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AZ ISOTEQ BLOCK KFT. ÁLTALÁNOS 
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

1. Általános tudnivalók:
1.1. Az alábbiakban megfogalmazott Általános Értékesítési és Szállítási 
Feltételek (a továbbiakban ÁÉSZF) mindazon ajánlatokra illetve értékesítési 
ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az IsoteQ Block Kft. 
(cégjegyzék-szám: Cg. 01-09-202742; adószám: 25150102-2-43; 
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11731001-20707675-00000000), mint 
Eladó – a továbbiakban Eladó – és a Vevő között szerződéses jogviszony jön 
létre és amennyiben a Felek ettől eltérő feltételekben egyedi adásvételi 
szerződésükben nem állapodnak meg.
1.2. Az ÁÉSZF tárgya: Jelen ÁÉSZF az azonosítószámmal ellátott, pontosan 
kitöltött és a Szerződő Felek által aláírt Megrendelőlapon szereplő IsoteQ® 
építőelemek adásvételére vonatkozik, a feltüntetett átadási árak szerint, I. 
osztályú minőségben. Jelen ÁÉSZF hatálya az Eladóval kivitelezés, tervezés, 
avagy műszaki ellenőrzés tárgyában esetlegesen megkötött szerződésekre nem 
terjed ki. A Megrendelőlapon szereplő építés-betanítás kizárólag az IsoteQ® 
építőelemek építésére vonatkozik, nem terjed ki az épület egyéb 
munkálatainak műszaki irányítására. Az építés-betanítás nem jelent garanciát 
Eladó részéről a pontos, szakszerű kivitelezésre, amennyiben a kivitelezést 
nem Eladó végzi.
1.3. Felkérésre Eladó a szükséges tervdokumentációk alapján és birtokában 
díjmentesen elvégzi az IsoteQ® termékek anyag-kigyűjtését, és kiszámítja 
Vevő kivitelezési munkálataihoz szükséges IsoteQ® építőelemek 
mennyiségét. FIGYELEM: Eladó árajánlatában szereplő mennyiségek 
tájékoztató jellegűek, ajánlások, és nem kötelező érvényűek! Eladó árajánlata 
a közléstől számított 15 napig érvényes. Eladó külön felkérésre vállalja épület 
kivitelezését, statikai terv elkészítését, engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítését külön díjazás mellett, külön szerződésben foglaltak szerint.
2. A szerződés létrejötte: A szerződés az ÁÉSZF, és a mindenkor 
érvényes árak alapján, a Vevő részéről a megrendelés aláírásával / 
elküldésével, az Eladó részéről pedig a megrendelés visszaigazolásával jön 
létre.
3. Megrendelés:
3.1. A Vevő az Eladó által forgalmazott termékeket az Eladó belföldi irodái- 
ban vagy külföldi képviseletein személyesen megrendelheti.
3.2. A megrendelést a Vevő írásban, levélben, faxon, e-mailben is megteheti, a 
4. pontban felsorolt, pontosan kitöltött dokumentációval. Az írásos 
megrendelések menete megegyezik az ÁÉSZF-ben rögzített feltételekkel. 
Írásos megrendelést Eladónak kizárólag akkor áll módjában elfogadni, ha 
Vevő a megrendeléssel egyidőben kinyilatkozza, hogy Eladó valamely 
irodájában, képviseltén, vagy telephelyén előzetesen meggyőződött a 
megrendelni kívánt építőelemek minőségéről, műszaki paraméteriről, Eladó 
képviselőjétől a szükséges szakmai tájékoztatást megkapta. Mindezek alapján 
Vevő tudomásul veszi, hogy írásban leadott megrendelés esetén sem minősül a 
megrendelése alapján létrejött szerződés sem üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek, sem távollévők között kötött szerződésnek.
3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt építőelemek nem előre 
gyártott termékek, azokat Eladó a Vevő kifejezett kérésére állítja elő.
3.4. A megrendelés aláírásával Vevő elismeri, hogy részletesen megismerte a 
jelen ÁÉSZF rendelkezéseit, illetve Eladó alkalmazástechnikai útmutatóját.
3.5. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Vevő kivitelezési munkálataihoz 
szükséges IsoteQ® építőelemek mennyiségének a meghatározása során Eladó 
3-5 % tartalékkal számol, illetve a mennyiséget egész bálákra kerekíti.
3.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt építőelemek kiszállítását 
kizárólagosan Eladó intézi. Amennyiben a Vevő nem tud pontos szállítási 
címet megadni (pl. az adott ingatlanra vonatkozó címképzés még nem történt 
meg), akkor köteles részletes leírást, vagy rajzot átadni Eladónak a célállomás 
megközelíthetőségéről.
3.7. A megrendelésen szereplő szállítási határidőn belül a szállítás pontos 
időpontja minden esetben további egyeztetést igényel a szállítást megelőzően, 
telefonon.
3.8. Pótmegrendelésre, megrendelés módosítására ugyanazon feltételek 
vonatkoznak, mint a megrendelésre. Jelen ÁÉSZF hatálya kiterjed a 
pótmegrendelésre és a megrendelés módosítására egyaránt.

4. Érvényes megrendelés leadásának feltételei: a 
Megrendelőlapnak tartalmaznia kell a megrendelt termék megnevezését, 
mennyiségét, anyagárakat, szállítási díjat, szállítási határidőt. Vevő 
kivitelezési munkálataihoz szükséges IsoteQ® építőelemek mennyiségét – 
Vevő ez irányú kérése esetében – Eladó díjmentesen kiszámítja. A 
megrendelés csak a Vevő részéről aláírt Megrendelőlap alapján érvényes.
5. ÁÉSZF hatálya: Jelen ÁÉSZF-ben meghatározott szerződéses feltételek a 
hatályba lépését követően megkötött egyedi adásvételi szerződésekre 
vonatkoznak.
6. Árak, számlázás:
6.1. Eladó által megállapított árak Magyarország egész területére érvényesek. 
Az anyagárak a szállítás fuvardíját nem tartalmazzák, azt Eladó a 
Megrendelőlapon külön tételben feltűnteti mind mennyiségben, mind árban.
6.2. A megrendelőlap aláírása, és a megrendelés visszaigazolása után Eladó 
előleg-, illetőleg foglalószámlát állít ki, melyet haladéktalanul megküld a Vevő 
részére. Az előleg-, illetőleg foglalószámlát a Vevő köteles a Megrendelőlapon 
feltüntetett határidőben kiegyenlíteni. A Vevő által megrendelt áru a teljes 
vételár kifizetéséig Eladó tulajdonát képezi. Eladó jogosult a Vevő által 
megrendelt árukon a tulajdonjogát mindaddig fenntartani, amíg Eladónak a 
Vevővel szembeni valamennyi, jogos pénzügyi követelése kiegyenlítésre nem 
kerül. A végszámla kiállítására a szállítást megelőzően kerül sor, amelyet Vevő 
még a szállítást megelőzően köteles kiegyenlíteni. A végszámla teljes 
kiegyenlítéséig a szállítást Eladó jogosult megtagadni.
7. Szállítási feltételek:
7.1. Minimális megrendelhető és szállítható mennyiség 40 m³. Az Eladó 
köteles a Vevő részére a megrendelt árut kifogástalan állapotban, I. osztályú 
minőségben átadni. Az Eladó által szervezett szállításért a felelősség Eladót 
terheli, ennek során esetlegesen megsérült építőelemeket az Eladó köteles 
kicserélni. A szállításra vonatkozó fuvardíjat a szerződés elválaszthatatlan 
részét képező Megrendelőlap tételesen tartalmazza. A szállítást követő 
esetleges mennyiségi és minőségi reklamáció esetén a Felek közös 
jegyzőkönyvben rögzítik a felmerült problémákat, különös tekintettel, hogy az 
eltérést mikor észlelték. Az árut a Vevőnek haladéktalanul meg kell vizsgálnia 
a kiszállításkor és az észrevételeit az áru átvételénél jeleznie kell, és a 
szállítólevélen feltűntetni írásban a mennyiségi és minőségi kifogást, 
kárigényt, lehetőség szerint fotókkal alátámasztva. Ennek hiányában Eladó 
mennyiségi és minőségi kifogást, reklamációt, kárigényt elfogadni nem tud. 
Az Eladó köteles a reklamációkat, minőségi, mennyiségi kifogásokat, 
kárigényeket a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül elbírálni, az 
esetleges hibás teljesítést mennyiségileg pótolni, vagy minőségileg megfelelő 
termékre cserélni.
7.2. A teljesítés helye a Vevő által megjelölt munkaterület (szállítási cím). A 
kárveszély a Vevő által megjelölt munkaterületen (szállítási címen) történt 
lerakodást követően átszáll a Vevőre.
7.3. Eladó az IsoteQ® - az intelligens építőelemcsalád elemeit (fal, áthidaló, 
koszorú, födém és tetőelem) bálás kiszerelésben pántolva, élvédőkkel; falvég- 
és magasító elemeit dobozolva szállítja.
7.4. A szállítás megrendelése az építőanyag megrendelésével egy időben 
történik. Eladó az előlegszámlán a szállítás fuvardíját is feltünteti.
7.5. A kiszállított áru átvétele és a kiszállítás megtörténtének elismerése a 
szállítólevél Vevő, vagy annak képviselője által történő aláírásával történik. Az 
áru lerakodása minden esetben a Vevő feladata.
7.6. A munkaterület (szállítási cím) megközelíthetőségét Vevő köteles 
biztosítani. Amennyiben a munkaterület (szállítási cím) helyszíne kamionnal, 
nyerges vontatóval nem megközelíthető, úgy a kamionnal, nyerges vontatóval 
megközelíthető, legközelebbi ponton köteles a Vevő az árut Eladótól átvenni.
8. Fizetési feltételek:
8.1. Eladó bankszámlája, ahová Vevő pénzügyi teljesítését várja a következő: 
OTP Bank Nyrt. 11731001-20707675-00000000. A Vevő által megrendelt 
építőelemek vételárát a Megrendelőlap tartalmazza. A megrendelés szerinti 
vételár bruttó összegéből 10 százalékot foglaló, míg a Megrendelőlapon 
meghatározott esetleges további összeget előleg jogcímén köteles Vevő az 
Eladó bankszámlájára átutalni a Megrendelőlap aláírását, és a megrendelés 
Eladó által történt visszaigazolását követően, előleg-, illetőleg foglalószámla 
ellenében, a Megrendelőlapon feltüntetett fizetési határidőn belül. A fizetési 
határidőt a Megrendelőlap tartalmazza. Szerződő felek kinyilatkozzák, hogy a 

