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Általános szerződési feltételek az alábbi oldalakon keresztül leadott 

megrendelésekre  

www.mytruckservices.knorr-bremse.com 

 

1. § Hatály, a szerződés nyelve 

(1) Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a jelen webáruházon keresztül Ön és a következő 

Knorr-Bremse társaság („mi”) között született szerződésekre vonatkoznak: 

Az Ön szokásos tartózkodási helye:  

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.  

Társasági forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 

H-6000 Kecskemét, Georg Knorr utca 8. 

Email: knorr.kect@knorr-bremse.com 

Képviseli BÍRÓ Attila, MD 

Cégbíróság székhelye: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 03-09-000007 

A társaság székhelye:  Kecskemét, Magyarország 
Adószám: HU10315192 

(2) A vállalkozókra, a közjog hatálya alá tartozó jogi személyekre és a közjogi elkülönített alapokra 

értékesítési és szállítási feltételeink is vonatkoznak. Az értékesítési és szállítási feltételek és az ÁSZF 

közötti ellentmondás esetén az értékesítési és szállítási feltételek elsőbbséget élveznek. 

(3) A szerződés megkötésének kizárólagos nyelve a német. A jelen szerződési feltételek más nyelvekre 

való lefordítása csak tájékoztatási célokat szolgál. A nyelvi változatok közötti eltérések esetén a német 

szöveg elsőbbséget élvez. 

2. § Irányadó jog, kötelező fogyasztóvédelmi előírások 

A Német Szövetségi Köztársaság törvényei érvényesek az áruk adásvételére vonatkozó ENSZ-

egyezmény kizárásával, ha 

(a) az Ön szokásos tartózkodási helye Németországban van, vagy 

(b) az Ön szokásos tartózkodási helye olyan országban van, amely nem tagja az Európai Uniónak. 

Abban az esetben, ha az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Unió valamely tagállamában van, 

szintén a német jog alkalmazandó oly módon, hogy mindez nem érinti az Ön szokásos tartózkodási helye 

szerinti állam kötelező rendelkezéseit. 

3. § A szerződés létrejötte 

(1) A termékek és szolgáltatások bemutatása, valamint a letölthető szoftverek webáruházunkban történő 

rendelkezésre bocsátása nem jogilag kötelező érvényű ajánlat, hanem rendelési felhívás (invitatio ad 

offerendum). 

(2) A rendelési folyamat utolsó lépésében a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva Ön 

kötelező érvényű ajánlatot tesz a megrendelések áttekintésében szereplő termékek és/vagy 

szolgáltatások és/vagy szoftverek megvásárlására vagy lefoglalására a vonatkozó licencszerződésben 

http://www.mytruckservices.knorr-bremse.com/
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leírt tartalommal és az ott meghatározott feltételekkel. Közvetlenül a megrendelés elküldése után Ön 

megkapja a megrendelés visszaigazolását, amely azonban még nem jelenti az Ön szerződési 

ajánlatának elfogadását. Az Ön és cégünk közötti szerződés akkor jön létre, amikor megrendelését 

és/vagy foglalását külön e-mailben elfogadjuk, elküldjük a terméket, vagy rendelkezésre bocsátjuk a 

letölthető szoftvert és a hozzá tartozó PIN-kódot. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze e-mail fiókjának SPAM 

mappáját. 

4. § Technikai lépések a szerződés megkötéséig és az adatbeviteli hibák javítása 

(1) A termékek és/vagy szolgáltatások rendelési folyamata során Ön először behelyezi a kívánt 

termékeket és/vagy szolgáltatásokat a kosárba. Itt bármikor módosíthatja a kívánt darabszámot, vagy 

teljesen eltávolíthatja a kiválasztott termékeket, szolgáltatásokat. Ha a kosárba termékeket vagy 

szolgáltatásokat helyezett, a „Tovább” gombra kattintva először egy olyan oldalra jut, amelyen 

megadhatja az adatait, majd kiválaszthatja a szállítási módot. Végül megnyílik egy áttekintő oldal, ahol 

ellenőrizheti az adatait. Az adatbeviteli hibákat (pl. a szállítási mód vagy a kívánt darabszám 

tekintetében) kijavíthatja oly módon, hogy a megfelelő mező melletti „Szerkesztés” gombra kattint. Ha a 

rendelési folyamatot teljesen meg szeretné szakítani, egyszerűen bezárhatja a böngészőablakot. 

