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Általános Szerződési Feltételek tehergépkocsikra, 
autóbuszokra, azok gépegységeire és 

pótalkatrészeire. 

 
A szerzõdésre a következõ feltételek érvényesek, amennyiben nem születik 

kifejezetten és írásban más megállapodás: 
 
I. Ajánlat és adásvételi szerzõdés 

Ajánlataink ajánlati kötöttség nélküliekként értendõk, hacsak az ajánlat maga kifejezetten mást nem 
mond. A vevő a megrendelés visszaigazolásáig, legfeljebb azonban 6 hetes idõtartamon át kötve 
van megrendeléséhez. Írásbeli megrendelés visszaigazolásunkkal jön létre a szerzõdés . 
Minden megállapodás, szóbeli mellékegyezmény és szerzõdésmódosítás csak akkor érvényes, ha 
azt írásban visszaigazoljuk. Ugyanez vonatkozik az szállítási tárgyának megigért tulajdonságaira. 
A vevõ szerzõdésbõl eredõ igényei csak hozzájárulásunkkal ruházhatók át. Az eladó a szállítás 
ideje alatt fenntartja a szerkezeti vagy formai változtatások, eltérések a színárnyalatban, valamint 
a szállítás terjedelmének módosítása jogát, amennyiben azok a szállitási  szerződés tárgyát nem 
módosítják jelentõsen és a változtatás elfogadása elvárható a vevõtõl. Az adásvétel tárgyát illetõen 
a szállítás terjedelmére, a jármű kinézetére, a teljesítményekre, méretekre és súlyra, az 
üzemanyag-felhasználásra, üzemeltetési költségekre, fuvardíjakra és egyéb értékekre vonatkozó, 
a szerzõdés megkötésekor megadott adatokat tájékoztató jellegünek kell tekinteni. Ezek nem 
jelentenek megigért tulajdonságokat, hanem csak annak mércéjéül szolgálnak, hogy a adásvételi 
szerződés tárgya a VI. pont szerint hibátlan-e. 
On-line érdeklődés az alkatrészvásárláshoz a www.partslink24.com oldalon lehetséges, előzetes 
regisztráció után. A vevő nem minősül fogyasztónak, ezért felhívjuk figyelmét, hogy az on-line 
vásárolt árut nem áll módunkban visszavásárolni. 
 