foglaló és a vételárelőleg jogi természetével tisztában vannak, nevezetesen, 
hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, és a 
kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni, egyebekben a foglaló a vételár 
összegébe beleszámít. Az átvett előleg a szerződés meghiúsulása esetén 
visszajár azzal, hogy a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 
Amennyiben a megküldött előleg-, illetőleg foglalószámlát a Vevő a fizetési 
határidő lejártát követő legkésőbb 10 napon belül sem egyenlíti ki, úgy Eladó 
jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és Vevőtől 100.000,- Ft + 
ÁFA összegű meghiúsulási kötbért, és a kötbér összegét meghaladó kárának a 
megtérítését követelni. A teljes vételár fennmaradó összege a szállítás előtt 
kerül kiszámlázásra Vevő részére, mely végszámlába, az előzetesen Vevő által 
már megfizetett foglaló, illetőleg előleg összege beszámításra kerül. A 
végszámla kiegyenlítése a kiszállítást megelőzően esedékes, egyéb, a Felek 
által kizárólag írásban köttetett megállapodás hiányában. 
8.2. Amennyiben a Vevő a megrendelésétől a foglaló megfizetését követően, 
de még az építőelemek kiszállítását megelőzően eláll, úgy a már megfizetett 
foglaló összegét Vevő elveszíti, és köteles Eladónak a foglaló összegét 
meghaladó kárát is megtéríteni. 
8.3. Amennyiben Vevő a végszámla összegét a fizetési határidő lejártát követő 
legkésőbb 10 napon belül sem egyenlíti ki, úgy Eladó jogosult a szerződéstől, 
a foglaló megtartása mellett, azonnali hatállyal elállni, és követelheti Vevőtől 
a foglaló összegét meghaladó kárának a megtérítését is. 
8.4. A Megrendelőlapon megjelölt vételárat Eladó minden esetben az Magyar 
Nemzeti Bank által kiadott napi euró devizaárfolyam alapján, illetőleg a 
szerződő felek kölcsönösen elfogadott ármegállapodásának eredményeképpen 
határozza meg, amely tartalmazza már minden esetben a Vevő részére 
biztosított esetleges kedvezményt is. 
8.5. Amennyiben Vevő a megrendelt áru vételárát egyösszegben, a 
megrendeléssel egyidőben megfizeti, úgy Eladó a Megrendelőlap Vevő általi 
aláírásától számított legfeljebb 30 napig köteles a Vevő által megrendelt 
építőelemek raktározásáról térítésmentesen gondoskodni. Legkésőbb ezen 
időtartamon belül a Vevőnek biztosítania kell – előre egyeztetett időpontban – 
a megrendelt áru munkaterületen (szállítási címen) történő átvételét, ellenkező 
esetben Eladó jogosult a megrendelt termékek további raktározásáért napi 
10.000 Ft + ÁFA tárolási díjat felszámítani.
8.6. A Megrendelőlapon feltüntetett árat Eladó kizárólag a Megrendelőlap 
Vevő általi aláírásától számított 60 napig köteles fenntartani abban az esetben, 
ha Vevő a megrendelt áru vételárát több részletben (foglaló-, illetőleg 
előlegszámla, majd pedig végszámla ellenében) fizeti meg, és ugyanezen 
időtartamig köteles Eladó a Vevő által megrendelt építőelemek raktározásáról 
térítésmentesen gondoskodni. Legkésőbb ezen időtartamon belül a Vevőnek 
meg kell fizetnie a teljes vételár összegét, és biztosítania kell – előre 
egyeztetett időpontban – a megrendelt áru munkaterületen (szállítási címen) 
történő átvételét, ellenkező esetben az euro árfolyam változását az Eladó 
jogosult a vételárban érvényesíteni Vevő hozzájárulása nélkül, és Eladó 
jogosult a megrendelt termékek további raktározásáért napi 10.000 Ft + ÁFA 
tárolási díjat felszámítani.
8.7. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó tárolási, raktározási kapacitása időben 
korlátozott, így amennyiben Vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 
legkésőbb 90 napon belül sem biztosítja a megrendelt áru munkaterületen 
(szállítási címen) történő átvételét, úgy Eladó jogosult a foglaló megtartása 
mellett a szerződéstől elállni, és igényt tarhat Eladóval szemben a foglaló 
összegét meghaladó egyéb kárának a megtérítésére is.
8.8. Az Eladó és a Vevő által közösen megjelölt szállítási határidőt a Megre- 
delőlap tartalmazza. A teljes vételár beérkezését követően, a Megrendelőlapon 
megjelölt szállítási határidőben – Vevő eltérő rendelkezése hiányában – Eladó 
köteles a megrendelést a megadott szállítási címre eljuttatni. 
8.9. Amennyiben Vevő a kiállított előleg-, illetőleg foglalószámlát késve 
egyenlíti ki, úgy az Eladó által vállalt szállítási határidő a késedelmes napok 
számával meghosszabbodik. 
8.10. A Megrendelőlap aláírásakor a Vevő az azon szereplő vételárakat 
ellenőrzi, és azt ellátja jóváhagyólag aláírásával.
9. Szállítás pontos időpontja: A megrendelt építőelemek 
átadás-átvételre az Eladó és a Vevő közötti előzetes, pontos időpontegyeztetés 
alapján kerül sor, melyet Eladó által megbízott fuvarszervező egyeztet a 
Vevővel, figyelembe véve a Megrendelőlapon megállapított szállítási 
határidőt.
9.1. Az Eladó által történő fuvarszervezéskor a Vevő köteles gondoskodni 
arról, hogy a szállítási címen az átvevő a lerakodást biztosítsa. A sofőr a plató 
széléig köteles az árut kirakni, nem köteles lerakodást végezni. Vevőnek 
szükség esetén kötelessége gondoskodni a közterület foglalási és behajtási 
engedélyekről, forgalomelterelésről és irányításról. A Felek a 
Megrendelőlapon megrendelt és szállításkor a Szállítólevélen feltüntetett 
mennyiségeket fogad- ják el a számlázás alapjául. A Szállítólevelet a Vevő 

