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A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a 

Philip Morris Magyarország Kft. és a vele szerződő partnerek között 

hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a PM üzleti elvárásait, valamint 

a szerződések teljesítésére vonatkozó alapvető jogokat és követelményeket. 

A jelen ÁSZF elfogadása kizárja a más ÁSZF alkalmazását, és irányadó 

minden olyan szerződésre, amely alapján a PM áruk eladása, beszerzése, 

vétele, vagy szállítása, illetve szolgáltatás nyújtása tárgyában köt 

megállapodást. Amennyiben a PM és a Partner közötti megállapodás és az 

ÁSZF rendelkezései között eltérés van, a megállapodás rendelkezései 

irányadóak. Az ÁSZF rendelkezései – hatályba lépésétől - mind a Partnerre, 

mind a PM-re nézve kötelezőek, de a Felek kölcsönös egyetértéssel az ÁSZF 

egyes rendelkezéseitől eltérhetnek, illetve az ÁSZF egyes rendelkezéseinek 

alkalmazását kizárhatják, feltéve, hogy erről a Felek írásban, kifejezetten 

megállapodtak. 

 

1. Fogalmak 

 

A PM és a Partner között létrejött megállapodásban és a jelen ÁSZF-ben 

nagybetűvel írt szavak és kifejezések az alábbiakban meghatározásra 

kerülő jelentéssel bírnak, feltéve, hogy a szövegkörnyezetből más nem 

következik: 

“PM” jelenti a Philip Morris Magyarország Kft.-t (székhelye: 

1085 Budapest, Kálvin tér 12. Magyarország; áfa 

fizető gazdasági társaság, adóazonosító száma: 

10624225-2-44); 

“Eladó”:  jelent minden természetes vagy jogi személyt, 

aki/amely a PM-nek Terméket értékesít; 

“Szolgáltató” jelent minden természetes vagy jogi személyt, 

aki/amely Szolgáltatást nyújt a PM-nek; 

“Partner” jelenti az Eladót és/vagy a Szolgáltatót; 

“Fél” jelenti a PM-et vagy a Partnert külön-külön; 

“Felek” jelenti a PM-et és a Partnert együttesen; 

“Termék”:  jelent minden olyan ingó dolgot vagy átruházható 

vagyoni értékű jogot, amelyet a PM a Partnertől azok 

megvásárlása céljából megrendelt, azok típusának 

felsorolása, mennyisége és minősége szerint, továbbá 

amely a PM által a Partnertől megrendelt Szolgáltatás 

eredményeként jön létre; 

“Szolgáltatás” jelent minden olyan szolgáltatást, vagy egyéb 

tevékenységet, amelyet a PM a Partnertől megrendel; 

“ÁSZF” jelenti a jelen általános szerződési feltételeket; 

“Megrendelés” jelenti azt az írásos, papír alapú vagy elektronikus 

dokumentumot, amely a PM jogosultsági mátrixában 

meghatározott összeghatárokon belül került 

jóváhagyásra és a számlázási folyamat elősegítése 

érdekében az ERP rendszerben került rögzítésre. A 

Megrendelés címzettje a Partner, és a dokumentumnak 

tartalmaznia kell a PO számot, a Terméket vagy 

Szolgáltatást, azok minőségét, mennyiségét 

figyelemmel ez utóbbiak specifikációira is, valamint a 

Termék vagy Szolgáltatás árát és egyéb lényeges 

feltételeit; 

“Szerződés” jelenti a PM és a Partner között az adott Termék 

értékesítése és/vagy Szolgáltatás nyújtása tárgyában 

létrejött egyedi adásvételi és/vagy megbízási és/vagy 

vállalkozási szerződést, melynek feltételeit a 

Megrendelés és a jelen ÁSZF szabályozza; 

“PO szám” jelenti a PM által meghatározott és a Partner részére 

megküldött megrendelési számot; 

“Vis Maior esemény” jelent minden olyan eseményt, vagy 

körülményt, amelyet a Felek nem láthatnak előre és az 

általában elvárható gondossággal nem elhárítható és 

így valamelyik Felet vagy mindkét Felet akadályozza 

abban, hogy a Szerződés alapján fennálló 

kötelezettségeit részben vagy egészben teljesítse, vagy 

azoknak csak késedelmesen, az ilyen körülmények 

megszűnését követően tud megfelelni, és amely 

esemény különösen de nem kizárólagosan magában 

foglalja a háborút, forradalmat, felkelést és zendülést, 

árvizet, tűzvészt, földrengést, súlyos járványokat, 

sztrájkot stb., feltéve, hogy az ilyen körülmények 

ténylegesen megakadályozzák a Félnek a jelen 

Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek a 

teljesítését. 

 

2. Megrendelés elfogadása, a Szerződés létrejötte 

 

2.1. A PM a Megrendelést írásban, papír alapon vagy elektronikus 

formátumban (elektronikus levélben) küldi meg a Partner részére. 