II. Árak és fizetési feltételek 

Áraink, eltérõ megállapodás hiányában nettó, vámkezeletlenül, az MAN Kft. telephelyén átvéve 
értendõk, skonto és csomagolásnélkül. Áraink az ajánlat megtételekor fennálló költségalapon 
nyugszanak. Ennek lényeges megváltozása esetére a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk 
az ármódosítás jogát maximum 5% erejéig. Ilyen esetben a vevőt elállási jog illeti meg a 
megrendelésvisszaigazolás beérkezésétől számított két hétig.  A vételár tartalmazza az Eladó 
telephelyére szállítás, vizsgáztatás, forgalombahelyezés, rendszámozás és az átadás költségeit, 
de nem tartalmazza a tulajdonszerzési illetéket, melynek költsége a Vevőt terheli. 
A vételár kifizetésének a megállapodás szerirnt, költségmentesen kell megtörténnie az általunk 
megnevezett számlára. Pótalkatrészek szállításakor a fizetés okmányok ellenében azonnal 
esedékes. Akkreditívet, váltót, csekket és fizetési utalványokat csak megállapodás szerint és csak 
fizetési eszközként fogadunk el, nem pedig teljesítés helyett, figyelembe véve az összes felmerült 
váltó-, beszedési és diszkont díjat. További forgatás és prolongálás nem minõsül teljesítésnek. 
Idõben történõ bemutatásért, óvatolásért, értesítésért és visszajuttatásért külön díjazás nélkül nem 
vállalunk felelõsséget. Az esetleges elõlegek után nem fizetünk kamatot. 
Igényeinkkel szemben a vevõ csak akkor élhet beszámítással, vagy érvényesíthet visszatartási 
jogot, ha a vevõ ellenkövetelése nem vitatott, vagy jogerõs határozaton alapul. 
A fizetési határidő jármű készrejelentésétől számított 8 nap, amennyiben a felek másként nem 
állapodnak meg.  
A megrendeléskor nyilatkoznia kell a megrendelőnek, hogy ő maga vásárolja meg a járművet vagy 
finanszírozót von be az ügyletbe. Finanszírozás esetén a megrendelő visszavonhatatlan 
finanszírozási igérvényt – mely legalább a megrendelő megnevezését, adószámát, a megrendelt 
jármű típusát, mennyiségét, önerőt, futamidőt, maradványértékét, havidíjat tartalmazza- köteles 
bemutatni a rendelés visszaigazolásban feltüntetett előrelátható szállítási időpontot megelőző 6 
héttel. Amennyiben ilyen igérvényt a megrendelő nem bocsát Szállító rendelkezésére, Szállító 
elállhat a szerződéstől a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazásával. Amennyiben a fizetési 
igérvényben meghatározott önerő mértéke magasabb, mint a megrendelő által befizetett foglaló 
összege, akkor a különbséget az ügyfél a fizetési igérvény bemutatásával egyidejűleg köteles 
megfizetni a szállítónak. 
A megállapodás szerinti fizetési idõpontok vagy fizetési határidõk be nem tartása esetén jogunkban 
áll póthatáridõ tűzése nélkül tetszésünk szerint vagy a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani, 
vagy teljesítést és kártérítést a késedelmes teljesítés, vagy kártérítést nem teljesítés miatt perben 
érvényesíteni, vagy a szerzõdéstõl elállni. 
 
 
III. Tulajdonjog fenntartása 
A adásvételi szerződés tárgya a vevõnek az szállítási szerzõdésbõl eredõ összes kötelezettsége 
teljes kiegyenlítéséig ami tulajdonunkban marad. A tulajdonjog fenntartása az adásvételi szerződés 
tárgyával összefüggésben keletkezett összes követelésünkre érvényes. A tulajdonjog fenntartása 
hatálya alatt az adásvételi szerződés tárgyának elidegenítése vagy megterhelése, illetve 
biztosítékul adása írásbeli hozzájárulásunk hiányában tilos. A megbízásunk alapján eljáró 
képviseleteknek és más értékesítési kapcsolatoknak, ha azok velünk szemben önálló vevõként 
lépnek fel, a adásvételi szerződés tárgyának további értékesítésekor a végsõ vásárlóval meg kell 
állapodniuk a tulajdonjog fenntartásában. 
A vevõ hitelezõinek beavatkozásakor, különösen az szállítás szerződés tárgyának zálogolása 
esetén, a vevõnek haladéktalanul értesítenie kell bennünket ajánlott (légipostai) levél útján. A 
beavatkozás kiküszöbölését célzó intézkedések költségeit, különösen az igényperekét a vevõ 
viseli, ha azokat az ellenféltõl nem tudjuk behajtani. 
A tulajdonjog fenntartásának ideje alatt a vevõnek biztosítania kell az adásvételi szerződés tárgyát 
lopás, betörés, tűz, felelõsség és rongálás ellen, azzal a feltétellel, hogy a biztosítási szerzõdésbõl 
eredõ jogok a maradék kötelezettségek teljesítéséig minket illetnek meg. A biztosítási kötvényt, 
valamint a nyugtákat a biztosítási díjról kérésünkre be kell mutatnia nekünk. 
Ha a megállapodás szerinti fizetési határidõket nem tartják be, jogunkban áll az adásvételi 
szerződés tárgyát újra birtokba venni, anélkül, hogy ez tilos önsegélynek minõsülne, és újbóli 
kiadását a vevõnek mindaddig megtagadni, amíg az összes esedékes fizetési kötelezettséget nem 
teljesíti, vagy új fizetési feltételekben nem állapodunk meg. A szállítási  szerződés tárgyának újbóli 
birtokbavétele folytán keletkezõ összes költséget a vevõ viseli. Jogunk van a vevõ fizetési 
kötelezettségének csorbítása nélkül, a adásvételi szerződés újra birtokba vett tárgyát tartozékokkal 
együtt szabad kézbõl történõ eladás útján a lehetõ legjobban értékesíteni. Az árbevételt valamennyi 
költség levonása után a vevõ teljes tartozására jóváírjuk, az árbevétel ezt esetlegesen meghaladó 
részét pedig neki kifizetjük. 
A vevõ köteles a tulajdonjog fenntartása ideje alatt a adásvételi szerződés tárgyát rendeltetésszerű 
állapotban tartani és a szükségessé váló javításokat azonnal elvégezni. 
Ha a vevõ nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, és vele szemben a tulajdonjog fenntartás 
érvényesítésre kerül, a vevõ nem élhet azzal a kifogással, hogy az adásvételi szerződés tárgya 
üzleti tevékenysége, ipara vagy foglalkozása fenntartására feltétlenül szükséges. 