minden esetben köteles aláírni, lebélyegezni, esetleges észrevételeit a 
szállítólevélen feltüntetni. Amennyiben a Vevő vagy képviselője nem 
gondoskodik a helyszínen az áru Szállítólevél szerinti átvételéről és a 
szállítólevél aláírásáról, úgy a szállító jogosult a helyszínen tartózkodó 
harmadik személy bevonásával a teljesítést szállítólevélen átvetetni. Ezen 
esetben a szállítólevélen szereplő adatokat a Felek tényszerűnek tekintik, azt 
később a Vevő nem vitathatja. Ha a szállítási napon a Vevő, vagy képviselője 
az átvételnél személyesen nem jelenik meg (és az áru átvétele helyszínen 
tartózkodó harmadik személy bevonásával sem lehetséges), és ennél fogva, a 
szállítólevél aláírásának hiányában az árut Eladó átadni nem tudja, úgy azt 
visszaszállítja, és ennek minden költsége a Vevőt terheli.
10. Eladó késedelmes teljesítése: Amennyiben tartós üzemzavar, 
alapanyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok és egyéb rajta kívül álló 
okok, vis maior miatt nem tudja Eladó a Megrendelő által megrendelt 
építőelemeket a vállalt határidőben leszállítani, úgy az Eladó által vállalt 
teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával automatikusan 
meghosszabbodik azzal, hogy  az eredetileg vállalt szállítási határidő lejártát 
követő további 90 nap eredménytelen elteltét követően mindkét Fél jogosult a 
szerződéstől elállni, és ezen jogcímre alapított elállás esetén Eladó köteles a 
megfizetett foglaló egyszeres összegét, valamint Vevő által ezt meghaladóan 
teljesített vételárat visszafizetni, ugyanakkor egyéb kárigénnyel ez esetben 
Vevő az Eladóval szemben nem léphet fel.
11. Minőség, jótállás, esetleges minőségi kifogások:
11.1. Az Eladó biztosítja a törvényben előírt jótállást az IsoteQ® polisztirol 
építőelemekre. A jótállás a beépítés során előállt hiányosságokra, 
szakszerűtlen kivitelezés miatt megsérült elemekre nem vonatkozik. A 
szakszerű beépítés érdekében a Vevő az Eladó (+36) 30 405 3653 
telefonszámán műszaki szaktanácsadást kérhet, illetve térítés ellenében 
helyszíni művezetést. Az IsoteQ® építési rendszer külső és belső szigetelő 
rétege mechanikailag sérülékeny, így azt mindennemű mechanikai behatástól 
védeni kell, melyre a legmegfelelőbb mód a szigetelőrétegek mielőbbi 
elburkolása.
11.2. A termék megfelel a szabványokban előírt minőségi követelményeknek 
(I. osztály), amelyre vonatkozó bizonylatokat az Eladó a Vevőnek igény 
szerint bemutat; továbbá rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges ETA 
minősítéssel. A Megrendelőlaphoz az Eladó csatolja a Teljesítmény 
Nyilatkozatot. 
11.3. Eladó – megalapozott minőségi kifogás esetét kivéve – a Vevő által 
megrendelt, legyártott és részére leszállított termékek visszavételére, 
kicserélésére nem köteles.  
12. Vitás kérdések rendezése, reklamáció, illetékes bíróság:
12.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény- 
könyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, illetve a 
kapcsolódó jogszabályokban előírtak irányadóak. Az Eladó törekszik igényes 
ajánlati tevékenységével, ÁÉSZF-nek megfelelő szállítással és széles körű 
szervizszolgálattal Vevői igényeit kielégíteni, valamint az esetlegesen 
felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezni. A szerződéses viszonyból 
keletkező valamennyi jogvita tekintetében Szerződő felek Magyarország 
jogának az alkalmazását, a magyar bíróságok joghatóságát és a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatásköri szabályainak 
figyelembe vételével a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.2. Eladó a vásárlói kifogást csak az aláírt megrendelőlap és az áru 
eladásakor adott fizetési bizonylat ellenében köteles megvizsgálni. Eladó az 
általa forgalmazott termékekre benyújtott minőségi kifogást területi 
képviselők útján ellenőrzi és rendezi. A betanításon elhangzott, 
prospektusokban és beépítési segédletben foglalt előírások be nem tartása, a 
nem rendeltetésszerű tárolás*, szakszerűtlen felhasználás** és az ezekből 
adódó minőségi hibákért Eladó felelősséget nem vállal. Eladó által 
forgalmazott termékek műszaki paramétereiben a Mérettűrés: ETAG 009 
szabvány az irányadó. Reklamáció esetén Eladó a felmerülő problémákat a 
mindenkor érvényes magyar nemzeti szabvány szerint bírálja el. A kötelező 
alkalmassági idő jogosságának elbírálása a 11/1985. (VI. 22.) 
ÉVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet, valamint a termékfelelősség 
megállapítása az 1993. X. törvény alapján történik.
12.3. Jogviták esetén az ÁÉSZF magyar nyelvű változata az irányadó.
13. Érvényesség: A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 
2020. május 01-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a 
www.isoteq.hu honlapon megtalálható. A jelen Általános Értékesítési és 
Szállítási Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem 
érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.
14. Felek kijelentik, hogy jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket 
a megrendelésük aláírásakor elolvasták, az abban foglaltakat megértették és 

elfogadták, valamint aláírásukkal látták el. Azokat az általános szerződési 
feltételeket, amelyek Eladót vételáron felül további pénzbeli követelésre 
jogosítják fel, – külön tájékoztatást követően – Vevő ugyancsak kifejezetten 
elfogadta. Vevő jelen dokumentumot a megrendelés aláírásakor nyomtatva 
átvette.

*Rendeltetésszerű tárolásnak minősül a szélsőséges környezeti hatásoktól 
védett területen, illetőleg fedett területen való tárolás. Az építőelemek fóliával 
való letakarása tilos. A termékeket víztől, oldószerektől és közvetlen 
ultraibolya sugárzástól (napsugárzás) védeni kell, ezért gondoskodjon zárt 
helyen történő tárolásról. Kiszállítást követően távolítsa el a csomagolási 
egységeket védő fóliát és semmi esetre se tegye ki termékeinket tartós 
UV-sugárzásnak, ellenkező esetben az a termékek deformálódásához vezethet. 
Szakszerűtlen tárolás esetén reklamációt Eladónak nem áll módjában 
elfogadni!

**Falazatépítés közben szint lezárása nélkül, 3 hónapnál hosszabb szünetet 
tartani nem szakszerű használatnak minősül, méretpontatlanság miatti 
reklamációt ez esetben nem áll módunkban elfogadni.

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek
(továbbiakban: ÁÉSZF)

Érvényes 2020. május 01-től visszavonásig. Kérjük, hogy Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeinket a szerződés aláírását megelőzően gondosan olvassa el.
Ezen feltételektől egyedi megállapodás alapján, csak írásban áll módunkban eltérni.
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AZ ISOTEQ BLOCK KFT. ÁLTALÁNOS 
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

1. Általános tudnivalók:
1.1. Az alábbiakban megfogalmazott Általános Értékesítési és Szállítási 
Feltételek (a továbbiakban ÁÉSZF) mindazon ajánlatokra illetve értékesítési 
ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az IsoteQ Block Kft. 
(cégjegyzék-szám: Cg. 01-09-202742; adószám: 25150102-2-43; 
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11731001-20707675-00000000), mint 
Eladó – a továbbiakban Eladó – és a Vevő között szerződéses jogviszony jön 
létre és amennyiben a Felek ettől eltérő feltételekben egyedi adásvételi 
szerződésükben nem állapodnak meg.
1.2. Az ÁÉSZF tárgya: Jelen ÁÉSZF az azonosítószámmal ellátott, pontosan 
kitöltött és a Szerződő Felek által aláírt Megrendelőlapon szereplő IsoteQ® 
építőelemek adásvételére vonatkozik, a feltüntetett átadási árak szerint, I. 
osztályú minőségben. Jelen ÁÉSZF hatálya az Eladóval kivitelezés, tervezés, 
avagy műszaki ellenőrzés tárgyában esetlegesen megkötött szerződésekre nem 
terjed ki. A Megrendelőlapon szereplő építés-betanítás kizárólag az IsoteQ® 
építőelemek építésére vonatkozik, nem terjed ki az épület egyéb 
munkálatainak műszaki irányítására. Az építés-betanítás nem jelent garanciát 
Eladó részéről a pontos, szakszerű kivitelezésre, amennyiben a kivitelezést 
nem Eladó végzi.
1.3. Felkérésre Eladó a szükséges tervdokumentációk alapján és birtokában 
díjmentesen elvégzi az IsoteQ® termékek anyag-kigyűjtését, és kiszámítja 
Vevő kivitelezési munkálataihoz szükséges IsoteQ® építőelemek 
mennyiségét. FIGYELEM: Eladó árajánlatában szereplő mennyiségek 
tájékoztató jellegűek, ajánlások, és nem kötelező érvényűek! Eladó árajánlata 
a közléstől számított 15 napig érvényes. Eladó külön felkérésre vállalja épület 
kivitelezését, statikai terv elkészítését, engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítését külön díjazás mellett, külön szerződésben foglaltak szerint.
2. A szerződés létrejötte: A szerződés az ÁÉSZF, és a mindenkor 
érvényes árak alapján, a Vevő részéről a megrendelés aláírásával / 
elküldésével, az Eladó részéről pedig a megrendelés visszaigazolásával jön 
létre.
3. Megrendelés:
3.1. A Vevő az Eladó által forgalmazott termékeket az Eladó belföldi irodái- 
ban vagy külföldi képviseletein személyesen megrendelheti.
3.2. A megrendelést a Vevő írásban, levélben, faxon, e-mailben is megteheti, a 
4. pontban felsorolt, pontosan kitöltött dokumentációval. Az írásos 
megrendelések menete megegyezik az ÁÉSZF-ben rögzített feltételekkel. 
Írásos megrendelést Eladónak kizárólag akkor áll módjában elfogadni, ha 
Vevő a megrendeléssel egyidőben kinyilatkozza, hogy Eladó valamely 
irodájában, képviseltén, vagy telephelyén előzetesen meggyőződött a 
megrendelni kívánt építőelemek minőségéről, műszaki paraméteriről, Eladó 
képviselőjétől a szükséges szakmai tájékoztatást megkapta. Mindezek alapján 
Vevő tudomásul veszi, hogy írásban leadott megrendelés esetén sem minősül a 
megrendelése alapján létrejött szerződés sem üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek, sem távollévők között kötött szerződésnek.
3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt építőelemek nem előre 
gyártott termékek, azokat Eladó a Vevő kifejezett kérésére állítja elő.
3.4. A megrendelés aláírásával Vevő elismeri, hogy részletesen megismerte a 
jelen ÁÉSZF rendelkezéseit, illetve Eladó alkalmazástechnikai útmutatóját.
3.5. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Vevő kivitelezési munkálataihoz 
szükséges IsoteQ® építőelemek mennyiségének a meghatározása során Eladó 
3-5 % tartalékkal számol, illetve a mennyiséget egész bálákra kerekíti.
3.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt építőelemek kiszállítását 
kizárólagosan Eladó intézi. Amennyiben a Vevő nem tud pontos szállítási 
címet megadni (pl. az adott ingatlanra vonatkozó címképzés még nem történt 
meg), akkor köteles részletes leírást, vagy rajzot átadni Eladónak a célállomás 
megközelíthetőségéről.
3.7. A megrendelésen szereplő szállítási határidőn belül a szállítás pontos 
időpontja minden esetben további egyeztetést igényel a szállítást megelőzően, 
telefonon.
3.8. Pótmegrendelésre, megrendelés módosítására ugyanazon feltételek 
vonatkoznak, mint a megrendelésre. Jelen ÁÉSZF hatálya kiterjed a 
pótmegrendelésre és a megrendelés módosítására egyaránt.