A PM az elektronikus úton megküldött Megrendelést is 

joghatályosnak tekinti. A jelen ÁSZF – amely a Megrendelés, és 

az az alapján létrejövő Szerződés részét képezi – a PM 

honlapjának megfelelő, a Partner által ismert címről elérhető 

oldalán, a mindenkor hatályos szövegállapotnak megfelelően 

elérhető, megismerhető és letölthető. A Partner felelőssége, hogy 

mielőtt a PM részére ajánlatot tesz, meggyőződjön a jelen ÁSZF 

hatályos szövegéről és az abban foglalt feltételeket figyelmesen 

áttanulmányozza.  

2.2. A Megrendelés elfogadásával – amely szintén történhet papír 

alapon vagy elektronikus úton, a Partner cégjegyzékben szereplő 

vagy a PM-mel az ajánlatában előzetesen közölt hivatalos 

elektronikus kézbesítési címéről kiküldött e-mail formájában – a 

Partner kötelezettséget vállal a Megrendelésben foglaltak 

teljesítésére és mind a Megrendelést, mind a jelen ÁSZF-et 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2.3. Termék értékesítésére vagy Szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

Megrendelés esetén a Partner köteles a Megrendelés kézhezvételét 

követő 5 (öt) munkanapon belül írásban, a 2.2 pontban foglaltak 

szerint visszaigazolni a PM-nek a Megrendelés elfogadását.  

Amennyiben a Partner a Megrendelésre a 2.2 pontban foglaltak 

szerint annak megküldésétől számított 5 (öt) munkanapon belül 

nem válaszol, az a Megrendelés hallgatólagos elfogadásának 

minősül, mely esetben a Szerződés a Megrendelésben és a jelen 

ÁSZF-ben foglalt feltételekkel jön létre. Figyelemmel a 2.1 

pontban foglaltakra, a Partnernek már az ajánlat megtételekor 

ismernie kellett a jelen ÁSZF tartalmát, azaz nem hivatkozhat 

arra, hogy a PM annak megismerését számára nem biztosította. 

Elfogadottnak minősül a Megrendelés továbbá akkor is, ha a PM 

által megrendelt Termékeket a Partner részben vagy egészben 

leszállította és/vagy a megrendelt Szolgáltatásokat a Partner 

részben vagy egészben teljesítette. 

2.4. A Termékek vagy Szolgáltatások elfogadásának tényét és azok 

típus, mennyiség és minőség szerinti, a Megrendeléshez csatolt 

specifikációknak való megfelelését a PM részéről átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben vagy szállítólevélben kell elismerni, amely a 

Partner számára kibocsátandó számla alapjául szolgál. 

2.5. A PM vállalja, hogy amennyiben a jelen ÁSZF feltételei a 

Megrendelés kiküldését követően megváltoznak, a módosított 

ÁSZF-et a Partner részére – a 2.1 pontban leírt módon – külön is 

megküldi. Amennyiben az ÁSZF módosítása a Partnerre nézve az 

eredeti feltételekhez képest hátrányosabb feltételeket, illetőleg 

többletkötelezettségeket tartalmaz, a módosítás csak kifejezett, a 

2.2 pontban foglaltak szerint elfogadással válik a Szerződés 

részévé, ennek hiányában a Felek közötti Szerződésre az ÁSZF 

korábbi szövegváltozata marad irányadó. 

 

3. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

3.1. Költségviselés 

3.1.1. A Partner köteles a Termékek szállítása vagy a Szolgáltatások 

nyújtása során felmerülő valamennyi költséget viselni, 

ideértve többek között a Termékek Megrendelésnek megfelelő 

formában való célba juttatását és a PM részére történő 

átadását, így különösen a Termékek mérését, csomagolását, a 



szállítás idejére kötött biztosítás költségét, valamint a szállítás 

és feladás költségét, legyen szó akár a Partner vagy 

megbízottja által történő szállításról, postai útról, 

csomagküldő- vagy futárszolgálat igénybevételéről. A Partner 

a szállításban közreműködő fuvarozó teljesítéséért 

felelősséggel tartozik, őt a Partner alvállalkozójának kell 

tekinteni. 

3.1.2. A PM viseli fentiekkel szemben az átvétel költségeit. 

3.1.3. Amennyiben a Megrendeléshez képest a Partner árutöbbletet 

szállít le, annak átvételét a PM megtagadhatja, illetve a 

Partner költségén azokat elraktározhatja, erről a Partnert 

értesíti, valamint arról a helyről és időpontról is, ahol, és 

amikor a Partner a felesleges Terméket saját költségén 

visszaveheti. 

3.1.4. A PM nem köteles kifizetni azoknak a Termékeknek és 

Szolgáltatásoknak a díját (vételárát), amelyeket a 

Szerződésben megállapítotthoz képest alul- vagy túlteljesített 

a Partner. 