Ellenkező esetben a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” megerősítő gombra kattintva az Ön 

nyilatkozata kötelezővé válik az Általános Szerződési Feltételek 3. § (2) bekezdése értelmében. 

(2) A letölthető szoftverek rendelési folyamata során először válassza ki a kívánt szoftvert, majd adja meg 

az összes szükséges adatot. Az „Adatok ellenőrzése” gombra kattintva megnyílik egy áttekintő oldal, ahol 

ellenőrizheti az adatait. Az adatbeviteli hibákat (pl. a cégadatok vagy a képzési információk tekintetében) 

kijavíthatja oly módon, hogy módosítja a megfelelő mezőben szereplő adatokat. Ha a rendelési 

folyamatot teljesen meg szeretné szakítani, egyszerűen bezárhatja a böngészőablakot. Ellenkező 

esetben a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” megerősítő gombra kattintva az Ön nyilatkozata 

kötelezővé válik az Általános Szerződési Feltételek 3. § (2) bekezdése értelmében. 

5. § A szerződés szövegének tárolása 

A szerződéses rendelkezéseket a megrendelt termékekre és/vagy a lefoglalt szolgáltatásokra, ill. a 

megrendelt szoftverekre vonatkozó információkkal együtt, beleértve ezeket az Általános Szerződési 

Feltételeket és a fogyasztóknak szóló elállási utasításokat is, e-mailben küldjük el a szerződési ajánlat 

elfogadásával, ill. az arról szóló értesítéssel. Szoftverek rendelésekor a mindenkori licencszerződéseket 

is elküldjük Önnek. A szerződéses rendelkezéseket nem tároljuk. 

6. § Regisztráció webáruházunkban; az Ön személyes adatainak kezelése 

(1) Webáruházunkban regisztrált felhasználóként rendelhet meg termékeket és/vagy szolgáltatásokat, ill. 

letölthető szoftvereket. Regisztrált felhasználóként nem kell minden alkalommal megadnia személyes 

adatait, hanem megrendelés előtt vagy közben az e-mail címével és a regisztráció során szabadon 

választott jelszavával egyszerűen bejelentkezhet az ügyfélfiókjába. A regisztráció önmagában nem jelent 

vásárlási kötelezettséget az általunk kínált termékek tekintetében. Letölthető szoftverek nem regisztrált 

felhasználóként is rendelhetők. Ehhez meg kell adnia személyes adatait. Az adatai kezelésével 

kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat, amelyet a következő linken 

https://mytruckservices.knorr-bremse.com/privacyNote talál meg. Regisztrációkor a megadott e mail címe 

lesz a felhasználóneve, továbbá ki kell választania egy személyes jelszót. 

(2) Regisztrációját bármikor törölheti a „Saját felhasználói fiók” menüpontban. Ha személyes adatai 

megváltoznak, Ön felelős azok aktualizálásáért. Bejelentkezés után minden módosítás online 

elvégezhető a „Saját felhasználói fiók” menüpontban. 

(3) Ha egyes termékek vagy szolgáltatások kizárólag a német Polgári Törvénykönyv (BGB) 14. §-a 

szerinti vállalkozókat célozzák, a szerződés megkötése előtt megkérhetjük Önt, hogy megfelelően 
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igazolja vállalkozói státuszát, pl. adószámának megadásával vagy más megfelelő módon. Az 

ellenőrzéshez szükséges adatokat teljes körűen és a valóságnak megfelelően kell megadnia. 

7. § Fizetési feltételek 

(1) A megállapodott árak rögzített árak és a törvényben meghatározott mindenkori általános forgalmi adó 

nélkül értendők. 

(2) Minden szállításról és szolgáltatásról számlát állítunk ki. Árengedmény nem alkalmazható. 

(3) Technikai képzések foglalásakor a számlát a mindenkori szervező állítja ki utólag, akinek a kiléte a 

rendelési folyamat során már a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés befejezése előtt látható az Ön 

számára. Ebben az esetben az összeget a szervezőnek kell kifizetni. Letölthető szoftverek rendelésekor 

a számlát az Ön által kiválasztott szerződött értékesítő állítja ki utólag. Ha nem választ ki szerződött 

értékesítőt, a számlát mi állítjuk ki. 

