
Általános Szerződési Feltételek 

Üzletfeleinkkel a következő általános szerződési feltételek elfogadását kérjük. 

1. A szerződés hatálya 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Koncert.hu Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. által kiadott ajánlatokra, rendelés-visszaigazolásokra, számlákra és minden egyéb az 
értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokra. 

Az ÁSZF-től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával. 

2. Árak 

Az ajánlatainkban szereplő árak az ajánlat kiadásától számított 30 napig érvényesek, kivétel, ha 
az ajánlatban ettől eltérő kötöttség kerül megjelölésre. 

3. Fizetési feltételek 

Fizetési feltételeinket ajánlatainkban és számláinkon közöljük. A fizetési feltételek ügyletenként 
és ügyfelenként egyedileg változhatnak.  

A Megrendelő halasztott fizetési igénye esetén a Koncert.hu Kft. a Megrendelőt előzetesen, 
saját belső eljárásában minősíti. A minősítés eredményének függvényében a halasztott fizetési 
módot a Koncert.hu kft vezetősége engedélyezheti. Ennek részleteit egyedileg, egy a 
Megrendelővel kötött külön megállapodásban írásban rögzítjük.  

A fizetési feltételek változását alapvetően befolyásolja a Megrendelők megelőző fizetési 
fegyelme, mely vásárlásonként kerül vizsgálatra. Így a Koncert.hu Kft. fenn tartja a jogot, hogy a 
fizetési feltételeket a számla kiállításának pillanatáig egyoldalúan megváltoztassa. 

A Koncert.hu Kft. egyedi elbírálás alapján fenn tartja a jogot, hogy egyes  megrendelések 
teljesítését a megállapodott ajánlati ár teljes vagy részben történő előre kiegyenlítéséhez kösse, 
ezt ajánlatunkban külön fel is tüntetjük. 

Egy számla akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha annak teljes bruttó értéke a Koncert.hu Kft. 
bankszámláján megjelent vagy a Koncert.hu Kft. házipénztárába készpénzbe be lett fizetve.  

A késedelmi kamat mértéke a késedelmesen kifizetett szállítói számla bruttó végösszege után 
számított évi 30% (harminc százalék), annak elszámolására az 1959 évi IV. tv 293. paragrafusa 
alapján kerül sor. 

 
4. Ajánlati kötöttség 

Ajánlatunk annak keltétől 30 napig érvényes vagy az ettől eltérő határidőt azon külön 
feltüntetjük. E határidő lejárta után ajánlatunk érvénytelennek tekintendő, az abban foglaltak a 
Koncert.hu Kft-t nem kötelezik. 



A Koncert.hu Kft. és a Megrendelő között akkor jön létre szerződés, amennyiben Megrendelő az 
ajánlati kötöttség időtartama alatt a Koncert.hu Kft. ajánlatában foglaltakat egyezően 
megrendeli és arról a  Koncert.hu kft írásos megrendelés visszaigazolást küldött. 

A Koncert.hu Kft. kibocsájtott ajánlatainak aláírására az ügyvezető, illetve a kereskedelmi 
vezetők jogosultak. Csak a nevezettek által aláírt ajánlatok és szerződések kötelező érvényűek a 
Koncert.hu Kft-re nézve.  

5. Vállalási határidő 

A vállalási határidőként megadott időtartam a megrendelés beérkezésétől illetve előleges vagy 
előre fizetés esetén a teljes összeg beérkezésétől  értendő. 

Amennyiben a megrendelés visszaigazolásban megjelölt vállalási határidő eltér az 
ajánlatunkban szereplőtől akkor a megrendelés visszaigazolásban szereplő határidő a 
szerződéses vállalási határidő. 

A Koncert.hu Kft. természetesen mindent elkövet a Megrendelő igénye szerinti vállalási 
határidő teljesítése érdekében. 

Amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerülő körülmény okozza a vállalás késedelmét, a 
vállalási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. 

A Megrendelő abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségének eleget tenni, ha 
vállaláshoz szükséges anyagokat nem küldi határidőre vagy egyáltalán Koncert.hu Kft. részére a 
megrendelés visszaigazolásban feltüntetett vállalási határidő lejártát követő 3 munkanapon 
belül.  Ez esetben a fizetési határidő lejártát a szerződéses vállalási határidőtől számítva kell 
érteni, eszerint lesz feltüntetve a számla kiállításakor. 

6. Teljesítés feltételei 

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt szolgáltatásokat a Koncert.hu Kft. 
által üzemeltetett felületeken tételesen ellenőrzi, bármilyen észrevételt haladéktalanul írásban 
közöl Koncert.hu Kft. felé. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést követően nem 
élhet kifogással.  
Amennyiben a Megrendelő nem a fent rögzítettek szerint jár el, vagy ha az ellenőrzést bármely 
okból elhanyagolja, az abból adódó eltérés miatt reklamációval a későbbiekben nem élhet, 
ráutaló magatartásával a reklamáció lehetőségének jogáról lemond. 

7. Tulajdonjog fenntartása 

Fenntartjuk a tulajdonjogunkat a Koncert.hu Kft. által üzemeltetett valamennyi felületre, 
függetlenül attól, hogy az saját vagy nem saját szellemi termékünk. Így tehát Megrendelő által 
küldött anyagot tulajdonjoga átszáll a Koncert.hu Kft-re. 

8. Rendelés (szerződés) felmondás 

A már megrendelt hirdetés a megjelenés előtti 90. napig minden következmény nélkül 
lemondható. 



A megrendelések leadási határideje előtt 60 napon belül lemondott hirdetési megrendelések 
esetén Koncert.hu Kft. a hirdetési díj 50 %-ának, 30 napon belüli lemondás esetén pedig a 
hirdetés 80%-ának megfelelő összegű kötbért számít fel Koncert.hu Kft. Abban az esetben, ha a 
leadási határidő lejártáig a reklámozó nem bocsátja a Koncert.hu Kft. rendelkezésére a 
megállapított anyagokat, ami a szerződés meghiúsulásához vezet, Koncert.hu fenntartja a jogot 
a teljes hirdetési díj kiszámlázására és behajtására.  

9. Vis Maior 

Semmilyen vis majorból eredő késedelmes teljesítésért a Koncert.hu kft nem vállal felelősséget. 
Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 3 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában 
áll a szerződéstől való elállás. 

10. Egyéb feltételek 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  Minden 
egyéb esetben a felek törekednek a mindkettőjük számára elfogadható megoldásra. 

11. Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége 

A Koncert.hu kft jelen Általános Szerződési Feltételei érvénytelenítik a korábban kiadott 
hasonló dokumentumokat. Minden konkrét szerződéskötéshez és megrendeléshez a mindenkor 
érvényben lévő ÁSZF van hatályban. Jelen ÁSZF hatályos 2013-05-02-től  és érvényességi 
határideje a következő ÁSZF kibocsátásáig tart. 

 
Strem Gábor 
ügyvezető igazgató 
Koncert.hu Kft. 
 