 

3.2. Kárveszélyviselés, szavatossági jogok 

3.2.1. A Termékekkel kapcsolatos hasznok élvezete és terhek 

viselése azok átadásakor, azok tulajdonjogával együtt, a PM-

re szállnak. 

3.2.2. A Partner köteles biztosítani a Termékek olyan módon történő 

átadását, amely biztosítja azok sértetlenségét és a bennük 

esetlegesen keletkező károk bekövetkeztének megelőzését, így 

különösen köteles olyan csomagolást valamint szállítási 

módot választani, amely megfelel a Termék tulajdonságainak 

és a Megrendelés feltételeinek. 

3.2.3. A megrendelt Termékek átadásáig, illetve a Megrendelés 

hiánytalan teljesítéséig a kárveszélyt a Partner viseli. 

3.2.4. Az át nem vett, de elraktározott Termékfeleslegben 

esetlegesen bekövetkező károkért a PM nem felel. 

3.2.5. A Partner a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik.  

3.2.6. Hibás teljesítés esetén a PM jogosult elállni a szerződéstől, 

amennyiben a Partner a PM írásbeli felszólításában megjelölt 

póthatáridőre sem teljesít szerződésszerűen. 

3.2.7. Ha a Partner által szállított Termékek nem felelnek meg a 

Megrendelésben és az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek 

és különösen, ha azok fizikai vagy jogi hibában szenvednek, 

akkor a Partner – a PM választása szerint – köteles a saját 

költségén a Termékek, vagy azok egy részének haladéktalan 

kijavítására, vagy kicserélésére, vagy – a PM szerződéstől 

való elállása esetén – visszaszállításra. 

3.2.8. Az elállás bejelentésének napjától a PM-et nem terheli 

semmilyen kötelezettség és felelősség a Termékekkel 

kapcsolatosan azon túl, hogy a már leszállításra került 

Termékek visszaszállítását oly módon kell lehetővé tennie, 

hogy a visszaszállítás helyéről és idejéről előzetesen írásban 

egyeztet a Partnerrel. 

3.2.9. A PM – a rejtett hibák kivételével, ahol hiba felfedezésétől 

számított legfeljebb 30 napon belül köteles a hibát a Partnerrel 

közölni – a Termékek átvételétől számított legfeljebb 30 

napon belül köteles a Termékeket átvizsgálni, s a minőségi 

hibát vagy hibákat a Partnerrel közölni. 

3.2.10. A Partner a hibás teljesítésből eredő minden kárt megtéríteni 

köteles a PM részére, ide értendő különösen a ténylegesen 

káron túl az elmaradt haszon, a hibás teljesítésből eredő egyéb 

költségek, valamint az a nem vagyoni kár, ami a hibás 

teljesítésből fakadóan a PM-et éri. 

3.2.11. A Partner, kivéve, ha jogszabály hosszabb kötelező jótállási 

időt állapít meg, illetve ha a Felek az ÁSZF-től eltérően 

egyénileg más jótállási időt határoztak meg, a Termékekre 

illetve Szolgáltatásokra egy év jótállási időt vállal, amely a 

Termékek hiánytalan és teljes átvételétől, illetve a 

Szolgáltatások teljesítésétől kezdődik. A Felek a jótállásra 

egyebekben a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 

249/2004 (VIII.27.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik 

egyebekben értelemszerűen irányadónak. A jótállási idő alatt 

a Partner jótáll az általa nyújtott Szolgáltatások elvégzését 

követő egy évig az ÁSZF-ben és a Megrendelésben 

meghatározott feltételek alapján végzett Szolgáltatások 

minőségéért, megfelelőségéért és megbízhatóságáért. 

 

3.3. Késedelmes teljesítés, kötbér és kártérítés szabályai 

3.3.1. Késedelmesen teljesít a Partner, ha a Termék nem kerül 

átadásra vagy a Szolgáltatás nem kerül teljesítésre a 

Megrendelésben a Felek által meghatározott és elfogadott 

időpontban. 

3.3.2. Amennyiben a Partner – olyan okból, amelyért felelős – 

késedelembe esik a megrendelt Termékek leszállításával a 

Felek által meghatározott és elfogadott határidőhöz képest, a 

PM-nek jogában áll a késedelemmel érintett megrendelt 

Termékek nettó értékének alapulvételével számított 0,5 %-os 

kötbért felszámítani a késedelemmel érintett minden egyes 

naptári nap után (késedelmi kötbér). 

3.3.3. Amennyiben a Partner az elfogadott Megrendelés szerinti 

teljesítést a PM által nem befolyásolható okok miatt 

véglegesen elmulasztja, illetve amennyiben a PM a Partnernek 

felróhatóan áll el a Szerződéstől, a PM jogosult a megrendelt 

Termékek árának 30%-át kötbérként felszámítani 

(meghiúsulási kötbér). Ha ez nem fedezi a PM által 

elszenvedett kárt, PM jogosult kiegészítő kártérítést követelni 

a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. 