A vevõ köteles saját költségén megtenni minden intézkedést, amelyre szükség van ahhoz, hogy a 
tulajdonjog vagy helyére lépõ más jogok a adásvételi szerződés tárgyára vonatkozóan érvényesek 
legyenek, vagy fennmaradjanak. 
 
IV. Szállítás és szállítási határidõ 

A szállítási határidõ kezdete eltérõ megállapodás hiányában a megrendelés írásbeli 
visszaigazolásának napja, feltéve, hogy minden műszaki és kereskedelmi részlet tisztázódott és 
az elõlegeket, amennyiben ilyenekben megállapodtunk,kifizették. A szállítás teljesítettnek 
tekintendõ, ha a küldemény a szállítási határidõn belül feladásra kész, és ezt a vevõvel közöltük  
Pótalkatrészek esetében a szállítás akkor minõsül teljesítettnek, ha az alkatrészeket a határidõn 
belül az MAN üzemébõl elküldték (feladták). 
Ha a vevõ a szállítási határidõ futamideje alatt bármiféle módosítást kíván a kivitelben vagy a 
szállítás terjedelmét illetõen, vagy szerzõdés szerinti kötelezettségeit azok esedékességekor nem 
teljesíti pontosan, akkor a futamidõ megszakad, az ebbõl eredõ késedelmes szállításért az eladót 
nem terheli felelõsség. 
A megállapodás szerinti szállítási határidõ betartására alváz esetében kötelezettséget vállalunk. 
Amennyiben a járművet felépítménnyel együtt szállítjuk, a felépítményező céget az ügyfél jelöli ki, 
ezért az eladó ilyen esetben csak tájékoztató jellegű határidőt közöl a szállításra. Ha a 
megállapodás szerinti szállítási határidõt olyan okokból, melyekért nem a vevõ a felelõs, saját 
hibánkból több mint 6 héttel túllépjük, a vevõ jogosult méltányos póthatáridõt tűzni. Ha az adásvételi 
szerződés tárgyát a póthatáridõ lejártáig sem szállítjuk le, a vevõ írásbeli nyilatkozattal a 
szerzõdéstõl elállhat. Kizárt a kártérítési igény a megállapodás szerinti szállítási határidõ túllépése 
miatt. Jogunkban áll a szállítást rész-szállítások formájában teljesíteni. 
Vis major vagy más elõre nem látható akadályok, így pl. zendülés, üzemi zavarok, sztrájk, kizárás, 
a beszállítók szállítási késedelmei, szállítási zárlat vagy akadályoztatás esetén a szállítás 
késedelme nem következik be. Ilyen és hasonló esetekben a megállapodás szerinti szállítási 
határidõ vagy a megállapodás szerinti szállítási idõpont a vis major idõtartamának idõszakával 
meghosszabodik. Az ilyen esetek mindkét felet feljogosítják arra, hogy a szerzõdésben 
megállapított szállítási határidõ vagy a szerzõdésben megállapított szállítási idõpont elteltét követõ 
6 hónap után a szerzõdéstõl elálljanak, feltéve, hogy attól a féltõl, aki az elállás jogát gyakorolja, a 
szerzõdés teljesítése már nem várható el.Ha a szállítási határidõ elmulasztása miatt vevõ él elállási 
jogával, a már teljesített esetleges elõleg visszafizetése mellett igényelheti annak kamatait a 
Magyar Nemzeti Bank mindenkori jegybanki alapkamatlábának megfelelõen.Rész-szállításokra 
jogunk van. 
 