(4) Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a megrendelő a számla dátumától számított 30 napon belül 

fizet, levonások nélkül. A szállítást azonban a kifizetés megtörténtéhez (pl. utánvét vagy banki közvetlen 

beszedési megbízás) vagy előlegfizetéshez is köthetjük, pl. ha az ügyféllel még nem áll fenn üzleti 

kapcsolat, vagy ha a szállítás külföldre irányul, ill. ha olyan okok állnak fenn, amelyek alapján kétséges az 

ügyfél általi pontos fizetés. 

(5) A fizetési határidő letelte után az alapkamatot 5%-kal meghaladó mértékű késedelmi kamat 

felszámítására vagyunk jogosultak. Fenntartjuk a jogot további kártérítési igények érvényesítésére. 

8. § A tulajdonjog fenntartása 

A termék a teljes fizetésig a mi tulajdonunkban marad. 

9. § Szállítási feltételek 

A terméket az Önnel kötött megállapodásoknak megfelelően szállítjuk. A felmerülő szállítási költségek a 

bevásárlókosárban található összes megrendelt termék áttekintő oldalán találhatók és külön vannak 

feltüntetve a számlánkon. A letölthető szoftvereket az ügyfél önállóan töltheti le. Az ehhez szükséges 

linket és a szoftver szerződésszerű használatához esetlegesen szükséges PIN-kódot a szerződés 

megkötése után a lehető leghamarabb biztosítjuk az ügyfélnek. 

10. § Elállási jog 

Fogyasztóként Önt elállási jog illeti meg a mellékletben megadott utasításoknak megfelelően. 

Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan célokból köt meg egy jogügyletet, 

amelyek túlnyomórészt nem tartoznak hozzá sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységéhez. 

11. § Garancia termékek és/vagy szoftverek vásárlása esetén 

(1) Amennyiben az online áruházunkban vásárolt és leszállított termékek és/vagy szoftverek hiányosak, 

Ön a törvényi rendelkezések értelmében jogosult pótlólagos teljesítést kérni, elállni a szerződéstől vagy 

csökkenteni a vételárat. 

(2) A leszállított árukra vonatkozó jótállási igények elévülési határideje a termék átvételétől számított két 

év. A rosszhiszeműen elhallgatott hiányosságokon alapuló igények a szokásos elévülési időn belül 

évülnek el. 

(3) Hiányosságokon alapuló jogok Önt a minőségi és/vagy tartóssági garancia keretében is megilletik, 

amennyiben ilyen garanciát kifejezetten biztosítottunk az adott esetben értékesített termékre 

vonatkozóan. 
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(4) Ezenkívül a letölthető szoftverekre a vonatkozó licencmegállapodásokban leírt jótállási jogok 

elsőbbséget élveznek a jelen ÁSZF-ben leírt feltételekkel szemben. 

12. § Felelősség korlátozása 

(1) Szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felelősséget vállalunk. Ezen túlmenően felelősséget 

vállalunk az olyan kötelezettségek gondatlan megszegéséért, amelyeknek a teljesítése a szerződés 

megfelelő végrehajtásához elengedhetetlen, amelyeknek a megszegése veszélyezteti a szerződés 

céljának elérését, és amelyek betartására Ön, mint ügyfél folyamatosan számíthat. Az utóbbi esetében 

azonban csak az előre látható és a szerződésre jellemző károkért vállalunk felelősséget. Ugyanez 

vonatkozik teljesítési segédeink kötelezettségszegéseire is. 

(2) A fenti felelősségkizárások nem érvényesek haláleset, fizikai sérülés vagy egészségkárosodás 

esetén. A fentiek nem érintik a termékfelelősségre vonatkozó törvény szerinti felelősséget. 

(3) Minden további felelősséget kizárunk, függetlenül az érvényesített követelés típusától és jogi 

jellegétől. 