3.3.4. A Termékek késedelmes leszállítására vonatkozó feltételek a 

késedelmesen teljesített Szolgáltatásokra a szükséges 

változtatásokkal az ott leírtak figyelembevételével 

alkalmazandóak. 

3.3.5. Nem felel a Partner késedelmes teljesítés esetén akkor, ha a 

teljesítést Vis Maior esemény akadályozta meg, és ezt 

hitelesen igazolni tudja. 

3.3.6. A Partner köteles viselni a PM szavatossági jogérvényesítése 

során felmerülő minden ésszerű és indokolt költséget, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a fenti költségeket, valamint 

a kötbér összegét a PM levonja a részére a Termékért vagy 

Szolgáltatásért kifizetendő összegből. 

3.3.7. Amennyiben a PM a Ptk. 6:231. § (3) bekezdésének, illetőleg 

6:249. §-ának alkalmazásával eláll a Szerződéstől vagy azt a 

teljesítésre még fel nem ajánlott Termékekre és 

Szolgáltatásokra vonatkozóan felmondja, a Partner a 

szerződés teljesítésével kapcsolatban szükségszerűen és 

ésszerűen felmerült indokolt költségeiért kártalanításra 

jogosult, azzal a korlátozással, hogy a kártalanítás mértéke 

nem haladhatja meg a megrendelt Termék vagy Szolgáltatás 

nettó értékének 50 %-át. 

 

3.4. Termékekre, Szolgáltatásokra és a Megrendelés teljesítésére 

vonatkozó szabályok 

3.4.1. Termékek és Szolgáltatások teljesítésének különös feltételeire, 

azaz a Felek közötti egyedi Szerződésre elsődlegesen a 

Megrendelésben meghatározottak irányadóak. Ezeken túl az 

ÁSZF-ben lefektetett általános feltételeknek is meg kell 

felelniük.  

3.4.2. A Partner kijelenti, hogy a Termékek a saját tulajdonát 

képezik, azokon a PM korlátozástól mentesen tulajdonjogot 

szerezhet, és a Termékek mentesek minden fizikai és jogi 

hibától, valamint tehertől (különösen zálogjogtól) és harmadik 

személyek jogaitól és követeléseitől, valamint nem állnak 

végrehajtási eljárás alatt. 

3.4.3. A Partner kijelenti, hogy az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit, 

az adott típusú Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges kellő 

gondossággal, a Partner gazdasági tevékenységének szakmai 

jellegét figyelembe véve teljesíti. 

3.4.4. A Partner kijelenti, hogy birtokában van a gazdasági 

tevékenységnek folytatására vonatkozó minden engedély, 

valamint minden olyan vonatkozó bizonyítvány, nyilatkozat 

vagy hitelesített okmány, illetve minden egyéb olyan okirat, 

amelyet jogszabály előír, és amely a Megrendelésnek és a 



jelen ÁSZF-nek megfelelően értékesített és leszállított 

Termékekre, illetve teljesített Szolgáltatásokra, továbbá a 

Szolgáltatás nyújtása során felhasznált anyagokra 

vonatkoznak. 

3.4.5. A Partner kijelenti, hogy a Termékek, illetve Szolgáltatások 

nem sértik harmadik felek szabadalmi, védjegy-, szerzői jogát 

vagy egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjogát, valamint hogy a 

Termékek gyártása és értékesítése, illetve a Szolgáltatások 

teljesítése a hatályos jogrendszerrel és a jóhiszeműség és 

tisztesség polgári jogi alapelvével összhangban folyik. 

3.4.6. A Partner köteles a Termékekhez tartozó minden okmányt, 

mint pl. a megfelelőségi nyilatkozatot (amely a gyártó vagy az 

általa meghatalmazott képviselő nyilatkozata, melyben saját 

felelősségére elismeri, hogy a Termék kielégíti azokat az 

elsődleges követelményeket, amelyeket a vonatkozó magyar 

jogszabályokban rögzítettek szerint egy forgalomban lévő 

terméknek meg kell felelnie), valamint a magyar nyelvű 

használati utasítást, felhasználói kézikönyvet és műszaki 

dokumentációt a Partner köteles legkésőbb a Termékek PM-

nek történő átadásakor a PM-nek átadni. 

3.4.7. A Partner köteles a teljesített Szolgáltatásra vagy a leszállított 

Termékekre vonatkozóan a Megrendelésben szereplő vagy 

jogszabályban megkövetelt műszaki dokumentációkat 

biztosítani (pl.: méretarányos rajz, anyag specifikáció, 

látványterv). Ez az egyik előfeltétele annak, hogy a PM 

bármely munkát véglegesen elfogadjon (Terméket, 

Szolgáltatást átvegyen). 