V. Átvétel és feladás 
A vevõnek joga van 8 nappal a feladási készség bejelentése után az adásvételi szerződés tárgyát 
a megállapodás szerinti átváteli helyen megvizsgálni. A vizsgálati jogról hallgatólagosan 
lemondottnak tekintjük, ha a vizsgálatot e határidõn belül nem végzi el, a feladási megbízást 
megadja. A adásvételi szerződés tárgya akkor a vevõnek vagy megbízottjának történõ elszállítással 
átvettnek és szabályszerűen leszállítottnak minõsül. 
Pótalkatrészek feladása a feladási készség elõzetes bejelentése nélkül történik. Amennyiben egy 
pótalkatrészküldemény tartalma sértetlen csomagolás mellett nem egyezne meg a feladás 
bejelentõjével, az erre vonatkozó értesítésnek legkésõbb 21 nappal az átvételt követõen meg kell 
érkeznie hozzánk; kifogásokat ugyanezen a határidõn belül kell érvényesíteni.  
Ellenkezõ esetben a szállítmány szabályszerűen átvettnek minõsül. Eltérõ megállapodás 
hiányában a kárveszély a adásvételi szerződés tárgyának az MAN telephelyérõl való kiszállításával 
átszáll avevõre. 
Ha a vevõ a feladási készség bejelentése után az adásvételi szerződés tárgyának átvételével vagy 
a feladási elõírás elkészítésével, vagy afizetési megállapodások teljesítésével, vagy a 
megállapodás szerinti biztosíték nyújtásával 2 hétnél tovább késedelemben marad, írásban 
kiszabott méltányos póthatáridõ lejárta után jogunk van magasabb kártérítési igény 
érvényesítésének kizárása mellett a vételár 15 %-át kártalanításként igényelni. Ha nem élünk 
ezekkel a jogokkal, egyéb jogaink csorbítása nélkül jogunkban áll szabadon rendelkezni az 
szállítási szezrződés tárgyával, és ahelyett méltányos határidõn belül egy azonos jellegű járművet 
szállítani a szerzõdés feltételei szerint. 
 

VI. Szavatosság Feltéve, hogy a Vevő a vállalt szerződési kötelezettségeit, különösen a fizetési 
kötelezettségeket, határidőre teljesítette,  a szállító szavatolja a adásvételi szerződés tárgyának a 
technika mindenkori színvonalának megfelelő hibátlanságát a szerkezet, szerkezeti anyag és gyári 
munka tekintetében az alábbi időtartam alatt: 

A járműre 

a)12 hónapig az első forgalomba helyezéstől vagy 24 hónap a gyárból való kiszállítástól számítva, 
amelyik előbb következik be. 

b) 24 hónapig MAN TGE típusú járműre az átadástól számítva. Amennyiben az értékesítés a 
gyártástól számított 12 hónapon túl valósul meg, akkor a gyártástól számított 2 év a szavatossági 
határidő. 

c) MAN TGE modell megnevezésű transzporterek nagyfeszültségű akkumulátoraira az eladó 8 év 
jótállást vállal a jármű átadásától számítva, de ezen belül maximum 160.000 km 
futásteljesítményig. Az akkumulátor kapacitásának csökkenése az összetétele miatt természetes 
és nem jelent hibát a jótállás értelmében, amennyiben a fenti határidő eltelte előtt a használható 
kapacitás 70%-át nem múlja alul. A jótállás nem érvényes, amennyiben a hiba azáltal keletkezett, 
hogy a nagyfeszültségű akkumulátort nem a használati utasítás szerint használták, vagy nem 
annak megfelelően karbantartották ; ez különösen vonatkozik az akkumulátor rendeltetésszerű 
töltésére. 