13. § Jogok 

(1) A szerződés tárgya, a dokumentumok, a javaslatok, a dokumentációk stb. szellemi tulajdonunkat 

képezik, és tilos azok sokszorosítása és/vagy harmadik felek részére történő hozzáférhetővé tétele. Ha 

nem jön létre szerződés vagy a szerződés megszűnik, ezeket vissza kell küldeni vagy törölni kell, a 

felhasználásuk nem megengedett. 

(2) Önnek nem kizárólagos, folyamatos, visszavonhatatlan és nem átruházható joga van a rendezvények 

keretében átadott képzési dokumentumok használatára. A képzési dokumentumok sokszorosítása 

kifejezetten tilos. 

(3) A fenti felhasználási szabályoktól való eltéréshez egyedi szerződéses megállapodás szükséges. 

14. § Joghatóság; online vitarendezés és alternatív vitarendezés; részleges érvénytelenség 

(1) Amennyiben a szerződés megkötésének időpontjában az Ön lakóhelye vagy szokásos tartózkodási 

helye Németországban volt, és a keresetindítás időpontjában elköltözött Németországból, vagy a 

lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ebben az időpontban nem ismert, minden jogvita kizárólagos 

joghatósági helyszíne München. 

(2) Az Európai Bizottság a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen platformot biztosít a fogyasztók 

számára az online vitarendezéshez. E -mail címünk: info@knorr-bremse.com  

(3) A vitarendezési eljárásokban a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény (VSBG) értelmében 

nem vagyunk kötelesek részt venni, azokhoz nem állunk rendelkezésre. 

(4) Ha a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelennek bizonyulnak, az a szerződés többi részét 

nem érinti. A szerződő felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezéssel 

helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az eredeti gazdasági célhoz. 
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ELÁLLÁSI JOGRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

A FOGYASZTÓK ELÁLLÁSI JOGA 

Fogyasztóként Önnek jogában áll tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a jelen szerződéstől. 

Az elállási határidő a szerződés megkötésétől számított 14 nap. Az elállási jog gyakorlásához Önnek 

(lásd az ÁSZF 1. §-ának (1) bekezdését) egyértelmű nyilatkozat keretében (például postai levélben, 

faxon vagy e -mailben) tájékoztatnia kell minket az elállásra vonatkozó döntéséről. Ehhez a mellékelt 

elállási mintaűrlapot is használhatja, de ez nem kötelező. 

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi az elállási jog 

gyakorlásáról szóló értesítését. 

 

AZ ELÁLLÁS KÖVETKEZMÉNYEI 

Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, akkor kötelesek vagyunk minden Öntől kapott kifizetést 

haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított tizennégy napon belül visszafizetni Önnek, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve 

azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódtak, hogy Ön az általunk felkínált legolcsóbb 

szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). Ez a visszafizetés ugyanazzal a fizetési 

móddal történik, mint amit Ön az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha kifejezetten másról 

megállapodtunk meg Önnel; a visszafizetésért Önnek semmi esetre sem kell díjat fizetnie. Ha Ön azt 

kérte, hogy a szolgáltatás nyújtása már az elállási időszak alatt megkezdődjön, Önnek olyan észszerű 

összeget kell fizetnie a részünkre, amely a szerződés keretében biztosítandó szolgáltatások teljes 

köréhez viszonyítva megfelel a szolgáltatások azon hányadának, amelyet addig az időpontig 

teljesítünk, amíg Ön a jelen szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról tájékoztat bennünket. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Amennyiben Ön visszaküldi nekünk a terméket, kérjük, használja ehhez az eredeti csomagolást, ha az 

még rendelkezésre áll. 

 

Elállási mintaűrlap 

2. melléklet EGBGB 246a. cikk 1. § (2) bekezdés 1. mondat 1. pont és 2. § (2) bekezdés 2. pont 
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(Ha el kíván állni a szerződéstől, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza nekünk) 

• Címzett: 

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.  

Társasági forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 

H-6000 Kecskemét, Georg Knorr utca 8. 