3.4.8. A műszaki dokumentáció tulajdonjoga és a hozzátartozó 

szellemi tulajdonjogok a végleges átvételkor a PM-re 

szállnak. A PM ezt követően jogosult az így kapott 

dokumentációt a saját belátása szerint a megállapodás 

tárgyának rendeltetésszerű használata érdekében felhasználni, 

beleértve annak módosítását, javítását vagy frissítését, vagy 

akár az adott Termék más beszállítóval való újragyártását. 

3.4.9. A Partner köteles minden szükséges tájékoztatást megadni a 

PM-nek a Termékekkel vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos 

jogi jellegű és tényleges panaszokra vonatkozóan, és köteles a 

PM részére átadni minden rendelkezésre álló kapcsolódó 

dokumentumot, ideértve többek között a PM szavatossági 

jogait megnevező jótállási jegyet.  

3.4.10. Ha a dokumentum tartalma olyan más ingó dologra 

vonatkozik, amely nem tartozik a Termékek közé, akkor a 

Partner köteles átadni a dokumentum hiteles kivonatát. 

3.4.11. A Partner köteles minden veszélyes anyagot és vegyi anyagot 

jól látható megjelöléssel ellátott csomagolásban/tartályban 

szállítani, a vonatkozó szabályoknak megfelelően. Minden 

anyagot és vegyi anyagot azok Anyagbiztonsági Adatlapjával 

(MSDS) együtt kell szállítani.  

3.4.12. Csomagolt Termékek szállítása esetén a Partner köteles a 

Termékeket kísérő olyan okmányt biztosítani, amely 

tartalmazza a Termékek csomagolásának teljes súlyát (vagyis 

a szállítási csomagolás teljes súlyát, beleértve a raklapokat, a 

gyűjtőkartonokat és egységcsomagolást). Az információnak 

tartalmaznia kell a Termékek csomagolásának teljes súlyát 

jelölő adatokat, amely az alábbiakból készülhet: műanyag, 

papír és kartonpapír, alumínium, acél üveg, természetes 

anyagok (pl. fa, juta), és többféle anyagból együttesen. 

3.4.13. A Partner köteles a Megrendelés PO számát a Megrendelés 

alapján leszállított Termékekre és a Szolgáltatások 

teljesítésére vonatkozó minden okmányon és levelezésen 

feltüntetni, és különösen kötelező annak feltüntetése az áfás 

számlákon, valamint a szállításra kerülő Termékek 

csomagolásán. 

3.4.14. A PM előírhatja és követelheti, hogy a Partner védjegyekkel, 

felirattal, jelzésekkel és dizájnnal lássa el a Termékeket, 

illetve, hogy az előállítás során a PM tulajdonában lévő 

formákat, szabadalmakat, szerzői jogokat vagy egyéb szellemi 

alkotásokat használja fel. Fenti tevékenységeket a Partner 

kizárólag a PM által a Partnernek nyújtott egy alkalomra szóló 

írásos felhatalmazása alapján végezheti. Sem a Megrendelés, 

sem az ÁSZF nem biztosítanak a Partnernek jogot a PM 

tulajdonában álló cégjelzések, védjegyek, feliratok, jelölések, 

dizájnok, szabadalmak, szerzői jogok és egyéb szellemi 

alkotások felhasználására, hasznosítására. 

 

3.5. A Felekre vonatkozó egyéb kötelezettségek 

3.5.1. Azok a feltételek, amelyek alapján a PM Terméket vásárol 

vagy Szolgáltatást rendel a Partnertől az adott Megrendelés 

részeként, nem lehetnek kevésbé előnyösek, mint a hasonló 

mennyiségű azonos vagy hasonló dolgok vásárlói vagy 

szolgáltatások igénybe vevői számára megszabott feltételek.  

3.5.2. A Szerződésben vállalt kötelezettségeket és megszerzett 

jogokat a Partner kizárólag a PM előzetes írásbeli 

engedélyének birtokában jogosult átruházni. A Partner 

elfogadja azt, hogy a PM a Megrendelésből és a jelen ÁSZF-

ből eredő jogait és kötelezettségeit bármely társult 

vállalatának átengedheti a Partner tájékoztatatása mellett. 

3.5.3. A Partner köteles a – vonatkozó jogszabályi előírásokon 

túlmenően – a PM szabályzatait betartani, beleértve többek 

között a munkavédelmi, egészség- és környezetvédelmi, 

tűzvédelmi, vagyonvédelmi és az ügyfélkezelésre vonatkozó 

szabályzatokat. A szükséges szabályzatok megismerése a 

Partner feladata, amelyhez a PM köteles minden szükséges és 

ésszerű tájékoztatást megadni. 