4. Érvényes megrendelés leadásának feltételei: a 
Megrendelőlapnak tartalmaznia kell a megrendelt termék megnevezését, 
mennyiségét, anyagárakat, szállítási díjat, szállítási határidőt. Vevő 
kivitelezési munkálataihoz szükséges IsoteQ® építőelemek mennyiségét – 
Vevő ez irányú kérése esetében – Eladó díjmentesen kiszámítja. A 
megrendelés csak a Vevő részéről aláírt Megrendelőlap alapján érvényes.
5. ÁÉSZF hatálya: Jelen ÁÉSZF-ben meghatározott szerződéses feltételek a 
hatályba lépését követően megkötött egyedi adásvételi szerződésekre 
vonatkoznak.
6. Árak, számlázás:
6.1. Eladó által megállapított árak Magyarország egész területére érvényesek. 
Az anyagárak a szállítás fuvardíját nem tartalmazzák, azt Eladó a 
Megrendelőlapon külön tételben feltűnteti mind mennyiségben, mind árban.
6.2. A megrendelőlap aláírása, és a megrendelés visszaigazolása után Eladó 
előleg-, illetőleg foglalószámlát állít ki, melyet haladéktalanul megküld a Vevő 
részére. Az előleg-, illetőleg foglalószámlát a Vevő köteles a Megrendelőlapon 
feltüntetett határidőben kiegyenlíteni. A Vevő által megrendelt áru a teljes 
vételár kifizetéséig Eladó tulajdonát képezi. Eladó jogosult a Vevő által 
megrendelt árukon a tulajdonjogát mindaddig fenntartani, amíg Eladónak a 
Vevővel szembeni valamennyi, jogos pénzügyi követelése kiegyenlítésre nem 
kerül. A végszámla kiállítására a szállítást megelőzően kerül sor, amelyet Vevő 
még a szállítást megelőzően köteles kiegyenlíteni. A végszámla teljes 
kiegyenlítéséig a szállítást Eladó jogosult megtagadni.
7. Szállítási feltételek:
7.1. Minimális megrendelhető és szállítható mennyiség 40 m³. Az Eladó 
köteles a Vevő részére a megrendelt árut kifogástalan állapotban, I. osztályú 
minőségben átadni. Az Eladó által szervezett szállításért a felelősség Eladót 
terheli, ennek során esetlegesen megsérült építőelemeket az Eladó köteles 
kicserélni. A szállításra vonatkozó fuvardíjat a szerződés elválaszthatatlan 
részét képező Megrendelőlap tételesen tartalmazza. A szállítást követő 
esetleges mennyiségi és minőségi reklamáció esetén a Felek közös 
jegyzőkönyvben rögzítik a felmerült problémákat, különös tekintettel, hogy az 
eltérést mikor észlelték. Az árut a Vevőnek haladéktalanul meg kell vizsgálnia 
a kiszállításkor és az észrevételeit az áru átvételénél jeleznie kell, és a 
szállítólevélen feltűntetni írásban a mennyiségi és minőségi kifogást, 
kárigényt, lehetőség szerint fotókkal alátámasztva. Ennek hiányában Eladó 
mennyiségi és minőségi kifogást, reklamációt, kárigényt elfogadni nem tud. 
Az Eladó köteles a reklamációkat, minőségi, mennyiségi kifogásokat, 
kárigényeket a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül elbírálni, az 
esetleges hibás teljesítést mennyiségileg pótolni, vagy minőségileg megfelelő 
termékre cserélni.
7.2. A teljesítés helye a Vevő által megjelölt munkaterület (szállítási cím). A 
kárveszély a Vevő által megjelölt munkaterületen (szállítási címen) történt 
lerakodást követően átszáll a Vevőre.
7.3. Eladó az IsoteQ® - az intelligens építőelemcsalád elemeit (fal, áthidaló, 
koszorú, födém és tetőelem) bálás kiszerelésben pántolva, élvédőkkel; falvég- 
és magasító elemeit dobozolva szállítja.
7.4. A szállítás megrendelése az építőanyag megrendelésével egy időben 
történik. Eladó az előlegszámlán a szállítás fuvardíját is feltünteti.
7.5. A kiszállított áru átvétele és a kiszállítás megtörténtének elismerése a 
szállítólevél Vevő, vagy annak képviselője által történő aláírásával történik. Az 
áru lerakodása minden esetben a Vevő feladata.
7.6. A munkaterület (szállítási cím) megközelíthetőségét Vevő köteles 
biztosítani. Amennyiben a munkaterület (szállítási cím) helyszíne kamionnal, 
nyerges vontatóval nem megközelíthető, úgy a kamionnal, nyerges vontatóval 
megközelíthető, legközelebbi ponton köteles a Vevő az árut Eladótól átvenni.
8. Fizetési feltételek:
8.1. Eladó bankszámlája, ahová Vevő pénzügyi teljesítését várja a következő: 
OTP Bank Nyrt. 11731001-20707675-00000000. A Vevő által megrendelt 
építőelemek vételárát a Megrendelőlap tartalmazza. A megrendelés szerinti 
vételár bruttó összegéből 10 százalékot foglaló, míg a Megrendelőlapon 
meghatározott esetleges további összeget előleg jogcímén köteles Vevő az 
Eladó bankszámlájára átutalni a Megrendelőlap aláírását, és a megrendelés 
Eladó által történt visszaigazolását követően, előleg-, illetőleg foglalószámla 
ellenében, a Megrendelőlapon feltüntetett fizetési határidőn belül. A fizetési 
határidőt a Megrendelőlap tartalmazza. Szerződő felek kinyilatkozzák, hogy a 