Email: knorr.kect@knorr-bremse.com 

Képviseli BÍRÓ Attila, MD 

Cégbíróság székhelye: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 03-09-000007 

A társaság székhelye:  Kecskemét, Magyarország 

Adószám: HU10315192 

 

(lásd az ÁSZF 1. §-ának (1) bekezdését): 

 

• Ezennel elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) a következő termékek megvásárlására 

vonatkozóan kötött szerződéstől (részletes leírás annak egyértelmű meghatározásához, hogy 

az elállás mely termékekre vonatkozik), az alábbi szolgáltatások igénybevételétől (részletes 

leírás annak egyértelmű meghatározásához, hogy az elállás mely szolgáltatásokra 

vonatkozik) (*) 

• megrendelés időpontja: [Dátum] / beérkezés dátuma (*) [dátum]; 

• Fogyasztó(k) neve; 

• Fogyasztó(k) címe; 

• Fogyasztó(k) aláírása; 

• (csak papíralapú értesítés esetén); 

Dátum 

(*) A nem kívánt rész törlendő 

Állapot: 2021.08.26. 
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Terms and Conditions for orders placed online at 

www.mytruckservices.knorr-bremse.com 

 

§ 1 Applicability, Contract Language 

(1) The following general Terms and Conditions (GTC) apply to all contracts concluded via this online 

shop between you and the following Knorr-Bremse (“us”):  

your abode: 

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 

Georg Knorr utca 8. 

6000 Kecskemét 

Hungary 

Email: knorr.kect@knorr-bremse.com 

Represented by BÍRÓ Attila, MD 

Seat of Registration Court: Company Court of the General Court of Kecskemét 
Commercial Register Number: 03-09-000007 
Location of the corporation:  Kecskemét, Hungary 
VATID number: HU10315192 
 

 

(2) To merchants, public law legal entities or special public funds our terms and conditions of sales 

and delivery shall apply additionally. In the event of a conflict between the terms and conditions of 

sales and delivery and the GTC, the terms and conditions of sales and delivery shall prevail. 

(3) The exclusive language available for the conclusion of the contract shall be German. Translations 

of these GTC to other languages are for information only. In the event of contradictions between the 

German text and the translations, the German text shall prevail. 

§ 2 Applicable Law, Mandatory Consumer Protection Regulations 

The law of the Federal Republic of Germany shall apply excluding the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG), if 

(a) your abode is in Germany, or 

(b) your abode is situated in a state not being member of the European Union. 

In the event that your abode is in a member state of the European Union, German law applies 

provided this stipulation is not in conflict with mandatory rules of the state in which your abode is 

situated. Such rules shall remain unaffected. 

§ 3 Conclusion of contract 

(1) The presentation of the products and services as well as the provision of software for download in 

our online shop does not constitute a legally binding offer, but merely an invitation to place orders 

(invitatio ad offerendum). 



 

8 

September 2021 

(2) By clicking „Order with obligation to pay“ in the last step of the order process, you submit a binding 

offer for purchase of the goods displayed in the order overview and/or for booking of the services 

and/or software, to the extent described in the respective license agreement and under the conditions 

specified therein, listed in the order overview. Immediately after submitting the order, you will receive 

an order confirmation, which however does not yet constitute the acceptance of your contract offer. A 

contract comes into existence between you and us as soon as we accept your order and/or booking 

by means of a separate email or dispatch the goods or provide the software for download and the 

associated PIN. Please regularly check the spam folder of your mailbox. 

§ 4 Technical steps up to the conclusion of the contract and correction of input errors 

(1) To place an order for goods and/or services, start by placing the desired goods and/or services in 

the shopping cart. There you may modify at any time the desired quantity or delete goods and 

services completely. If you have placed goods and services in the shopping cart, by clicking on the 

buttons „Next“ you will get first to a web page where you may enter your data and then you may 

choose the shipping method. You can review your input on the overview page that will open up. To 

correct input errors (e.g. with respect to the shipping method, data or quantity), click „Edit“ next to the 

respective field. To cancel the order process, you can simply close your browser window. By clicking 

the confirmation button „Order with obligation to pay“, your declaration becomes binding in the 

meaning of section 3 (2) of these GTC. 

(2) To place an order for software to download, select the requested software and enter all mandatory 

information. By clicking on “Review Data” you can review your input on the overview page that will 

open up. To correct input errors (e.g. company information, training information), revise the entered 

information in the respective entry field. To cancel the order process, you can simply close your 

browser window. By clicking the confirmation button „Order with obligation to pay“, your declaration 

becomes binding in the meaning of section 3 (2) of these GTC. 