3.5.4. Nemzetközi megrendelések esetében a szállítást az ÁSZF-ben 

és a Megrendelésben szereplő, valamint az INCOTERMS 

2010 szabálygyűjteményben foglalt feltételeknek megfelelően 

kell végezni. 

3.5.5. A Partner/PM termelési folyamata során felhasznált 

anyagoknak (DIM) meg kell felelniük a Philip Morris 

anyagspecifikációinak és követelményeinek 

 

4. Kapcsolattartásra és a fizetési feltételekre vonatkozó szabályok 

 

4.1. A Partner PM-mel való kapcsolattartása elsősorban írásban, illetve 

elektronikus úton – a Felek által egymással közölt kapcsolattartói, 

ennek hiányában pedig a cégjegyzék szerinti elektronikus 

kézbesítési címeken – történik, azzal, hogy az egyes rendkívüli 

helyzetekből adódó kérdésekről való egyeztetés történhet 

telefonon, amiről a Felek feljegyzést készítenek, melyet e-mailben 

küldenek meg egymásnak. 

4.2. A PM a szerződésszerűen átadott és átvett Termékekért és/vagy a 

teljesített Szolgáltatásokért átutalással fizeti meg a Partnernek járó 

díjazást a Partner által megfelelően kiállított pénzügyi teljesítésre 

alkalmas számla alapján, annak PM általi kézhezvételétől 

számított 60 napon belül.  

4.3. A Partner köteles számláin a PO számot feltüntetni. 

4.4. A Partner a számlát a kiállítást követő 3 munkanapon belül köteles 

a Philip Morris Magyarország Kft. (1085 Budapest, Kálvin tér 12., 

Magyarország) nevére kiállítva, az alábbi postacímre megküldeni: 

PMI Service Center Europe SP. Z o.o, P.O.Box 44., 330-969 

Kraków 28, Lengyelország. 

4.5. A Partner köteles írásos értesítést küldeni, ha bankszámlaszáma 

megváltozik. A téves utalással kapcsolatban felmerült bármely 

költség a Partnert terheli. 

4.6. A PM abban az esetben esik késedelembe, amennyiben a Partner a 

számlát a 4.2–4.4 pontban foglaltaknak megfelelően állította ki és 

küldte meg a PM részére, és a PM a számla kézhezvételét követő 

60 napon belül annak ellenértékét jogos ok nélkül nem fizette 

meg. A Partner ebben az esetben a 2016. évi IX. törvény szerinti 

behajtási  költségátalányra és – amennyiben annak összege előbbit 

meghaladja – a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult, 

feltéve, hogy a PM-et legalább egyszer írásban, 8 napos határidő 

tűzésével eredménytelenül szólította fel fizetési kötelezettsége 

teljesítésére. 

 



5. Magatartás, nyilvánosság és kapcsolattartás harmadik 

személyekkel 

 

5.1. Sem a Partner, sem a Partner munkavállalói nem jogosultak olyan 

intézkedést, vagy cselekményt kezdeményezni, vagy abban részt 

venni, amely alkalmas arra, hogy a PM vagy bármely kapcsolt 

vállalkozásának, vagy azok üzleti tevékenységének hírnevét 

megsértse, negatív színben tüntetesse fel, kigúnyolja, károsítsa 

vagy rombolja. 

5.2. Sem a Partner, sem a Partner munkavállalói nem jogosultak, a PM 

kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, (i) a jelen ÁSZF, 

vagy Megrendelés létezését, valamint a PM és a Partner közötti 

jogviszony bármely egyéb részletét reklámozni, vagy bármely 

egyéb módon közzétenni; (ii) a PM, vagy a PM bármely kapcsolt 

vállalkozása nevét, kereskedelmi megnevezését, védjegyét, 

szolgáltatásának vagy márkájának megjelölését sajtótermékekben, 

bármilyen reklámban, vagy (külső illetve belső) üzleti 

kommunikációban felhasználni, kivéve, ha (és amely mértékig) ez 

elengedhetetlen a Megrendelésben foglalt kötelezettségeinek 

teljesítéséhez. 

5.3. Ha bármikor harmadik személy a PM-mel, vagy bármely kapcsolt 

vállalkozásával összefüggő tevékenységére tekintettel kapcsolatba 

lép a Partnerrel, vagy a Partner munkavállalójával, akkor a Partner 

és/vagy a Partner munkavállalója nem jogosult semmilyen 

észrevételt tenni ezzel kapcsolatban, egyúttal haladéktalanul 

köteles a PM-et a harmadik személy kapcsolatfelvételéről 

értesíteni és az adott harmadik személyt a PM-hez irányítani. 

 

6. Titoktartás és adatvédelem 

 

6.1. A Felek kötelesek minden Bizalmas Információt a legszigorúbb 

üzleti titoktartás szabályai szerint kezelni, legalább olyan 

gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó és legalább 

olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaikkal 

kapcsolatban alkalmaznak, és kötelesek tartózkodni a Bizalmas 

Információk saját vagy más céljaira történő felhasználásától, 

továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem 

értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy 

átadáshoz a Bizalmas Információ jogosultja előzetesen írásban, 

kifejezetten hozzájárult. 