foglaló és a vételárelőleg jogi természetével tisztában vannak, nevezetesen, 
hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, és a 
kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni, egyebekben a foglaló a vételár 
összegébe beleszámít. Az átvett előleg a szerződés meghiúsulása esetén 
visszajár azzal, hogy a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 
Amennyiben a megküldött előleg-, illetőleg foglalószámlát a Vevő a fizetési 
határidő lejártát követő legkésőbb 10 napon belül sem egyenlíti ki, úgy Eladó 
jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és Vevőtől 100.000,- Ft + 
ÁFA összegű meghiúsulási kötbért, és a kötbér összegét meghaladó kárának a 
megtérítését követelni. A teljes vételár fennmaradó összege a szállítás előtt 
kerül kiszámlázásra Vevő részére, mely végszámlába, az előzetesen Vevő által 
már megfizetett foglaló, illetőleg előleg összege beszámításra kerül. A 
végszámla kiegyenlítése a kiszállítást megelőzően esedékes, egyéb, a Felek 
által kizárólag írásban köttetett megállapodás hiányában. 
8.2. Amennyiben a Vevő a megrendelésétől a foglaló megfizetését követően, 
de még az építőelemek kiszállítását megelőzően eláll, úgy a már megfizetett 
foglaló összegét Vevő elveszíti, és köteles Eladónak a foglaló összegét 
meghaladó kárát is megtéríteni. 
8.3. Amennyiben Vevő a végszámla összegét a fizetési határidő lejártát követő 
legkésőbb 10 napon belül sem egyenlíti ki, úgy Eladó jogosult a szerződéstől, 
a foglaló megtartása mellett, azonnali hatállyal elállni, és követelheti Vevőtől 
a foglaló összegét meghaladó kárának a megtérítését is. 
8.4. A Megrendelőlapon megjelölt vételárat Eladó minden esetben az Magyar 
Nemzeti Bank által kiadott napi euró devizaárfolyam alapján, illetőleg a 
szerződő felek kölcsönösen elfogadott ármegállapodásának eredményeképpen 
határozza meg, amely tartalmazza már minden esetben a Vevő részére 
biztosított esetleges kedvezményt is. 
8.5. Amennyiben Vevő a megrendelt áru vételárát egyösszegben, a 
megrendeléssel egyidőben megfizeti, úgy Eladó a Megrendelőlap Vevő általi 
aláírásától számított legfeljebb 30 napig köteles a Vevő által megrendelt 
építőelemek raktározásáról térítésmentesen gondoskodni. Legkésőbb ezen 
időtartamon belül a Vevőnek biztosítania kell – előre egyeztetett időpontban – 
a megrendelt áru munkaterületen (szállítási címen) történő átvételét, ellenkező 
esetben Eladó jogosult a megrendelt termékek további raktározásáért napi 
10.000 Ft + ÁFA tárolási díjat felszámítani.
8.6. A Megrendelőlapon feltüntetett árat Eladó kizárólag a Megrendelőlap 
Vevő általi aláírásától számított 60 napig köteles fenntartani abban az esetben, 
ha Vevő a megrendelt áru vételárát több részletben (foglaló-, illetőleg 
előlegszámla, majd pedig végszámla ellenében) fizeti meg, és ugyanezen 
időtartamig köteles Eladó a Vevő által megrendelt építőelemek raktározásáról 
térítésmentesen gondoskodni. Legkésőbb ezen időtartamon belül a Vevőnek 
meg kell fizetnie a teljes vételár összegét, és biztosítania kell – előre 
egyeztetett időpontban – a megrendelt áru munkaterületen (szállítási címen) 
történő átvételét, ellenkező esetben az euro árfolyam változását az Eladó 
jogosult a vételárban érvényesíteni Vevő hozzájárulása nélkül, és Eladó 
jogosult a megrendelt termékek további raktározásáért napi 10.000 Ft + ÁFA 
tárolási díjat felszámítani.
8.7. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó tárolási, raktározási kapacitása időben 
korlátozott, így amennyiben Vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 
legkésőbb 90 napon belül sem biztosítja a megrendelt áru munkaterületen 
(szállítási címen) történő átvételét, úgy Eladó jogosult a foglaló megtartása 
mellett a szerződéstől elállni, és igényt tarhat Eladóval szemben a foglaló 
összegét meghaladó egyéb kárának a megtérítésére is.
8.8. Az Eladó és a Vevő által közösen megjelölt szállítási határidőt a Megre- 
delőlap tartalmazza. A teljes vételár beérkezését követően, a Megrendelőlapon 
megjelölt szállítási határidőben – Vevő eltérő rendelkezése hiányában – Eladó 
köteles a megrendelést a megadott szállítási címre eljuttatni. 
8.9. Amennyiben Vevő a kiállított előleg-, illetőleg foglalószámlát késve 
egyenlíti ki, úgy az Eladó által vállalt szállítási határidő a késedelmes napok 
számával meghosszabbodik. 
8.10. A Megrendelőlap aláírásakor a Vevő az azon szereplő vételárakat 
ellenőrzi, és azt ellátja jóváhagyólag aláírásával.
9. Szállítás pontos időpontja: A megrendelt építőelemek 
átadás-átvételre az Eladó és a Vevő közötti előzetes, pontos időpontegyeztetés 
alapján kerül sor, melyet Eladó által megbízott fuvarszervező egyeztet a 
Vevővel, figyelembe véve a Megrendelőlapon megállapított szállítási 
határidőt.
9.1. Az Eladó által történő fuvarszervezéskor a Vevő köteles gondoskodni 
arról, hogy a szállítási címen az átvevő a lerakodást biztosítsa. A sofőr a plató 
széléig köteles az árut kirakni, nem köteles lerakodást végezni. Vevőnek 
szükség esetén kötelessége gondoskodni a közterület foglalási és behajtási 
engedélyekről, forgalomelterelésről és irányításról. A Felek a 
Megrendelőlapon megrendelt és szállításkor a Szállítólevélen feltüntetett 
mennyiségeket fogad- ják el a számlázás alapjául. A Szállítólevelet a Vevő 

minden esetben köteles aláírni, lebélyegezni, esetleges észrevételeit a 
szállítólevélen feltüntetni. Amennyiben a Vevő vagy képviselője nem 
gondoskodik a helyszínen az áru Szállítólevél szerinti átvételéről és a 
szállítólevél aláírásáról, úgy a szállító jogosult a helyszínen tartózkodó 
harmadik személy bevonásával a teljesítést szállítólevélen átvetetni. Ezen 
esetben a szállítólevélen szereplő adatokat a Felek tényszerűnek tekintik, azt 
később a Vevő nem vitathatja. Ha a szállítási napon a Vevő, vagy képviselője 
az átvételnél személyesen nem jelenik meg (és az áru átvétele helyszínen 
tartózkodó harmadik személy bevonásával sem lehetséges), és ennél fogva, a 
szállítólevél aláírásának hiányában az árut Eladó átadni nem tudja, úgy azt 
visszaszállítja, és ennek minden költsége a Vevőt terheli.
10. Eladó késedelmes teljesítése: Amennyiben tartós üzemzavar, 
alapanyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok és egyéb rajta kívül álló 
okok, vis maior miatt nem tudja Eladó a Megrendelő által megrendelt 
építőelemeket a vállalt határidőben leszállítani, úgy az Eladó által vállalt 
teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával automatikusan 
meghosszabbodik azzal, hogy  az eredetileg vállalt szállítási határidő lejártát 
követő további 90 nap eredménytelen elteltét követően mindkét Fél jogosult a 
szerződéstől elállni, és ezen jogcímre alapított elállás esetén Eladó köteles a 
megfizetett foglaló egyszeres összegét, valamint Vevő által ezt meghaladóan 
teljesített vételárat visszafizetni, ugyanakkor egyéb kárigénnyel ez esetben 
Vevő az Eladóval szemben nem léphet fel.
11. Minőség, jótállás, esetleges minőségi kifogások:
11.1. Az Eladó biztosítja a törvényben előírt jótállást az IsoteQ® polisztirol 
építőelemekre. A jótállás a beépítés során előállt hiányosságokra, 
szakszerűtlen kivitelezés miatt megsérült elemekre nem vonatkozik. A 
szakszerű beépítés érdekében a Vevő az Eladó (+36) 30 405 3653 
telefonszámán műszaki szaktanácsadást kérhet, illetve térítés ellenében 
helyszíni művezetést. Az IsoteQ® építési rendszer külső és belső szigetelő 
rétege mechanikailag sérülékeny, így azt mindennemű mechanikai behatástól 
védeni kell, melyre a legmegfelelőbb mód a szigetelőrétegek mielőbbi 
elburkolása.
11.2. A termék megfelel a szabványokban előírt minőségi követelményeknek 
(I. osztály), amelyre vonatkozó bizonylatokat az Eladó a Vevőnek igény 
szerint bemutat; továbbá rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges ETA 
minősítéssel. A Megrendelőlaphoz az Eladó csatolja a Teljesítmény 
Nyilatkozatot. 
11.3. Eladó – megalapozott minőségi kifogás esetét kivéve – a Vevő által 
megrendelt, legyártott és részére leszállított termékek visszavételére, 
kicserélésére nem köteles.  
12. Vitás kérdések rendezése, reklamáció, illetékes bíróság:
12.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény- 
könyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, illetve a 
kapcsolódó jogszabályokban előírtak irányadóak. Az Eladó törekszik igényes 
ajánlati tevékenységével, ÁÉSZF-nek megfelelő szállítással és széles körű 
szervizszolgálattal Vevői igényeit kielégíteni, valamint az esetlegesen 
felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezni. A szerződéses viszonyból 
keletkező valamennyi jogvita tekintetében Szerződő felek Magyarország 
jogának az alkalmazását, a magyar bíróságok joghatóságát és a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatásköri szabályainak 
figyelembe vételével a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.2. Eladó a vásárlói kifogást csak az aláírt megrendelőlap és az áru 
eladásakor adott fizetési bizonylat ellenében köteles megvizsgálni. Eladó az 
általa forgalmazott termékekre benyújtott minőségi kifogást területi 
képviselők útján ellenőrzi és rendezi. A betanításon elhangzott, 
prospektusokban és beépítési segédletben foglalt előírások be nem tartása, a 
nem rendeltetésszerű tárolás*, szakszerűtlen felhasználás** és az ezekből 
adódó minőségi hibákért Eladó felelősséget nem vállal. Eladó által 
forgalmazott termékek műszaki paramétereiben a Mérettűrés: ETAG 009 
szabvány az irányadó. Reklamáció esetén Eladó a felmerülő problémákat a 
mindenkor érvényes magyar nemzeti szabvány szerint bírálja el. A kötelező 
alkalmassági idő jogosságának elbírálása a 11/1985. (VI. 22.) 
ÉVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet, valamint a termékfelelősség 
megállapítása az 1993. X. törvény alapján történik.
12.3. Jogviták esetén az ÁÉSZF magyar nyelvű változata az irányadó.
13. Érvényesség: A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 
2020. május 01-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a 
www.isoteq.hu honlapon megtalálható. A jelen Általános Értékesítési és 
Szállítási Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem 
érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.
14. Felek kijelentik, hogy jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket 
a megrendelésük aláírásakor elolvasták, az abban foglaltakat megértették és 

