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a megrendelőlap aláírásával a megrendelő kijelenti, hogy a rapid aszfalt Kft. hivatalos honlapján (www.rapidaszfalt.hu) közzétett, mindenki számára elérhető 
általános szerződési feltételeket megismerte, megértette és elfogadja, önmagára és az általa képviselt személyre azt kötelező érvényűnek tekinti. 
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i. szerződés Hatálya
Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) 
a Rapid Aszfalt Kft. (székhely: 1047 Budapest, Sörétgyár utca 
2., cégjegyzékszám:01-09-285770) által Magyarország terü-
letén kizárólagos joggal forgalmazott RapidAszfalt Prémium 
Hidegaszfalt termékkel (továbbiakban: „Termék”) kapcsolatos 
ajánlatokra, megrendelésekre és értékesítési ügyletekre vo-
natkoznak. A Termék értékesítése kifejezetten ahhoz a felté-
telhez kötődik, hogy a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt 
feltételeket. A Termék megrendelésének Rapid Aszfalt Kft. 
által elfogadásával a jelen ÁSZF alkalmazását a Felek vissza-
vonhatatlanul és feltétel nélkül elismerik. Amennyiben a Felek 
az eseti megállapodásukban másképp nem rendelkeznek, 
jogviszonyukra a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

ii. Megrendelés
A Termék egységárát a Rapid Aszfalt Kft. által kiadott árajánlat 
tartalmazza. A kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag az 
árajánlatban megadott időintervallumban érvényes. Az áraján-
latban megadott árak nettó árak, amelyek nem tartalmazzák 
a csomagolási, szállítási, valamint a hatályos jogszabályban 
meghatározott általános forgalmi adót. 

Amennyiben a Rapid Aszfalt Kft. az árajánlatában másként 
nem nyilatkozik, úgy az egyedi jogügylet (adásvétel) során a 
megrendelés időpontjában érvényes, a Rapid Aszfalt Kft. által 
kiadott árlista szerinti árakat kell alkalmazni. Az árak nem tar-
talmazzák a raklapdíj összegét, amely mindenkor a vonatkozó 
árlista szerint kerül kiszámlázásra. Vevő jogosult a szállítás-
hoz a saját raklapokat biztosítani, azonban a Rapid Aszfalt Kft. 
nem köteles a Vevő által rendelkezésre bocsátott göngyöleg 
(raklap) alkalmasságát ellenőrizni, az ebből eredő károkért 
Vevő tartozik felelősséggel. 
A Rapid Aszfalt Kft.  külön megállapított díjazás ellenében és 
előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termé-
kek helyszínre szállítását. Árukiszállítás esetén Vevő köteles 
megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint a Termék szak-
szerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. 
E feltételek be nem tartásáért Vevő anyagi felelősséggel tar-
tozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag 
Vevőt terhelik.
Egyedi megrendelés esetén a Rapid Aszfalt Kft. fenntartja 
magának a jogot a Termék vételár általa meghatározott %-nak 
(akár 100%) előleg címén történő bekérésére. Amennyiben 
Vevő az előleget megfizeti, de a megrendelt Terméket a Rapid 
Aszfalt Kft. értesítésétől számított 14 naptári napon belül nem 
szállítja el a Rapid Aszfalt Kft. telephelyéről, abban az eset-
ben Vevő nem jogosult az előleget visszakövetelni. Ebben az 
esetben a felek a megfizetett előleget meghiúsulási kötbérnek 
tekintik, amely a Rapid Aszfalt Kft-t illeti meg.

Vevő megrendelését minden esetben írott formátumban, levél-
ben, vagy e-mailben köteles megadni. A megrendelés hiányos, 
téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Vevőt terheli. 
Vevő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt legalább 
45 nappal köteles megadni, figyelemmel a Rapid Aszfalt Kft. 
esetleges írásos visszaigazolására, valamint az üzletmenet-
ben szokásos szállítási határidőkre. Amennyiben a megren-
delés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben a 
Rapid Aszfalt Kft. jogosult a megrendelés visszautasítására. 
Minden egyes megrendelés és a megrendelés szerinti teljesí-
tések külön-külön jogügyletnek (adásvétel) tekintendő.