§ 5 Storage of the contract text 

You will receive the contractual provisions together with information on the goods ordered and/or 

services booked and/or ordered software including these GTC and the information on the right of 

withdrawal for consumers by email upon acceptance of the contract offer or together with the 

notification thereof. When you order software, the respective license agreement will also be sent to 

you. We do not store the contractual provisions for you. 

§ 6 Opening a customer account; Processing of your personal data 

(1) In our online shop you may order goods and/or services and/or software for download as a guest 

or after opening a customer account. With a customer account you must not enter your personal data 

every time you use our online shop, but you may log on to your customer account with your e-mail 

address and your password before or during the order process. You will not be obliged to buy any of 

the goods offered by us only due to your registration. It is also possible to order software for 

download as a non-registered user. To do this, it is necessary to provide your personal data. For 

information on the processing of your data, please read our data protection information, which you 

can find under the following URL https://mytruckservices.knorr-bremse.com/privacyNote. During your 

application for registration, your entered email address becomes your username, additionally you 

choose a personal password. 
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(2) You may delete your registration under „My user account“ at all times. If your personal information 

changes, you yourself are responsible for its update. All amendments can be made online under „My 

user account“ after the log in. 

(3) In the event that goods or services are intended exclusively for merchants within the meaning of § 

14 of the German Civil Code (BGB), we may require you to provide us with sufficient verification of 

your merchant status prior to conclusion of the contract, e.g. by providing us with your VAT ID 

number or other adequate proof. The data required for the evidence must be provided by you 

completely and correctly. 

§ 7 Payment Terms 

(1) The agreed prices shall be fixed prices and are subject to any additional VAT (value-added tax). 

(2) Invoices will be charged for each single delivery or performed service. Discounts will not be 

granted. 

(3) When booking technical training courses, the subsequent invoice will be issued by the respective 

organizer, who will be displayed to you in the ordering process before the payment order is 

concluded. In this case, the amount must be paid to the organizer. When ordering software for 

download, the subsequent invoice will be issued by the authorized dealer selected by you. If you do 

not select an authorized distributor, we will issue the invoice 

(4) Unless otherwise agreed in writing, the customer pays within 30 days of the invoice date without 

any deductions. However, we can also make delivery dependent on payment step by step (e.g. by 

cash on delivery or bank direct debit) or on advance payment, e.g. if there is no business relationship 

with the customer yet, or if delivery is to be made abroad, or if there are reasons, to doubt on a timely 

payment by the customer. 

(5) In case of delayed payment we are entitled to charge default interest amounting to 5 % above the 

base interest rate. The right to assert a claim on account of further damage is not excluded. 

(6) You shall only be entitled to withhold payments or to offset counter claims in so far as your 

counter claims are undisputed or ruled with res judicata effect by court. You shall not be entitled to 

assign his claims to third parties. 

§ 8 Retention of Title 

The goods shall remain our property until full payment. 

§ 9 Delivery Conditions 

We deliver the goods pursuant to the agreements made. Arising shipping costs are listed on the 

overview page of all goods in the shopping cart and are billed separately. The customer can 

download software independently. We will notify the customer of the link required for this, and the PIN 

required for the contractual use of the software, as soon as possible after the conclusion of the 

contract. 
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§ 10 Right of Withdrawal 

As a consumer you have in accordance with the rules described in the attachment below a right of 

withdrawal. A consumer means every natural person who enters into a legal transaction for purposes 

that predominantly are outside his trade, business or profession. 

§ 11 Warranty in case of purchasing goods and/or software 

(1) If the delivered goods and/or software purchased in our online shop are defective, you are 

entitled, within the scope of legal provisions, to request rectification, to withdraw from the contract or 

to reduce the purchase price. 

(2) The limitation period of warranty claims for the delivered goods is two years of receipt of the 

goods. Any claims due to defects maliciously concealed by us will expire after the normal limitation 

period. 

(3) Moreover, you shall also have rights for defects within the scope of guaranteed properties and/or 

durability, provided that we expressly guaranteed such in the individual case with respect to the item 

sold. 

(4) Furthermore, the warranty rights regulated in the respective license agreements applicable to 

software for download take precedence over these terms and conditions. 