elfogadták, valamint aláírásukkal látták el. Azokat az általános szerződési 
feltételeket, amelyek Eladót vételáron felül további pénzbeli követelésre 
jogosítják fel, – külön tájékoztatást követően – Vevő ugyancsak kifejezetten 
elfogadta. Vevő jelen dokumentumot a megrendelés aláírásakor nyomtatva 
átvette.

*Rendeltetésszerű tárolásnak minősül a szélsőséges környezeti hatásoktól 
védett területen, illetőleg fedett területen való tárolás. Az építőelemek fóliával 
való letakarása tilos. A termékeket víztől, oldószerektől és közvetlen 
ultraibolya sugárzástól (napsugárzás) védeni kell, ezért gondoskodjon zárt 
helyen történő tárolásról. Kiszállítást követően távolítsa el a csomagolási 
egységeket védő fóliát és semmi esetre se tegye ki termékeinket tartós 
UV-sugárzásnak, ellenkező esetben az a termékek deformálódásához vezethet. 
Szakszerűtlen tárolás esetén reklamációt Eladónak nem áll módjában 
elfogadni!

**Falazatépítés közben szint lezárása nélkül, 3 hónapnál hosszabb szünetet 
tartani nem szakszerű használatnak minősül, méretpontatlanság miatti 
reklamációt ez esetben nem áll módunkban elfogadni.
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AZ ISOTEQ BLOCK KFT. ÁLTALÁNOS 
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

1. Általános tudnivalók:
1.1. Az alábbiakban megfogalmazott Általános Értékesítési és Szállítási 
Feltételek (a továbbiakban ÁÉSZF) mindazon ajánlatokra illetve értékesítési 
ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az IsoteQ Block Kft. 
(cégjegyzék-szám: Cg. 01-09-202742; adószám: 25150102-2-43; 
bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11731001-20707675-00000000), mint 
Eladó – a továbbiakban Eladó – és a Vevő között szerződéses jogviszony jön 
létre és amennyiben a Felek ettől eltérő feltételekben egyedi adásvételi 
szerződésükben nem állapodnak meg.
1.2. Az ÁÉSZF tárgya: Jelen ÁÉSZF az azonosítószámmal ellátott, pontosan 
kitöltött és a Szerződő Felek által aláírt Megrendelőlapon szereplő IsoteQ® 
építőelemek adásvételére vonatkozik, a feltüntetett átadási árak szerint, I. 
osztályú minőségben. Jelen ÁÉSZF hatálya az Eladóval kivitelezés, tervezés, 
avagy műszaki ellenőrzés tárgyában esetlegesen megkötött szerződésekre nem 
terjed ki. A Megrendelőlapon szereplő építés-betanítás kizárólag az IsoteQ® 
építőelemek építésére vonatkozik, nem terjed ki az épület egyéb 
munkálatainak műszaki irányítására. Az építés-betanítás nem jelent garanciát 
Eladó részéről a pontos, szakszerű kivitelezésre, amennyiben a kivitelezést 
nem Eladó végzi.
1.3. Felkérésre Eladó a szükséges tervdokumentációk alapján és birtokában 
díjmentesen elvégzi az IsoteQ® termékek anyag-kigyűjtését, és kiszámítja 
Vevő kivitelezési munkálataihoz szükséges IsoteQ® építőelemek 
mennyiségét. FIGYELEM: Eladó árajánlatában szereplő mennyiségek 
tájékoztató jellegűek, ajánlások, és nem kötelező érvényűek! Eladó árajánlata 
a közléstől számított 15 napig érvényes. Eladó külön felkérésre vállalja épület 
kivitelezését, statikai terv elkészítését, engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítését külön díjazás mellett, külön szerződésben foglaltak szerint.
2. A szerződés létrejötte: A szerződés az ÁÉSZF, és a mindenkor 
érvényes árak alapján, a Vevő részéről a megrendelés aláírásával / 
elküldésével, az Eladó részéről pedig a megrendelés visszaigazolásával jön 
létre.
3. Megrendelés:
3.1. A Vevő az Eladó által forgalmazott termékeket az Eladó belföldi irodái- 
ban vagy külföldi képviseletein személyesen megrendelheti.
3.2. A megrendelést a Vevő írásban, levélben, faxon, e-mailben is megteheti, a 
4. pontban felsorolt, pontosan kitöltött dokumentációval. Az írásos 
megrendelések menete megegyezik az ÁÉSZF-ben rögzített feltételekkel. 
Írásos megrendelést Eladónak kizárólag akkor áll módjában elfogadni, ha 
Vevő a megrendeléssel egyidőben kinyilatkozza, hogy Eladó valamely 
irodájában, képviseltén, vagy telephelyén előzetesen meggyőződött a 
megrendelni kívánt építőelemek minőségéről, műszaki paraméteriről, Eladó 
képviselőjétől a szükséges szakmai tájékoztatást megkapta. Mindezek alapján 
Vevő tudomásul veszi, hogy írásban leadott megrendelés esetén sem minősül a 
megrendelése alapján létrejött szerződés sem üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésnek, sem távollévők között kötött szerződésnek.
3.3. Vevő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt építőelemek nem előre 
gyártott termékek, azokat Eladó a Vevő kifejezett kérésére állítja elő.
3.4. A megrendelés aláírásával Vevő elismeri, hogy részletesen megismerte a 
jelen ÁÉSZF rendelkezéseit, illetve Eladó alkalmazástechnikai útmutatóját.
3.5. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Vevő kivitelezési munkálataihoz 
szükséges IsoteQ® építőelemek mennyiségének a meghatározása során Eladó 
3-5 % tartalékkal számol, illetve a mennyiséget egész bálákra kerekíti.
3.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelt építőelemek kiszállítását 
kizárólagosan Eladó intézi. Amennyiben a Vevő nem tud pontos szállítási 
címet megadni (pl. az adott ingatlanra vonatkozó címképzés még nem történt 
meg), akkor köteles részletes leírást, vagy rajzot átadni Eladónak a célállomás 
megközelíthetőségéről.
3.7. A megrendelésen szereplő szállítási határidőn belül a szállítás pontos 
időpontja minden esetben további egyeztetést igényel a szállítást megelőzően, 
telefonon.
3.8. Pótmegrendelésre, megrendelés módosítására ugyanazon feltételek 
vonatkoznak, mint a megrendelésre. Jelen ÁÉSZF hatálya kiterjed a 
pótmegrendelésre és a megrendelés módosítására egyaránt.