Motorra, sebességváltóra és meghajtott tengelyekre 
a) 24 hónapig az első forgalomba helyezéstől, de maximum 36 hónapig a gyárból való 

kiszállítástól számítva, amelyik előbb következik be. 
b) a fenti új egységek MAN egyik saját szervízében, MAN szerződéses szervízében 

vagy felhatalmazott szervízben történő 
beépítése esetén 24 hónapig a beépítéstől számítva (az első 12 hónapban kilométer-korlátozás 
nélkül, ezt követően maximum 200.000 km-es futásteljesítményig), illetve az egység gyárból 
történő kiszállításától számított 30 hónapig, amelyik hamarabb következik be 
Szavatosság átrozsdásodás ellen 
Tgk-vezetőfülkékre 60 hónapos átrozsdásodási szavatosság az első forgalomba helyezéstől 

számítva vagy 66 hónap a gyárból való kiszállítástól számítva, amelyik előbb következik be  
Ennek előfeltételei: 

a) utólagos konzerválás 12 hónappal az első forgalomba helyezés után 

b) utólagos konzerválás 36 hónappal az első forgalomba helyezés után 

c) az utólagos konzerválást erre felhatalmazott szerviznek kell végeznie (ezt az MAN-képviselettel 
szemben a Vevőnek igazolnia kell, máskülönben megszűnik a szavatosság) 

http://www.partslink24.com/


d) a keletkezett mechanikai károkat szakszervizben kell kiküszöbölni. Ilyenkor el kell végezni az 
üregek konzerválását az MAN előírása szerint. 

e) hogy azokat a járműveket, melyek különleges alkalmazási feltételeknek vannak kitéve, igy pl. 
cement- vagy mészsilójárművek, műtrágya- vagy savszállítók, stb. 2K-arcrilgyanta alapú 
fedőlakkozásnak vessék alá. Ez a tej-, készbeton- vagy hasonló járművekre is vonatkozik, 
melyeket rendszeresen mosólúggal tisztítanak. 

MAN TGE típusú járművekre ez a szabályozás nem vonatkozik, az irányadó szabályozás külön 
mellékletben szerepel. 

Pótalkatrész-szavatosság 
A szállító eredeti MAN pótalkatrészekre, eredeti MAN ecoline alkatrészekre, eredeti tartozékokra a 
következő időtartamban szavatol: 24 hónap a szállítástól ill. a beépítéstől. 
Ki vannak zárva a szavatosságból: 