iii. fizetési feltételeK
A Rapid Aszfalt Kft. minden egyes esetben a ténylegesen 
berakodott/átadott/kiszállított Termék ellenértékét számláz-
za ki. A Rapid Aszfalt Kft. – abban az esetben, amikor Vevő 
a Termék ellenértékét nem annak átvételekor készpénzben 
egyenlíti ki – az általa kiállított számlát elektronikus úton küldi 
meg Vevő részére. Amennyiben a Rapid Aszfalt Kft. a számlát 
elektronikus úton küldi meg Vevő részére, abban az esetben 
a számla kézbesítésének napja a számla elküldésének idő-
pontja. A Rapid Aszfalt Kft. nem köteles a számláját ajánlot-
tan vagy tértivevénnyel postára adni. A számla megküldését 
megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Rapid Aszfalt 
Kft. e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A Rapid Aszfalt 
Kft. a Vevőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű 
reklamációt kizárólag a számla kiállításától számított 14 napon 
belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.
Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a 
Rapid Aszfalt Kft. a számlában foglalt összeget a Vevő által 
elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. 
A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bank-
számlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a 
banki jóváírás napja minősül. A Rapid Aszfalt Kft. a vételárat 
a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően 
számlázza.
A Vevő a vételárat az árajánlaton és megrendelésen rögzítet-
tek szerint a számlán feltüntetett határidőben köteles átutalni 
Rapid Aszfalt Kft. bankszámlájára. Felek hosszabb fizetési ha-
táridőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Rapid Asz-
falt Kft. az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési 
időpontot. Ha a Vevő bármely számla fizetésével késedelembe 
esik, valamennyi számlája esedékessé válik.
Vevő a Rapid Aszfalt Kft-vel szemben fennálló követeléseit 
nem jogosult a számla ellenében beszámítani. Késedelmes 
számlakifizetés esetén a Rapid Aszfalt Kft. a Ptk. 6:155. § (1) 
bek. szerinti késedelmi kamatra jogosult, továbbá Vevő köteles 
megtéríteni Rapid Aszfalt Kft. részére az igényérvényesítéssel 
kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb 
kapcsolódó költségeket is, legalább négyszázötven eurónak a 

Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség 
kezdőnapján érvényes hivatalos devizaközépárfolyama alap-
ján meghatározott forintösszeget, minden egyes késedelem-
mel érintett számla után.

Amennyiben bármely forrásból a Rapid Aszfalt Kft. tudomá-
sára jut, hogy a Vevő fizetőképessége, vagy fizetőkészsége 
megváltozott vagy bizonytalan, a Rapid Aszfalt Kft. jogosult 
fizetési biztosítékot kérni vagy a szerződést azonnali hatály-
lyal felmondani. A fizetési biztosíték módjának és eszközé-
nek megválasztási joga a Rapid Aszfalt Kft-t illeti meg. Vevő 
kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási 
kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási 
eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti a Ra-
pid Aszfalt Kft-t. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségeinek 
nem tesz eleget, úgy a Rapid Aszfalt Kft. jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. Az ebből származó kárt a Rapid 
Aszfalt Kft. jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben. Vevő 
30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a Vevő saját 
költségén köteles – a Rapid Aszfalt Kft. választása szerint – a 
tartozása kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt kötelezett-
ségvállalást tenni, vagy a Rapid Aszfalt Kft-nek engedménye-
zés céljából felajánlani (Vevői kezességvállalás mellett) a ki 
nem fizetett Termékkel érintett azon követeléseit, melyek a ki 
nem fizetett Termék vonatkozásában illetnék meg a Vevőt. A 
Rapid Aszfalt Kft. a felajánlott engedményezést nem köteles 
elfogadni.

iv. telJesítés
“Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti 
katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás 
esetén a Rapid Aszfalt Kft. jogosult az általa vállalt határidő-
ket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy 
egészben visszalépni a szerződésszegés következményei 
nélkül.