4. Érvényes megrendelés leadásának feltételei: a 
Megrendelőlapnak tartalmaznia kell a megrendelt termék megnevezését, 
mennyiségét, anyagárakat, szállítási díjat, szállítási határidőt. Vevő 
kivitelezési munkálataihoz szükséges IsoteQ® építőelemek mennyiségét – 
Vevő ez irányú kérése esetében – Eladó díjmentesen kiszámítja. A 
megrendelés csak a Vevő részéről aláírt Megrendelőlap alapján érvényes.
5. ÁÉSZF hatálya: Jelen ÁÉSZF-ben meghatározott szerződéses feltételek a 
hatályba lépését követően megkötött egyedi adásvételi szerződésekre 
vonatkoznak.
6. Árak, számlázás:
6.1. Eladó által megállapított árak Magyarország egész területére érvényesek. 
Az anyagárak a szállítás fuvardíját nem tartalmazzák, azt Eladó a 
Megrendelőlapon külön tételben feltűnteti mind mennyiségben, mind árban.
6.2. A megrendelőlap aláírása, és a megrendelés visszaigazolása után Eladó 
előleg-, illetőleg foglalószámlát állít ki, melyet haladéktalanul megküld a Vevő 
részére. Az előleg-, illetőleg foglalószámlát a Vevő köteles a Megrendelőlapon 
feltüntetett határidőben kiegyenlíteni. A Vevő által megrendelt áru a teljes 
vételár kifizetéséig Eladó tulajdonát képezi. Eladó jogosult a Vevő által 
megrendelt árukon a tulajdonjogát mindaddig fenntartani, amíg Eladónak a 
Vevővel szembeni valamennyi, jogos pénzügyi követelése kiegyenlítésre nem 
kerül. A végszámla kiállítására a szállítást megelőzően kerül sor, amelyet Vevő 
még a szállítást megelőzően köteles kiegyenlíteni. A végszámla teljes 
kiegyenlítéséig a szállítást Eladó jogosult megtagadni.
7. Szállítási feltételek:
7.1. Minimális megrendelhető és szállítható mennyiség 40 m³. Az Eladó 
köteles a Vevő részére a megrendelt árut kifogástalan állapotban, I. osztályú 
minőségben átadni. Az Eladó által szervezett szállításért a felelősség Eladót 
terheli, ennek során esetlegesen megsérült építőelemeket az Eladó köteles 
kicserélni. A szállításra vonatkozó fuvardíjat a szerződés elválaszthatatlan 
részét képező Megrendelőlap tételesen tartalmazza. A szállítást követő 
esetleges mennyiségi és minőségi reklamáció esetén a Felek közös 
jegyzőkönyvben rögzítik a felmerült problémákat, különös tekintettel, hogy az 
eltérést mikor észlelték. Az árut a Vevőnek haladéktalanul meg kell vizsgálnia 
a kiszállításkor és az észrevételeit az áru átvételénél jeleznie kell, és a 
szállítólevélen feltűntetni írásban a mennyiségi és minőségi kifogást, 
kárigényt, lehetőség szerint fotókkal alátámasztva. Ennek hiányában Eladó 
mennyiségi és minőségi kifogást, reklamációt, kárigényt elfogadni nem tud. 
Az Eladó köteles a reklamációkat, minőségi, mennyiségi kifogásokat, 
kárigényeket a beérkezéstől számított 8 munkanapon belül elbírálni, az 
esetleges hibás teljesítést mennyiségileg pótolni, vagy minőségileg megfelelő 
termékre cserélni.
7.2. A teljesítés helye a Vevő által megjelölt munkaterület (szállítási cím). A 
kárveszély a Vevő által megjelölt munkaterületen (szállítási címen) történt 
lerakodást követően átszáll a Vevőre.
7.3. Eladó az IsoteQ® - az intelligens építőelemcsalád elemeit (fal, áthidaló, 
koszorú, födém és tetőelem) bálás kiszerelésben pántolva, élvédőkkel; falvég- 
és magasító elemeit dobozolva szállítja.
7.4. A szállítás megrendelése az építőanyag megrendelésével egy időben 
történik. Eladó az előlegszámlán a szállítás fuvardíját is feltünteti.
7.5. A kiszállított áru átvétele és a kiszállítás megtörténtének elismerése a 
szállítólevél Vevő, vagy annak képviselője által történő aláírásával történik. Az 
áru lerakodása minden esetben a Vevő feladata.
7.6. A munkaterület (szállítási cím) megközelíthetőségét Vevő köteles 
biztosítani. Amennyiben a munkaterület (szállítási cím) helyszíne kamionnal, 
nyerges vontatóval nem megközelíthető, úgy a kamionnal, nyerges vontatóval 
megközelíthető, legközelebbi ponton köteles a Vevő az árut Eladótól átvenni.
8. Fizetési feltételek:
8.1. Eladó bankszámlája, ahová Vevő pénzügyi teljesítését várja a következő: 
OTP Bank Nyrt. 11731001-20707675-00000000. A Vevő által megrendelt 
építőelemek vételárát a Megrendelőlap tartalmazza. A megrendelés szerinti 
vételár bruttó összegéből 10 százalékot foglaló, míg a Megrendelőlapon 
meghatározott esetleges további összeget előleg jogcímén köteles Vevő az 
Eladó bankszámlájára átutalni a Megrendelőlap aláírását, és a megrendelés 
Eladó által történt visszaigazolását követően, előleg-, illetőleg foglalószámla 
ellenében, a Megrendelőlapon feltüntetett fizetési határidőn belül. A fizetési 
határidőt a Megrendelőlap tartalmazza. Szerződő felek kinyilatkozzák, hogy a 

foglaló és a vételárelőleg jogi természetével tisztában vannak, nevezetesen, 
hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, és a 
kapott foglaló kétszeresét köteles visszafizetni, egyebekben a foglaló a vételár 
összegébe beleszámít. Az átvett előleg a szerződés meghiúsulása esetén 
visszajár azzal, hogy a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 
Amennyiben a megküldött előleg-, illetőleg foglalószámlát a Vevő a fizetési 
határidő lejártát követő legkésőbb 10 napon belül sem egyenlíti ki, úgy Eladó 
jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és Vevőtől 100.000,- Ft + 
ÁFA összegű meghiúsulási kötbért, és a kötbér összegét meghaladó kárának a 
megtérítését követelni. A teljes vételár fennmaradó összege a szállítás előtt 
kerül kiszámlázásra Vevő részére, mely végszámlába, az előzetesen Vevő által 
már megfizetett foglaló, illetőleg előleg összege beszámításra kerül. A 
végszámla kiegyenlítése a kiszállítást megelőzően esedékes, egyéb, a Felek 
által kizárólag írásban köttetett megállapodás hiányában. 
8.2. Amennyiben a Vevő a megrendelésétől a foglaló megfizetését követően, 
de még az építőelemek kiszállítását megelőzően eláll, úgy a már megfizetett 
foglaló összegét Vevő elveszíti, és köteles Eladónak a foglaló összegét 
meghaladó kárát is megtéríteni. 
8.3. Amennyiben Vevő a végszámla összegét a fizetési határidő lejártát követő 
legkésőbb 10 napon belül sem egyenlíti ki, úgy Eladó jogosult a szerződéstől, 
a foglaló megtartása mellett, azonnali hatállyal elállni, és követelheti Vevőtől 
a foglaló összegét meghaladó kárának a megtérítését is. 
8.4. A Megrendelőlapon megjelölt vételárat Eladó minden esetben az Magyar 
Nemzeti Bank által kiadott napi euró devizaárfolyam alapján, illetőleg a 
szerződő felek kölcsönösen elfogadott ármegállapodásának eredményeképpen 
határozza meg, amely tartalmazza már minden esetben a Vevő részére 
biztosított esetleges kedvezményt is. 
8.5. Amennyiben Vevő a megrendelt áru vételárát egyösszegben, a 
megrendeléssel egyidőben megfizeti, úgy Eladó a Megrendelőlap Vevő általi 
aláírásától számított legfeljebb 30 napig köteles a Vevő által megrendelt 
építőelemek raktározásáról térítésmentesen gondoskodni. Legkésőbb ezen 
időtartamon belül a Vevőnek biztosítania kell – előre egyeztetett időpontban – 
a megrendelt áru munkaterületen (szállítási címen) történő átvételét, ellenkező 
esetben Eladó jogosult a megrendelt termékek további raktározásáért napi 
10.000 Ft + ÁFA tárolási díjat felszámítani.
8.6. A Megrendelőlapon feltüntetett árat Eladó kizárólag a Megrendelőlap 
Vevő általi aláírásától számított 60 napig köteles fenntartani abban az esetben, 
ha Vevő a megrendelt áru vételárát több részletben (foglaló-, illetőleg 
előlegszámla, majd pedig végszámla ellenében) fizeti meg, és ugyanezen 
időtartamig köteles Eladó a Vevő által megrendelt építőelemek raktározásáról 
térítésmentesen gondoskodni. Legkésőbb ezen időtartamon belül a Vevőnek 
meg kell fizetnie a teljes vételár összegét, és biztosítania kell – előre 
egyeztetett időpontban – a megrendelt áru munkaterületen (szállítási címen) 
történő átvételét, ellenkező esetben az euro árfolyam változását az Eladó 
jogosult a vételárban érvényesíteni Vevő hozzájárulása nélkül, és Eladó 
jogosult a megrendelt termékek további raktározásáért napi 10.000 Ft + ÁFA 
tárolási díjat felszámítani.
8.7. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó tárolási, raktározási kapacitása időben 
korlátozott, így amennyiben Vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 
legkésőbb 90 napon belül sem biztosítja a megrendelt áru munkaterületen 
(szállítási címen) történő átvételét, úgy Eladó jogosult a foglaló megtartása 
mellett a szerződéstől elállni, és igényt tarhat Eladóval szemben a foglaló 
összegét meghaladó egyéb kárának a megtérítésére is.
8.8. Az Eladó és a Vevő által közösen megjelölt szállítási határidőt a Megre- 
delőlap tartalmazza. A teljes vételár beérkezését követően, a Megrendelőlapon 
megjelölt szállítási határidőben – Vevő eltérő rendelkezése hiányában – Eladó 
köteles a megrendelést a megadott szállítási címre eljuttatni. 
8.9. Amennyiben Vevő a kiállított előleg-, illetőleg foglalószámlát késve 
egyenlíti ki, úgy az Eladó által vállalt szállítási határidő a késedelmes napok 
számával meghosszabbodik. 
8.10. A Megrendelőlap aláírásakor a Vevő az azon szereplő vételárakat 
ellenőrzi, és azt ellátja jóváhagyólag aláírásával.
9. Szállítás pontos időpontja: A megrendelt építőelemek 
átadás-átvételre az Eladó és a Vevő közötti előzetes, pontos időpontegyeztetés 
alapján kerül sor, melyet Eladó által megbízott fuvarszervező egyeztet a 
Vevővel, figyelembe véve a Megrendelőlapon megállapított szállítási 
határidőt.
9.1. Az Eladó által történő fuvarszervezéskor a Vevő köteles gondoskodni 
arról, hogy a szállítási címen az átvevő a lerakodást biztosítsa. A sofőr a plató 
széléig köteles az árut kirakni, nem köteles lerakodást végezni. Vevőnek 
szükség esetén kötelessége gondoskodni a közterület foglalási és behajtási 
engedélyekről, forgalomelterelésről és irányításról. A Felek a 
Megrendelőlapon megrendelt és szállításkor a Szállítólevélen feltüntetett 
mennyiségeket fogad- ják el a számlázás alapjául. A Szállítólevelet a Vevő 