-Külső mechanikus behatás  
-kezelési útmutató be nem tartása 
- túlterhelés 
-előírt karbantartás elmulasztása vagy karbantartásra nem jogosított által végzett munka, az előírt 
karbantartási intervallum elmulasztása 
-alkatrész szakszerűtlen megváltoztatása 
-idegen alkatrész beépítése 
-normál kopás (különösen akkumulátorok, kuplungbetétek, fékbetétek, fékdobok, féktárcsák, 
ékszíjak, csapágyak, vonószerkezetek, ablaktörlőgumi, üveg, izzólámpák) 
-gépjármű vezetőjének hibás magatartása  
-baleset  
-eldugult vagy elszennyeződött üzemanyag-vezeték vagy szűrő 
- nem a gyártó által jóváhagyott és forgalmazott szűrők használata 
-vis major, időjárási körülmények 
-versenyen való részvétel ill. arra való gyakorlás  
-az MAN előírásainak nem megfelelő kenő- vagy üzemanyag használata 
-a rádió, hangfalak, további elektronikai berendezések, olajok, zsírok, tömítések, hidraulikai 
folyadékok, szűrők, granulátumok, légszárító patronok   
következtében fellépő hibák miatti igények. 
Ugyanígy nem nyújt szavatosságot a szállító azokra az alkatrészekre, melyeket nem ő maga állított 
elő (különleges/idegen felépítmények, abroncsok, rádiókészülékek és ponyvaanyagok) a 
tehergépkocsiknál. Ezeknek az alkatrészeknek a tekintetében a kifogásokat az alvállalkozó helyi 
képviseletével kell lebonyolítani. 
A szavatosság a szállító tetszése szerint a adásvételi szerződés tárgyának MAN saját szervizében, 
MAN szerződéses szervizében vagy  felhatalmazott szervizben történő javításra, vagy a hibás 
részek pótlására irányul. A javítás elvégzésének a szállító által meghatározandó helyét a Vevő 
érdekeinek figyelembevételével kell meghatározni. Azokat az alkatrészeket, melyeket ki kell 
cserélni, portó- és fuvarmentesen kell elküldenie a Vevőnek a szállítóhoz. 
Kicserélésre minden esetben csak hibás alkatrészek és olyan alkatrészek kerülnek, melyek a 
adásvételi szerződés tárgyának szakszerű kezelése ellenére szükségszerűen megsérültek. 
A kicserélt alkatrészek átkerülnek a szállító tulajdonába. Ha a szállító egy garanciális esetet 
kifejezetten elismer, akkor a legolcsóbb feladás költségei és a beépítés méltányos költségei őt 
terhelik. A beépítési költségek megtérítése azzal a feltétellel történik, hogy a beépítést a szállító, a 
gyár saját szervize, ill. egy szerződéses szervize, vagy egy felhatalmazott szerviz végzi el.  
Közvetlen vagy közvetett következményi kárért (elmaradt haszon, helyettesítő fuvar költsége) nem 
nyújtunk kártérítést. Nem térítjük meg azokat a károkat, amelyek abból erednek, hogy a hiba nem 
került haladéktalanul bejelentésre vagy a jármű nem került haladéktalanul a  javítás elvégzésére 
feljogosított szervizbe. 
A szavatosság ki van zárva továbbá, ha az idevágó jogszabályi rendelkezések szerint megengedett 
összsúly, a tengelyterhelés vagy a adásvételi szerződésben meghatározott hasznos terhelés 
túllépését állapítjuk meg. Ugyanígy kizárt a szavatosság a km számláló, a tachográf bármilyen 
manipulációja esetén. 
A szavatossági igényt akkor fogadja el a szállító, amennyiben a hibát annak bekövetkezése után 
közvetlenül írásban bejelentik hozzá. 
 
VII. Felelõsség 
A VI. fejezet (Szavatosság) rendelkezéseitõl függetlenül nem nyújtunk térítést egy közvetlen vagy 
közvetett kárért, elmaradt haszonért, történjék az bármilyen jogalapon. 
Szándékosan és az életben, testi épségben okozott károkért való felelősséget nem érinti az 
elévülési időt érintő fenti szabályozás. 
Amennyiben az eladó gondatlanul okoz kárt, a felek az alábbiakban állapodnak meg:  A felelősség 
a szerződés lényeges kötelezettségeinek megsértése esetén áll fenn, amelyek szerződés 
rendszerinti teljesítéséhez szükségesek és amelyek teljesítésében a vevő rendszerint bízhat.  
A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az 
elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, 
hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének 
időpontjában tipikusan előre látható volt. 
Amennyiben a károkat egy a megbízó által kötött biztosítás fedezi, akkor a vállalkozó csak az egyéb 
a megbízót érő hátrányokért felel pl. magasabb biztosítási díj, önerő. 
A szavatosság keretében beépített alkatrészek vonatkozásában a vevő a járműre eredetileg 
irányadó szavatossági határidőig érvényesíthet szavatossági igényt. 
Az alkatrész tulajdonosában történő változás nem érinti a szavatossági igények 
érvényesíthetőségét. A szavatosság időtartama addig tart, amikor a fent meghatározott idő eltelt 
vagy amennyiben a fent meghatározott távolságot a járművel megtették. 
Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. 
 
