 
az országokban, ahonnan a tesa számlát bocsát ki. Ezek az adók a jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelő összegben kerülnek kiszámlázásra és a jogszabályokban foglaltak alapján 
fizetendőek.   

5.3. Bármilyen költségnövekedés esetén, különösen alapanyag-áremelkedés esetén, tesa jogosult a 
Vevővel ártárgyalásokba bocsátkozni. Mindkét fél köteles ezeket a tárgyalásokat jóhiszeműség 
és tisztesség elvének megfelelően lefolytatni. Amennyiben a felek az ártárgyalások 
megkezdésétől számított 3 hónapon belül nem tudnak megállapodni az új árakban, mindkét 
fél jogosult a közöttük létrejött keretszerződéseket, ármegállapodásokat, valamint az összes 
közöttük létrejött szállítási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Felek a folyamatban 
lévő szerződéseket kötelesek a megszűnést követően is teljesíteni.  

5.4.  tesa jogosult a 3.6. pont szerinti részszállítások esetén részszámlát kiállítani. 
5.5.  A tesa számlái - beszámítás nélkül - a Vevő általi kézhezvételt követő 14 napon belül válnak 

esedékessé. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén késedelem áll be.  
 A Vevő akkor teljesítette fizetési kötelezettségét, mikor az összeg a tesa rendelkezésére áll.  
5.6.  Amennyiben Vevő a fizetéssel késedelemben van, tesa jogosult törvényes kamatot 

érvényesíteni. tesa jogosult a késedelemből eredő további kárát is érvényesíteni.  
5.7.  A Vevő kizárólag abban az esetben jogosult beszámítással élni, amennyiben a követelése nem 

vitatott vagy jogerősen megállapításra került.  
5.8.  Visszatartási jog érvényesítésére a Vevő kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben az 

ellenkövetelés ugyanabból a szerződésen alapul, nem vitatott, vagy jogerősen került 
megállapításra.  

5.9  Amennyiben tesa a szerződéskötést követően a vevői fizetőképesség hiányának veszélyét  
észleli, úgy tesa jogosult a folyamatban lévő szállításokat előrefizetés ellenében, vagy egyéb 
fizetési biztosíték ellenében kikötni. Amennyiben Vevő az előrefizetési, vagy egyéb 
biztosítékadási kötelezettségét nem teljesíti egy megfelelő határidőn belül, úgy tesa jogosult a 
szállításokat az előrefizetés, vagy más biztosíték megadásáig beszüntetni vagy az egyes, vagy 
minden érintett szerződéstől részlegesen vagy teljes mértékben elállni egyéb jogai 
érvényesítése mellett. 

6.  Tulajdonjog-fenntartás 
6.1.  tesa az Árukon a tulajdonjogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartja. 

Vevő a megrendelés leadásával hozzájárul ahhoz, hogy tesa az Árukon való tulajdonjog-
fenntartását a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztethesse, és a Vevő kötelezettséget vállal 
arra, hogy minden, a nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumot aláír, minden 
nyilatkozatot megad és minden intézkedést megtesz. 

6.2.  A Vevő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett árukat elzálogosítani, biztosítékba 
adni, vagy egyéb, a tesa-t tulajdonát veszélyeztető intézkedést tenni.  

6.3.  A Vevő köteles tesa-nak minden esetben, minden kért információt megadni a tulajdonjog 
fenntartás alatt álló Árukról. Vevő haladéktalanul köteles tesa-t tájékoztatni a szükséges 

dokumentumok átadásával, amennyiben a tulajdonjog fenntartással érintett árukhoz hozzáfér, 
vagy azokkal kapcsolatban igénye keletkezik. Vevő ugyanakkor harmadik személyt a tesa 
tulajdonjogának fenntartásáról köteles értesíteni. Az ilyen beavatkozás és igény elleni 
védekezés költségeit Vevő köteles viselni.  

6.4.  A Vevő köteles a Tulajdonjog-fenntartás alatt álló Árukat a tulajdonjog-fenntartás ideje alatt 
lehetőség szerint külön, tesa-tulajdonként megjelölni és gondosan kezelni. 

6.5.  Amennyiben a Vevő lényeges kötelezettségeivel, mint például a fizetéssel késedelembe esik, 
tesa jogosult egyéb jogai fenntartása mellett a Tulajdonjog-fenntartás alatt álló Árukat 
visszavenni és szerződéstől elállni, a Vevővel szembeni követelések érvényesítése érdekében 
más módon érvényesíteni. Visszavétel esetén a Vevő a tesa-nak, vagy megbízottjának 
haladéktalanul hozzáférést enged és kiadja azokat. Amennyiben tesa a jelen rendelkezés 
alapján kiadást kér, ez önmagában még nem jelen elállást a szerződéstől. 

7. Minőség, Vevő joga hibás teljesítés esetén, ellenőrzési kötelezettség 
7.1.  Az Áru a kárveszély átszállásakor a megállapodott minőséget mutatja, a megállapodott 

minőség kizárólag a felek által írásban konkrét megállapodás alapján mérhető az Áru 
tulajdonságai ismertetőjegyei és teljesítményjellemzői tekintetében, amelyeket a tesa-
standardoknak megfelelő termékleírások, illetve termékmegjelölések ("minőségre vonatkozó-
megállapodások") tartalmaznak. tesa nem vállal általános jótállást a Vevő által meghatározott 
felhasználási céloknak való megfelelőségre. Kizárólag a Vevő felelős azon döntéséért, hogy a 
termék a tulajdonságok, az ismertetőjegyek és teljesítményjellemzők tekintetében létrejött 
megállapodásnak, a meghatározott célnak és a felhasználás módjának megfelel-e. 

7.2.  A Vevő által elkészített és átadott minőségleírásnak, terveknek, vázlatoknak, rajzoknak, stb. 
megfelelő elkészítés esetén a minőség kizárólag az átadott minőségi specifikációk és esetleges 
további, a felek között létrejött minőségi megállapodások alapján mérhető. Azon hibás Áruk 
esetében, amelyek a Vevő által megadott minőségi specifikációkon alapulnak, a Vevőnek 
semmilyen szavatossági igénye nem áll fenn tesa-val szemben. Különösen, minden a Vevő által 
elkészített és a tesa-nak átadott minőségi specifikációk és kiegészítések helyességéért és az 
helyettesíthetőségéért egyedül a vevő felelős. 

7.3.  A Katalógusokban, Árlistákon szereplő adatok és egyéb, a tesa által a Vevőnek átadott 
információs anyagok, valamint termékleíró adatok semmiképpen nem érhetőek garanciaként 
az Áruk különleges minőségére, az ilyen minőségi garanciákban a feleknek kifejezetten írásban 
kell megállapodniuk. 

7.4.  Kereskedelemben szokásos mennyiségi és súlybeli eltérések a rendelési mennyiség 10%-ig 
megengedett. Megengedett továbbá Áruktól elvárt, a kereskedelemben szokásos minőségi / 
tulajdonságbeli eltérés. 

7.5.  Az Áruk hibájából eredő vevői jogok feltételezik, hogy a Vevő az Árukat az átvételt követően 
megvizsgálta és a hibát a számlaszám megadásával haladéktalanul, legkésőbb az átvételt 
követő 2 héten belül írásban közölte a tesa-val, Vevő a nyilvánvaló szállítási károkat, valamint 
hiányos vagy nyilvánvalóan helytelen/hibás szállításokat minden esetben köteles a tesa-val 
haladéktalanul írásban közölni. Vevő a rejtett hibát a felfedezését követően haladéktalanul 
köteles tesa-val írásban közölni. 

7.6.  Minden minőségi/mennyiségi kifogás esetén tesa jogosult a kifogásolt Árukat megtekinteni. 
Ehhez Vevő köteles a szükséges időt és alkalmat tesa-nak biztosítani. tesa jogosult azt is 
kérelmezni a Vevőtől, hogy a tesa költségére küldje vissza a tesa-nak a kifogásolt árukat. 

7.7.  tesa a hibát saját választása szerint a hiba ingyenes elhárításával, vagy hibátlan áruk 
pótteljesítése ("Pótteljesítés") útján hárítja el. 

7.8.  A Pótteljesítés érdekében felmerülő szállítási-, út-, munkadíj, anyagköltségeket (bele nem értve 
a ki- és beépítést) tesa viseli. Amennyiben a minőségi/mennyiségi kifogás szándékosnak vagy 
hanyag gondatlanságból jogellenesen megtettnek bizonyul, és ez a kifogás emelése előtt a vevő 
előtt ez ismert volt, úgy Vevő köteles minden ezzel összefüggésben keletkezett ráfordítást 
(például: fuvarozási, szállítási vagy szállítmányozási költségek) és kárt tesa-nak megtéríteni.  

7.9.  Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. §-ban 
foglaltak irányadóak.  

7.10.  A hibás teljesítésből eredő vevő jogok elévülési ideje az Áruk leszállításától számított 12 hónap. 
Az Áru hibás teljesítésen kívüli, más okból eredő kártérítési igényére, valamint a vevő jogaira 
a csalárd módon elrejtett, vagy szándékosan okozott hibákért a törvényes elévülési idő 
irányadó.  

8.  Felelősség és kártérítés 
8.1.  A tesa felelőssége a főbb szerződéses kötelezettségek, vagy sarkalatos kötelezettségek 

megszegése esetén a szolgáltatás tárgyában keletkezett kár összegére korlátozódik.  
8.2.  tesa nem felelős a Vevő vagyonában keletkezett egyéb károkért és az elmaradt vagyoni 

előnyért. 
8.3.  A fenti 8.1. és 8.2. pontban foglalt felelősség-korlátozás nem terjed ki a szándékosan okozott, 

továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való 
felelősségre. 

9.  Termékszavatosság 
Amennyiben Vevő elidegeníti az Árut, mentesíti tesa-t harmadik személy termékszavatossági 
igénye alól abban a mértékben, feltéve, hogy a szavatosságot kiváltó hibáért felelős volt. 

10  Tulajdonjog és Oltalmi jog 
10.1.  tesa előtt nem ismert harmadik személy jogerősen megállapított igénye, amely az Áruk 

rendeltetésszerű és szerződésszerű használatát akadályozná. Ennek megfelelően tesa nem 
vállal felelősséget tulajdonosi jogcímben bekövetkező hiányosság vonatkozásában. 

10.2.  A Vevő köteles tesa-t haladéktalanul értesíteni, amennyiben harmadik személynek az áruk 
rendeltetésszerű és szerződésszerű használata miatt oltalmi jog megsértéséből eredő joga 
merül fel a Vevővel szemben, vagy harmadik személy érdeklődik a megfelelő jogosultság felől. 
Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a Vevő azt észleli, hogy a leszállított áruk szerződésszerű 
használata esetlegesen harmadik személy jogát sérti. Ezekben az esetekben tesa jogosult a 
fennálló szállítási szerződést azonnali hatállyal felmondani. tesa abban az esetben is jogosult 
azonnali hatállyal felmondani a fennálló szállítási szerződést, ha tesa-t az a veszély fenyegeti, 
hogy a szállítási szerződések teljesítésével harmadik személy jogát megsérti.  

10.3  Harmadik személy Vevő elleni beavatkozása esetén a 10.2. pont értelmében a tesa-nak a 
legjobb tudása szerint kell támogatnia a Vevőt harmadik személy igényeinek elhárítása 
érdekében. Ennek az a feltétele, hogy a Vevő semmilyen tesa-t hátrányosan érintő nyilatkozatot 
ne tegyen harmadik személy felé. 

11.  Általános rendelkezések 
11.1.  Vevő nem jogosult a tesa írásbeli hozzájárulása nélkül a tesa-val szemben fennálló követelését 

harmadik személyre engedményezni. 
11.2.  A tesa és a Vevők között létrejött szerződéses megállapodás és/vagy a jelen szállítási feltételek 

módosítása, kiegészítése, valamint a kiegészítő megállapodások írásban érvényesek. Ez a 
rendelkezés vonatkozik a jelen írásbeli követelmény módosítására is. 

11.3.  A tesa és a Vevők között létrejött szerződéses megállapodás és/vagy a jelen szállítási feltételek 
módosítása, kiegészítése egészben vagy részben érvénytelen, úgy az nem érinti az egyéb 
rendelkezések érvényességét. Erre az esetre Felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést 
olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely gazdasági céljukhoz leginkább közel áll. 

11.4.  A kölcsönös igények teljesítési helye: Budapest. 
11.5.  Felek jogvitájuk esetére pertárgyértéktől függőn kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, 

illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
11.6.  A jelen Eladási és szállítási feltételekre a magyar jog alkalmazandó az Egyesült Nemzeteknek 

az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének kizárásával (CISG). 
 
Megjegyzés: A tesa termékek minőségét folyamatosan a legmagasabb szinten ellenőrzik, ennek megfelelően 
szigorú ellenőrzésnek vannak alávetve. Minden általunk közölt információ és javaslat a legjobb és praktikus 
tapasztalatok nyugvó ismereten alapul. Mindazonáltal tesa sem kifejezetten, sem ráutaló magatartással nem 
vállal garanciát a tesa termékek olyan felhasználási célra való megfelelőségére, amelyekben a tesa és Vevő 
kifejezetten és írásban nem állapodtak meg. Következésképpen egyedül a Vevő felelős azon döntéséért, hogy 
a tesa termék egy, a Vevő által meghatározott célra és felhasználási mód tekintetében alkalmas, amennyiben 
a termék a tulajdonságok, ismertetőjegyek, teljesítményjellemzők tekintetében létrejött megállapodásnak 
megfelel. Amennyiben segítésre szorul, technikai személyzetük készséggel ad tanácsot Önnek.  