6.2. A Megrendelés bármely okból történő megszűnése esetén a 

legkésőbb a Megrendelés megszűnését követő 3 munkanapon 

belül minden olyan írott vagy egyéb anyagot visszaadnak a 

jogosult Fél részére, amely Bizalmas Információt hordoz, a náluk 

lévő esetleges másolatokat, másodpéldányokat, adathordozókat 

pedig véglegesen megsemmisítik. 

6.3. A Felek minden olyan esetről haladéktalanul kötelesek 

tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatóság megkeresése 

alapján Bizalmas Információ (bíróság vagy hatóság részére 

történő) átadására kényszerülnek. 

6.4. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség nem vonatkozik 

olyan adatokra és információkra,  

6.4.1. melyek már a Megrendelés elfogadásakor köztudomásúak 

voltak, vagy később (de nem titoktartási kötelezettség 

megszegése miatt) köztudomásúvá váltak; 

6.4.2. amelyeknek a másik Fél már azt megelőzően is jogszerűen a 

birtokában volt, hogy azt a jogosult részére átadta volna; 

6.4.3. jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél 

fogva nyilvánosak.  

6.5. A titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül, a 

Megrendelés megszűnését követően is fennmarad mindaddig, 

amíg egy adat Bizalmas Információnak minősül, illetve az 6.4 

pontban felsorolt körülmények be nem következnek.  

6.6. Ha a Partner a titoktartásra vonatkozó ÁSZF-ben lefektetett 

szabályokat megszegi, akkor köteles a PM-nek a Megrendelés 

nettó értékének 50%-ával megegyező mértékű kötbért fizetni. Ha 

ez nem fedezi a PM által elszenvedett teljes kárt, akkor jogosult 

további kártérítést követelni a Ptk. általános kártérítési 

szabályainak illetve az ÁSZF-ben meghatározottak 

alapulvételével.  

6.7. A Partner és a PM között létrejövő szerződéses kapcsolat során 

bizonyos esetekben elengedhetetlen (így különösen, ha a Partner 

egyéni vállalkozó), egyéb esetekben pedig előfordulhat, hogy a 

szerződés alapján a PM a Partnerrel kapcsolatban álló természetes 

személyek személyes adatait fogja kezelni. A PM kijelenti, hogy a 

személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten, a szerződés és az 

abból fakadó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében, az 

ahhoz szükséges mértékig és időtartamon belül kezeli.  

6.8. A PM az adatkezelés során a hatályos jogszabályi előírások, így 

különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseit szigorúan betartva és azt munkavállalóival, 

valamint a vele szerződött, adatfeldolgozónak minősülő 

partnerekkel is betartatva jár el. 

6.9. A Felek rögzítik, hogy a PM az üzleti partnereire vonatkozó 

adatkezelési tájékoztatót a Partner számára az ajánlatkéréskor 

előzetesen megismerhetővé tette, a Partner pedig az ajánlat 

megtételével úgy nyilatkozott, hogy azt elolvasta, megismerte és 

elfogadta. 

6.10. A PM tájékoztatja a Partnert, hogy a személyes adatok kezelésével 

kapcsolatban a Partnertől is elvárja a 6.8 pontban leírtaknak 

megfelelő jogkövető magatartást és eljárást. A PM ennek körében 

jogosult bekérni a Partner adatkezelési szabályzatát vagy 

tájékoztatóját, mely dokumentumok hiányában a Partner a PM 

vonatkozásában személyes adatot (pl. a PM részéről 

kapcsolattartóként eljáró természetes személyek nevét és e-mail 

címét) elkérni, kezelni és/vagy feldolgozni nem jogosult. 

 

7. Szerződés megszűnése, szerződéstől való elállás 

 

7.1. Amennyiben a Partner által értékesített Termékek vagy teljesített 

Szolgáltatások nem felelnek meg a Megrendelésben/Szerződésben 

és az ÁSZF-ben megjelölt feltételeknek, akkor a PM jogosult saját 

belátása és választása szerint a Szerződéstől elállni vagy 

árcsökkentést követelni. 

7.2. A PM fenntartja magának a Szerződéstől való elállás jogát, 

amennyiben a Partner nem teljesíti kötelezettségét az erről szóló 

felszólító levélben meghatározott póthatáridőn belül.  

7.3. Amennyiben a Partner olyan Termékeket szállít, amelyek nem 

rendelkeznek a jelen ÁSZF-ben előírt szükséges 

dokumentumokkal, a PM jogosult a Szerződés teljesítésére 

póthatáridőt tűzni és ha az is lejár anélkül, hogy a kívánt 

eredmény megvalósulna, jogában áll a Szerződéstől írásos 

nyilatkozatban elállni.  

7.4. Ha a Partner a Szolgáltatásokat hibásan teljesíti, vagy nem tartja 

be a Szerződést, akkor a PM jogosult követelni, hogy változtasson 

a Szolgáltatások nyújtásának módján. Amennyiben a Partner a 

szolgáltatásnyújtás módjának megváltoztatására irányuló írásos 

felszólítást követő 14 napos határidőben sem nyújtja a 

Megrendelésnek megfelelően a Szolgáltatásokat, a PM jogosult a 

Szerződéstől írásos nyilatkozatban elállni, illetve választása 

szerint a további szolgáltatásokat egy másik szolgáltatóval a 

Partner költségén elvégeztetni. Ebben az esetben a harmadik 

személy tevékenységével kapcsolatos kárveszélyt a Partner viseli. 

A PM a harmadik személy tevékenységének költségét kártérítés 

jogcímén jogosult a Partnerre áthárítani, amelynek megfizetésére a 

Partner 10 napon belül köteles.  

7.5. Mindkét Fél jogosult továbbá a jelen ÁSZF-et és az ÁSZF-hez 

kapcsolódó Megrendelést azonnali hatállyal, írásban felmondani, 

amennyiben a másik Fél jogerős bírósági határozattal csődeljárás, 

felszámolási eljárás vagy kényszer-végelszámolás indult ellene, 

vagy a végelszámolásáról döntöttek.  

7.6. Ha a Partner vagy a Partner vezetőségének egy tagja vagy 

ellenőrző szervének tagja, vagy a Partnert ellenőrző személy vagy 

cég szerepel az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Eszközöket 

Ellenőrző Hivatala által vezetett Külön Megjelölt Állampolgárok 



és Akadályoztatott Személyek Szankciólistáján, akkor az ÁSZF 

szerint kötött szerződés azonnali hatállyal megszűnik. Ilyen 

esetben a felek által addig az időpontig nyújtott 

ellenszolgáltatásokat változatlan állapotban vissza kell 

szolgáltatni, kivéve, ha a rendes üzletmenet körében néhány 

változtatásra szükség volt.  

 

8. Irányadó jog és a jogviták rendezése 

 

8.1. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre kizárólag a magyar 

jog és különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadóak, kivéve a nemzetközi 

kollíziós magánjogra vonatkozó rendelkezéseket. A nemzetközi 

adásvételi szerződésekről szóló 1980. április 11. napján kelt ENSZ 

Bécsi Egyezmény 6. cikkelye szerint a Felek megállapodtak, hogy 

az Egyezmény nem vonatkozik az ÁSZF-ben foglaltakra. 

8.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelés és a jelen 

ÁSZF a megállapodásuk teljességét szabályozza, erre tekintettel a 

közöttük létrejövő Szerződésnek nem válik részévé a Felek 

korábbi üzleti kapcsolatában vagy az adott üzletágban a hasonló 

jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és 

rendszeresen alkalmazott kialakult szokás, illetőleg gyakorlat 

(azaz a Felek 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják). 

8.3. A Felek az ÁSZF-ből és a megrendelésből eredő esetleges vitás 

kérdéseket igyekeznek mindenkor békésen, peren kívül rendezni. 

Amennyiben egyeztetésük nem vezet eredményre, vagy a jogvita 

jellegénél, súlyánál fogva ilyen előzetes egyeztetésre nincsen 

lehetőség, és a Pp. általános szabályai szerint nem budapesti 

székhelyű bíróság lenne illetékes annak elbírálására, a szerződő 

felek (hatáskörtől függően) a Budai Központi Kerületi Bíróság, 

illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 

illetékességének vetik alá magukat. 

 

 

A Philip Morris Magyarország Kft. Általános szerződési feltételeit elolvastam, megértettem, és aláírásommal igazolom, hogy az azokban 

foglaltakat – az általános gyakorlattól eltérő rendelkezéseket, így a szerződés létrejöttére, az írásbeli kommunikáció módjára (e-mail), valamint 

a számlázási és fizetési feltételekre (számla kiállításának és küldésének speciális feltételei, 60 napos fizetési határidő) vonatkozó pontokat is 

beleértve – magamra, mint szerződő partnerre („Partner”) nézve kötelezőnek elfogadom.  

 

Tudomásul veszem, hogy a jelen Általános szerződési feltételek (annak mindenkor hatályos szövegváltozata) a Philip Morris Magyarország 

Kft.-vel a jövőben létrejövő minden olyan szerződéses jogviszonyomra is irányadóak maradnak, amelynek kapcsán a felek nem kötnek 

egymással külön egyedi írásbeli szerződést. 

 

Aláírás helye és időpontja (év, hó, nap): ____________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

Partner 

cégszerű aláírása 

 

 