minden esetben köteles aláírni, lebélyegezni, esetleges észrevételeit a 
szállítólevélen feltüntetni. Amennyiben a Vevő vagy képviselője nem 
gondoskodik a helyszínen az áru Szállítólevél szerinti átvételéről és a 
szállítólevél aláírásáról, úgy a szállító jogosult a helyszínen tartózkodó 
harmadik személy bevonásával a teljesítést szállítólevélen átvetetni. Ezen 
esetben a szállítólevélen szereplő adatokat a Felek tényszerűnek tekintik, azt 
később a Vevő nem vitathatja. Ha a szállítási napon a Vevő, vagy képviselője 
az átvételnél személyesen nem jelenik meg (és az áru átvétele helyszínen 
tartózkodó harmadik személy bevonásával sem lehetséges), és ennél fogva, a 
szállítólevél aláírásának hiányában az árut Eladó átadni nem tudja, úgy azt 
visszaszállítja, és ennek minden költsége a Vevőt terheli.
10. Eladó késedelmes teljesítése: Amennyiben tartós üzemzavar, 
alapanyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok és egyéb rajta kívül álló 
okok, vis maior miatt nem tudja Eladó a Megrendelő által megrendelt 
építőelemeket a vállalt határidőben leszállítani, úgy az Eladó által vállalt 
teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával automatikusan 
meghosszabbodik azzal, hogy  az eredetileg vállalt szállítási határidő lejártát 
követő további 90 nap eredménytelen elteltét követően mindkét Fél jogosult a 
szerződéstől elállni, és ezen jogcímre alapított elállás esetén Eladó köteles a 
megfizetett foglaló egyszeres összegét, valamint Vevő által ezt meghaladóan 
teljesített vételárat visszafizetni, ugyanakkor egyéb kárigénnyel ez esetben 
Vevő az Eladóval szemben nem léphet fel.
11. Minőség, jótállás, esetleges minőségi kifogások:
11.1. Az Eladó biztosítja a törvényben előírt jótállást az IsoteQ® polisztirol 
építőelemekre. A jótállás a beépítés során előállt hiányosságokra, 
szakszerűtlen kivitelezés miatt megsérült elemekre nem vonatkozik. A 
szakszerű beépítés érdekében a Vevő az Eladó (+36) 30 405 3653 
telefonszámán műszaki szaktanácsadást kérhet, illetve térítés ellenében 
helyszíni művezetést. Az IsoteQ® építési rendszer külső és belső szigetelő 
rétege mechanikailag sérülékeny, így azt mindennemű mechanikai behatástól 
védeni kell, melyre a legmegfelelőbb mód a szigetelőrétegek mielőbbi 
elburkolása.
11.2. A termék megfelel a szabványokban előírt minőségi követelményeknek 
(I. osztály), amelyre vonatkozó bizonylatokat az Eladó a Vevőnek igény 
szerint bemutat; továbbá rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges ETA 
minősítéssel. A Megrendelőlaphoz az Eladó csatolja a Teljesítmény 
Nyilatkozatot. 
11.3. Eladó – megalapozott minőségi kifogás esetét kivéve – a Vevő által 
megrendelt, legyártott és részére leszállított termékek visszavételére, 
kicserélésére nem köteles.  
12. Vitás kérdések rendezése, reklamáció, illetékes bíróság:
12.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény- 
könyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, illetve a 
kapcsolódó jogszabályokban előírtak irányadóak. Az Eladó törekszik igényes 
ajánlati tevékenységével, ÁÉSZF-nek megfelelő szállítással és széles körű 
szervizszolgálattal Vevői igényeit kielégíteni, valamint az esetlegesen 
felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezni. A szerződéses viszonyból 
keletkező valamennyi jogvita tekintetében Szerződő felek Magyarország 
jogának az alkalmazását, a magyar bíróságok joghatóságát és a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatásköri szabályainak 
figyelembe vételével a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.2. Eladó a vásárlói kifogást csak az aláírt megrendelőlap és az áru 
eladásakor adott fizetési bizonylat ellenében köteles megvizsgálni. Eladó az 
általa forgalmazott termékekre benyújtott minőségi kifogást területi 
képviselők útján ellenőrzi és rendezi. A betanításon elhangzott, 
prospektusokban és beépítési segédletben foglalt előírások be nem tartása, a 
nem rendeltetésszerű tárolás*, szakszerűtlen felhasználás** és az ezekből 
adódó minőségi hibákért Eladó felelősséget nem vállal. Eladó által 
forgalmazott termékek műszaki paramétereiben a Mérettűrés: ETAG 009 
szabvány az irányadó. Reklamáció esetén Eladó a felmerülő problémákat a 
mindenkor érvényes magyar nemzeti szabvány szerint bírálja el. A kötelező 
alkalmassági idő jogosságának elbírálása a 11/1985. (VI. 22.) 
ÉVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet, valamint a termékfelelősség 
megállapítása az 1993. X. törvény alapján történik.
12.3. Jogviták esetén az ÁÉSZF magyar nyelvű változata az irányadó.
13. Érvényesség: A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 
2020. május 01-től visszavonásig érvényesek, a mindenkor érvényes változat a 
www.isoteq.hu honlapon megtalálható. A jelen Általános Értékesítési és 
Szállítási Feltételek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése nem 
érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát.
14. Felek kijelentik, hogy jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket 
a megrendelésük aláírásakor elolvasták, az abban foglaltakat megértették és 

elfogadták, valamint aláírásukkal látták el. Azokat az általános szerződési 
feltételeket, amelyek Eladót vételáron felül további pénzbeli követelésre 
jogosítják fel, – külön tájékoztatást követően – Vevő ugyancsak kifejezetten 
elfogadta. Vevő jelen dokumentumot a megrendelés aláírásakor nyomtatva 
átvette.

*Rendeltetésszerű tárolásnak minősül a szélsőséges környezeti hatásoktól 
védett területen, illetőleg fedett területen való tárolás. Az építőelemek fóliával 
való letakarása tilos. A termékeket víztől, oldószerektől és közvetlen 
ultraibolya sugárzástól (napsugárzás) védeni kell, ezért gondoskodjon zárt 
helyen történő tárolásról. Kiszállítást követően távolítsa el a csomagolási 
egységeket védő fóliát és semmi esetre se tegye ki termékeinket tartós 
UV-sugárzásnak, ellenkező esetben az a termékek deformálódásához vezethet. 
Szakszerűtlen tárolás esetén reklamációt Eladónak nem áll módjában 
elfogadni!

**Falazatépítés közben szint lezárása nélkül, 3 hónapnál hosszabb szünetet 
tartani nem szakszerű használatnak minősül, méretpontatlanság miatti 
reklamációt ez esetben nem áll módunkban elfogadni.

……………………………
Eladó

……………………………
Vevő

Kelt:……………………………………………
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