VIII. Hozzájárulás adattovábbításhoz -Connected Vehicle 

1. Funkciók 
Az adásvétel tárgya egy ún. „Connected Vehicle“, amely lehetővé teszi a járműből származó adatok 
továbbítását az MAN Truck & BUS SE (“MAN T&B” ) -hez illetve ennek kapcsolt vállalkozásához, 
a müncheni TB Digital Services GmbH(“TBDS”). A TBDS üzemelteti a RIO-Plattformot 
(https://start.rio.cloud/”), melyen keresztül a vevő különböző szolgáltatásokat vehet igénybe 
flottamenedzsment vagy logisztikai folyamatok keretében.  Ezek a szolgáltatások a a “Connected 
Vehicle”-ből továbbíttott adatokon alapulnak.  
 

2. Adatok 
A jármű ből az MAN T&B- hez és a TBDS-hez továbbított adatok a jármű azonosítószámával 
összekötve adott esetben személyes adatok lehetnek. A következő adatok kerülnek át pl. a MAN 
T&B-hoz és TBDS –hez: 
 
-a jármű állapotára vonatkozó információk (pl. motorfordulatszám, sebesség, 

üzemanyagfogyasztás) 
-a jármű környezetére vonatkozó információk (pl. hőmérséklet, esőérzékelő, távolságérzékelő) 
-egyes rendszerösszetevők üzemi állapota (pl. üzemanyagtartály töltöttsége, guminyomás, 
akkumulátor állapota) 
-meghibásodások egyes rendszerekben (pl. izzók, fékek) 
-különböző forgalmi helyzetekben bekövetkező események (pl. vészfékasszisztens működésbe 
lépése, stabilitási rendszer működésbe lépése) 
-a járművet károsító eseményekre vonatkozó információk, 
-pozícióadatok 
 

3. Célok 
 

 Az MAN T&B és a TBDS az adatokat olyan szervízszolgáltatások nyújtása érdekében használják, 
melyeket ők vagy velük kapcsolt vállalkozási státuszban levő társaságok nyújtanak, kizárólag 
összesített vagy anonimizált formában az alábbiak szerint:  
-szervíz szolgáltatások kínálatának állandó továbbfejlesztése 
-Fogyasztáscsökkentéssel és kopásredukálással kapcsolatos jelzőszámok ésszerűsítése és 

meghatározása 
-hibamegállapítás és hibamegelőzés 
- szavatossági és termékfelelősségi kötelezettségek betartása  (visszahívási akciók) 
-Járműfunkciók, gyártási – és szervízoptimalizálás minőségének javítása 

4. Hozzájáruló nyilatkozat 
 

.A vevő hozzájárul, hogy a jármű üzemeltetése közben keletkező 2. pont szerinti, adott esetben 
személyes adatoknak minősülő adatok  a 3. pontban részletezett célokból az MAN T&B- hez és a 
TBDS-hez továbbítodjanak.  
Minden vizsgálat, kiértékelés, amelyeket az MAN T&B vagy a TBDSelvégez, kizárólag a fenti 
célokból történhet.  
Amennyiben a vevő írásban a jövőre nézve megtiltja a fenti adatok kezelését az eladónak,  akkor 
olyan szolgáltatást nem lehet folytatni, melynek adattovábbítás a feltétele. 
  

5.A jármű értékesítése 
 
Amenniyben a vevő 3. személy részére értékesíti a járművet, köteles a jelen Connected Vehicle –
re vonatkozó rendelkezésekről tájékoztatni. 
 