A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásá-
nak függvénye. A Rapid Aszfalt Kft. nem vállal felelősséget 
az előszállító gyár kapacitáshiányából (pl. termelés leállítása 
miatt) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból 
bekövetkezett késedelem miatti esetleges igényéről Vevő visz-
szavonhatatlanul lemond.
A teljesítési határidő teljesítettnek tekintendő, amennyiben a 
Vevő által megrendelt Termék készre van jelentve. Ezen ren-
delkezés Rapid Aszfalt Kft. általi kiszállítás esetén is irányadó. 
Előteljesítés, részteljesítés megengedett. A Vevő a készre je-
lentést követően köteles a Terméket átvenni. Amennyiben a 
Vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában a meg-
rendelt Terméket átvenni nem tudja, úgy azt a Rapid Aszfalt 
Kft. tárolási díj ellenében elszállításig raktározza, amely rak-
laponként napi egy euró a Magyar Nemzeti Bank késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos 
devizaközépárfolyama alapján meghatározott forintösszeg 
szerint, minden egyes késedelmesen ki nem egyenlített 
számla után,  ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási 
nyilatkozat kiadásával a Rapid Aszfalt Kft. jogosult a Termék 
leszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak 
megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni.
Amennyiben a Vevő a készre jelentést követő 30 naptári na-
pon belül nem gondoskodik a Termék elszállításáról, nem kér 
további határidőt annak elszállítására, vagy nem fizeti meg 
maradéktalanul az el nem szállított Termék ellenértékét, a 
Rapid Aszfalt Kft. külön értesítés nélkül jogosult a készre je-
lentett, Vevő által át nem vett Termékekre a rendelési érték 50 
%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért felszámítani, továbbá 
az át nem vett Terméket harmadik személyeknek értékesíteni. 
A Rapid Aszfalt Kft. 90 naptári napon túl nem vállalja a Termék 
őrzését és tárolását.

A Vevő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minő-
ségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi, illetve minő-
ségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegy-
zőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi 
hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet 
a Vevő, a Rapid Aszfalt Kft. képviselőjének, illetve a fuvarozó-
nak is aláírásával hitelesítenie kell. A Rapid Aszfalt Kft. nem 
vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a 
termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, 
de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve 
a hibát nem jelentették be haladéktalanul a Rapid Aszfalt Kft. 
részére. A Rapid Aszfalt Kft. a megrendelés visszaigazolásá-
ban megadott időpontban köteles a terméket átadni, illetőleg 
készre jelenteni. Amennyiben a felek így állapodnak meg, ab-
ban az esetben a Rapid Aszfalt Kft. a szakmai szokásoknak 
megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles 
átadni a terméket.

v. Kárveszély
A Rapid Aszfalt Kft. felelősségvállalása, illetve kockázatviselé-
se a Termék, raktárból történő kiadásáig terjed. Kiszállítással 
vállalt értékesítés esetén a Vevő köteles zárható raktárról, va-
lamint a részben vagy egészben beépítésre került, de még át 
nem adott Termék felelős őrzéséről gondoskodni. A Vevő által 
kijelölt munkaterületen bekövetkezett káreseményekért a Vevő 
felel. Vevő köteles a tárolási helyre vagyonbiztosítást kötni. A 
biztosítás hiánya mellett bekövetkezett lopás vagy bárminemű 
kárért a Vevő köteles anyagi felelősséget vállalni.

vi. tUlaJdOnJOg fenntartása
A Rapid Aszfalt Kft. a vételár és esetleges járulékai teljes ki-
egyenlítéséig a Termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. 
A tulajdonjog fenntartással érintett Termék feldolgozása ese-

tén a választás joga a Rapid Aszfalt Kft-t mint tulajdonost illeti 
meg. Egyesülés vagy vegyülés esetén a Rapid Aszfalt Kft-nak 
résztulajdona keletkezik. A Vevő köteles a Rapid Aszfalt Kft-
ra engedményezni a közös tulajdon értékesítéséből a Rapid 
Aszfalt Kft. tulajdoni hányadának megfelelő összeget. Tilos a 
tulajdonjog fenntartással érintett Terméket más követelésébe 
beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen cél-
ra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy a Ra-
pid Aszfalt Kft. jogosult a Termék visszaszállítására és kárté-
rítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült 
valamennyi költsége, és elmaradt haszna megtérítésére. Vevő 
megrendelésével beleegyezését adja, hogy a Rapid Aszfalt 
Kft. a Vevő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszí-
nére a ki nem fizetett Termék visszaszállításának céljából aka-
dálymentesen bejusson. Amennyiben Vevő ellen csődeljárás, 
felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Vevő tűrni 
köteles, hogy Rapid Aszfalt Kft. a tulajdonjog fenntartással 
érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