§ 12 Limitation of Liability 

(1) We are liable for intent and gross negligence. Further, we are liable for the negligent breach of 

obligations, whose fulfillment is essential to enable the ordinary implementation of the contract, 

whose breach jeopardizes the achievement of the purpose of the contract and on whose compliance 

you as a customer may rely on regularly. In the last-mentioned case, we are only liable for the 

foreseeable, typical contractual damage. The same applies to breaches of duty by our vicarious 

agents. 

(2) The abovementioned exclusions of liability do not apply in case of damage of life, body and 

health. The liability pursuant to the product liability law remains unaffected. 

(3) Any further liability is excluded - regardless of the type and nature of the asserted claim. 

§ 13 Rights of third parties 

(1) The subject matter of the contract, the data, proposals, documentation etc. shall be our intellectual 

property and shall not be reproduced and / or be made accessible to a third party. In case a contract 

is not concluded or a contract was ended, all intellectual property shall be returned to us or shall be 

extinguished and shall not be made use of. 

(2) You have the non-exclusive, permanent, irrevocable and non-transferable right to use the training 

documents provided in the context of training events. Reproduction of the training documents is 

expressly prohibited. 
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(3) Any deviations from the above mentioned provisions on usage shall require an individual 

contractual agreement. 

§ 14 Jurisdiction; Online and Alternative Dispute Resolution; Severability Clause 

(1) If, on conclusion of this contract, you had your place of residence or habitual place of abode in 

Germany and you relocated it to a location outside Germany at the time of commencement of 

proceedings by us or if your place of residence or habitual place of abode is unknown at this time, the 

exclusive place of jurisdiction for all disputes shall be Munich 

(2) The European Commission provides for consumers a platform for online dispute resolution under 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Our e-mail address is: info@knorr-bremse.com  

(3) We are not obligated and not willing to participate in dispute resolution proceedings pursuant to 

the German Consumer Dispute Resolution Act (VSBG). 

(4) Should individual provisions of this contract be invalid, this shall not affect the validity of this 

contract as a whole. The contracting parties are obliged to replace the ineffective provision by a 

stipulation approximating most closely the economical result intended by the ineffective provision. 
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INFORMATION ON THE RIGHT OF WITHDRAWAL 

RIGHT OF WITHDRAWAL FOR CONSUMERS 

As a consumer you have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason. 

The withdrawal period will expire after 14 days from the day of the conclusion of the contract.  

To exercise the right of withdrawal, you must inform us (see § 1 (1) AGB) of your decision to withdraw from this 

contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or email). You may use the attached model 

withdrawal form, but it is not obligatory. 

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of 

the right of withdrawal before the withdrawal period has expired. 

 

EFFECTS OF WITHDRAWAL 

If you withdraw from this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs 

of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other 

than the least expensive type of standard delivery offered by us) without undue delay and in any event not later 

than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will 

carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless 

you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. 

If you requested to begin with the performance of services during the withdrawal period, you should pay us an 

amount which is in proportion to what has been provided until you have communicated us your withdrawal from 

the contract, in comparison with the full coverage of the contract. 

 

ADDITIONAL INSTRUCTIONS 

Please use the original packing material in the event of sending back the goods, if the original packing material is 

still at hand. 

 

Model withdrawal form according to 

Annex 1 B to Directive 2011/83/EU 
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(Complete and return this form only if you wish to withdraw from the contract) 

• To: 

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 

Georg Knorr utca 8. 

6000 Kecskemét 

Hungary 

Email: knorr.kect@knorr-bremse.com 

Represented by BÍRÓ Attila, MD 

Seat of Registration Court: Company Court of the General Court of Kecskemét 
Commercial Register Number: 03-09-000007 
Location of the corporation:  Kecskemét, Hungary 
VAT ID number: HU10315192 
 
(see § 1 (1) AGB): 

• I/we (*) hereby give notice that I/we (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the 
following goods (*)/for the provision of the following service (*); Please describe 
goods/services precisely so it is possible to identify to which goods or services withdrawal 
refers. 

• ordered on (*) [date] /received on (*) [date]; 

• name of consumer(s); 

• address of consumer(s); 

• signature of consumer(s); 

• (only if this form is notified on paper); 

date 

 

(*) complete as appropriate 

 

 

 

 