 
 
IX. Export ellenőrzés 
 

1.A jármű országból történő kiszállítása, vagy újrakiszállítása teljes egészében vagy részben 
szankciós, kiszállításra vagy újrakiszállításra vonatkozó előírások, rendeletek, egyéb bizonyos 
országokra, személyekre vagy régiókra vonatkozó korlátozó intézkedéseket tartalmazó 
szabályozások hatálya alá eshet. Az eladó azonnal mentesül a kiszállításra vagy újrakiszállításra 
vonatkozó minden kötelezettség alól, amennyiben nem vagy nem időben kapja meg a kiszállításra 
vagy újrakiszállításra vonatkozó engedélyeket. Az eleadónak jogában áll ilyen esetben egy már 
létrejött szerződéstől elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Kár- vagy költségtérítési igényre a 
vevő nem tarthat igényt. 
2.Az eladó ezen felül bármikor jogában áll, exportellenőrzési vagy szankciós szabályozási okból 
szerződés teljesítését felfüggeszteni vagy a szerződéstől elállni. Kár- vagy költségtérítési igényre 
a vevő nem tarthat igényt. 
3.A vevő köteles a jármű használata, átruházása, eladása, kiszállítása és beszállítása esetén 
minden vonatkozó jogszabályt betartani.  Kivételek a fenti szabályozás alól az eladó írásos és 
előzetes írásbeli megerősítése esetén lehetséges. 
 
 
X. Részleges érvénytelenség és ellentmondó feltételek 
Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamelyik rendelkezése érvénytelen lenne, ez nem 
érinti a többi rendelkezés érvényességét. A vevõnek azok a feltételei, melyek ellentmondásban 
állnak a fenti Szállítási Feltételekkel, ránk nézve nem kötelezõ érvényűek, még akkor sem, ha a 
megrendelés ezeket tartalmazza és a magunk részérõl nem mondtunk kifejezetten ellent. 
 
XI. Jogválasztás 
A szerzõdésre a magyar jog az irányadó. 
 
XII. Teljesítés helye és bírói illetékesség 

A teljesítés helye az MAN mindenkori telephelye, ahonnan a szállítás történik. A szerzõdésbõl 
eredõ esetleges jogvitákra kizárólag a Ráckevei Járásbíróság illetve a Budapest Környéki 
Törvényszék illetékes. Fenntartjuk a jogot mindemellett arra, hogy a jogvita elbírálását a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Állandó Választott Bíróságának hatáskörébe és illetékességébe 
utaljuk. 
 
XIII. Adatvédelem 
 
Az eladó a vevő személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében a kezeli és dolgozza fel a 
EU Általános Adatvédelmi rendeletének megfelelően. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatásunk 
a https://www.truck.man.eu/hu/hu/customer.html oldalon érhető el. 
 
XIV.Adattovábbítás pénzügyi szolgáltató vagy egyéb partner cég részére 
 

Amennyiben a Vevő finanszíroztatja a járművet, az Eladó továbbíthatja a szerződés teljesítése 
érdekében a Vevő személyes adatait  (vevő adatai, vételár, fizetési feltételek, jármű adatok) a 
finanszírozó részére. 
Amennyiben a vevő a felkínált sofőrtréninget igénybe veszi, a sofőr személyes adatai ( tel.szám, 
e-mail cím, név) továbbításra kerülnek a sofőrtréninget végző cég részére. 
 
XV. A pénzügyi szolgáltató hozzájárulása tulajdonságok módosításához 
 
A pénzügyi szolgáltató figyelmét kifejezetten felhívjuk, hogy funcióparaméterek vagy 
szoftvermegoldások telepítése vagy ezek updatje a szerződés tárgyát  a szerződéskötést 
követően módosíthatják és a pénzügyi szolgáltató a módosításokhoz a szerződésbe való 
belépéssel  vagy a szerződés tárgyára vonatkozó új adásvételi szerződés megkötésével 
elfogadja. 
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