Amennyiben Vevő kereskedelmi célból vásárolja meg a Ter-
méket, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a Termék 
tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkáro-
sodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a Termék 
elvesztéséért vagy megsemmisüléséért illetve az állagában 
bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel 
tartozik. A Vevő a Rapid Aszfalt Kft. Termékére köteles va-
gyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tu-
lajdonjog fenntartása alatt a Vevő a Terméket nem idegenítheti 
el és nem terhelheti meg.

vi. szavatOsság
A Rapid Aszfalt Kft. szavatosságot vállal azért, hogy az áta-
dott Termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek 
megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Minőségi 
reklamáció esetén a Rapid Aszfalt Kft. köteles a reklamációt 
48 órán belül a gyártó felé továbbítani. Ha a Rapid Aszfalt 
Kft. a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz 
igénybe annak tevékenységéért – a kirakodásig – úgy felel, 
mintha maga járt volna el. Amennyiben a Rapid Aszfalt Kft. 
alkalmazottjai (pld. a sofőr) a lerakáskor, ill. beraktározáskor 
Vevőnek segítséget nyújt, akkor azt minden egyes esetben 
a Vevő kockázatára teszik, amiért az ebből eredő károkért a 
Rapid Aszfalt Kft. felelősséget nem vállal. Vevő felel minden 
olyan kárért, amely a Termék átadásától a vételár teljes kifi-
zetéséig a Termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, 
aggály esetén, amely a Termék minőségére vonatkozik, Vevő 
köteles megakadályozni a Termék beépítését, amennyiben 
ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a 
Vevőt terheli.

vii. vegyes rendelKezéseK
Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem 
érinti a többi rendelkezés érvényességét. A felek között létre-
jött szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak a 
Rapid Aszfalt Kft. írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Vevő 
és a Rapid Aszfalt Kft. kötelesek együttműködni, ennek során 
minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul 
írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban 
módosíthatóak. Felek kötelesek az egymás tevékenységéről 
szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Vevő és a Rapid 
Aszfalt Kft. az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a 
másik félnek megtéríteni. Vevő és a Rapid Aszfalt Kft. köteles 
a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben 
tartózkodni. A Vevő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, 
amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vá-
sárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek meg-
sértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges 
intézkedések költségét a szerződésszegő fél viseli. 
A fizetési határidő lejártát követően a Rapid Aszfalt Kft. jo-
gosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését 
közvetve vagy közvetlenül nyilvánosságra hozni, követelést 
eladásra felkínálni. Vevő lemond azon jogáról, miszerint a 
nyilvánosságra hozatal miatt „személyiségi jogainak” meg-
sértése, jó hírnevének csorbítása stb. miatt bárkivel szemben 
igényt érvényesítsen, figyelemmel arra, hogy a nyilvánosságra 
hozatalhoz a megrendeléssel hozzájárul. Felek vitáikat lehe-
tőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben 
kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet. 
Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják ren-
dezni, felek közös akarattal hatáskörtől függően a Szentendrei 
Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos 
illetékességének vetik alá magukat. 
A Rapid Aszfalt Kft. jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módo-
sítani. Jelen ÁSZF a Rapid Aszfalt Kft. honlapján (www.rapi-
daszfalt.hu) megtekinthető. A Rapid Aszfalt Kft. az esetleges 
változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön 
értesítést Vevő részére nem köteles küldeni. Amennyiben 
a Rapid Aszfalt Kft. külön értesítést küld a Vevőnek, akkor a 
közzététel időpontja postai küldemény esetén a tértivevényen 
feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig 
a feladástól számított ötödik naptári nap. A módosítások a köz-
zététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Vevő kifejezett 
kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az 
aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény (Ptk.) szabályai az irányadók.

Jelen ÁSZF 2020. július 1. napján lép hatályba és határozatlan 
időtartamra szól.

A RAPID ASZFALT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI


