
Általános Szerződési Feltételek
1. AJÁNLATI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

a) Ajánlataink kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatok.
b) Meghatározott  időpontig  érvényes  ajánlat  kiadás esetén kötelezzük ma-

gunkat arra, hogy az ajánlat érvényessége alatt kézhez vett megrendelé-
sekre az ajánlattal megegyező szerződéstervezetet készítünk és juttatunk
el a megrendelőnek.

c) A szerződéseket akkor tekintjük érvényesnek, amennyiben a megrendelő
által cégszerűen aláirt példányt a kibocsátás napját követő 20 napon belül
kézhez vettünk. Amennyiben ez 20 napon túl történik, úgy szerződéses kö-
telezettség csak akkor terheli cégünket, amennyiben elfogadó nyilatkozatot
bocsátunk ki.

d) Szerződésmódosítás írásban,  a  felek  egybehangzó nyilatkozata  alapján
történhet.

e) Az ajánlathoz, szerződéshez és szállításhoz küldött vagy mellékelt doku-
mentumok,  rajzok  és  okmányok  tekintetében  fenntartjuk  magunknak  a
szerzői ill tulajdonosi jogokat, és azok sokszorosítása, harmadik személy
részére történő továbbadása csak hozzájárulásunkkal történhet.

2. ÁRAK

a) A szerződésben rögzített egység árak, raktári vagy telephelyi árak tartal-
mazzák az áruféleségeknek megfelelő szokásos csomagolási költségeket,
importbeszerzés esetén a vám és vámkezelés költségeit, de nem tartal-
mazzák az áruértéket terhelő ÁFA -t és a telephelyünk és a szállítási cím
közötti szállítási költségeket.

b) A szerződéskötést követő igazolható költség növekedés áthárítására fenn-
tartjuk magunknak a jogot.

3. FIZETÉSEK

a) Előleg vagy áru ellenérték fizetése történhet pénztárunkban vagy banki át-
utalással.

b) A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámla szá-
mon történik. A kibocsátott számlák ellen értékét megrendelőink  átutalás-
sal egyenlítik ki.

c) A fizetés készpénzfizetés esetén azonnal, banki átutalás esetén 8 napon
belül történik, illetve ahogyan a szerződésben erről rendelkezünk.

d) Első partnereink illetve az 1 millió Ft -ot meghaladó megrendelések esetén
fenntartjuk a jogot az áruérték 40 % -ának előleg címén történő bekérésé-
re.

e) Késedelmes fizetés esetén a jogszabály által biztosított  legmagasabb ké-
sedelmi kamatot számítjuk fel.

f) Amennyiben tudomásunkra  jut,  hogy a megrendelő  fizetőképessége  bi-
zonytalan,  jogosultak  vagyunk  fizetési biztosítékot  kérni.  Amennyiben  a
megrendelő ezen követeléseknek nem tesz eleget, úgy jogosultak vagyunk
a szerződés felbontására és kártérítés címén  minimum az áruérték 20 %
-át  köteles a megrendelő megfizetni,  az általa okozott  kár megtérítésén
felül.

g) A leszállított, de ki nem fizetett áru az áruérték kifizetéséig cégünk tulajdo-
na marad.

h) Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy jogosultak vagyunk
az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kap-
csolatban felmerült valamennyi költségünk és elmaradt hasznunk megtérí-
tésére.

i) Az ilyen címen visszaszállított árut jogunk van kárcsökkentési címen érté-
kesíteni.

4. TELJESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

a) A szerződésben rögzített határidők nem kötelező jellegűek.
b) Előszállítás, részszállítás ill  részletesítés megengedett . A megrendelő a

készrejelentést követően köteles az árut átvenni.
c) Amennyiben a megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség  hiányá-

ban az árut átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj  ellenében elszállításig
raktározzuk, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat ki-
adásával jogosultak vagyunk az áru leszámlázására.

d) A szállítási határidő  kezdete az írásbeli  megrendelés-visszaigazolás  idő-
pontja, illetve amikor a felek a részletekben írásban egyeztettek.

5. KOCKÁZATVISELÉS

a) Felelősségvállalásunk ill kockázatviselésünk az áru raktárunkból történő ki-
adásáig terjed. Nem vállalunk azonban felelősséget  a készre jelentett, le-
számlázott vagy kifizetett, de át nem vett árukért.

b) A megrendelő  által  megadott  szállítási  címre  történő szállítás  esetén  a
szállítmánybiztosítás a megrendelő feladata.

c) A helyszíni kivitelezéssel vállalt megbízások esetén a megbízó köteles zár-
ható  raktárról,  valamint  a részben vagy egészben beépítésre került,  de
még át nem adott áruk felelős őrzéséröl gondoskodni. A megbízó által kije-
lölt munkahelyen bekövetkezett káresemények a megrendelőt terhelik.

6. GARANCIA

a) A leszállított ill átadott termékek esetén garantáljuk az alapanyagban és a
kivitelben a hibátlan minőséget.

b) Valamennyi termékre a beépítéstől vagy az átadástól számított  12 hóna-
pos garanciát nyújtunk.

c) A garanciaidőn belüli meghibásodást azonnal be kell jelenteni és a meghi-
básodott készüléket használaton kívül kell helyezni.

d) Hibás készülék további használatából eredő károkért nem vállalunk fele-
lősséget.

e) A meghibásodott készüléket garanciaidőn belül vagy az alkatrész javítá-
sával  vagy az alkatrész cseréjével  megjavítjuk, vagy a készüléket kicse-
réljük. Csere esetén a garancia a csere napjától  számított  12 hónap a
cserélt elemre vonatkozóan.

f) Nem terjed ki garanciális kötelezettségünk azon meghibásodásokra, me-
lyek  a  helytelen beszerelésből  (amennyiben  a  szerelést  nem  mi
végeztük), a nem rendeltetésszerű használatból, a helytelen üzembe he-
lyezésből,  az előirt  karbantartás  elmulasztásából,  elemi  kártól,  hálózati
áramellátásból, rongálásból, a szerkezettől független külső behatásból (pl.
beázás) illetve bármilyen idegenkezűségből (amibe beletartozik a készü-
lék burkolatának megbontása is) keletkeztek.

g) Amennyiben a meghibásodás a megrendelő közreműködésének eredmé-
nye, úgy nem vagyunk kötelesek  mindaddig a  hiba elhárítására, míg  a
megrendelő a meghibásodás okát meg nem szünteti. Amennyiben ez az
idő az egy hónapot meghaladja, úgy garanciális kötelezettségünk végleg
megszűnik.

h) Kötelezettségünk  nem terjed ki  azon károkra,  melyek  nem az általunk
szállított árukban keletkeztek.

i) Garanciális hibabejelentést csak írásban (levél, telefax, távirat) fogadunk
el. Azon esetekben, amikor indokolatlan hibabejelentés miatt kell  kiszáll-
nunk, a hibabejelentő köteles kiszállási költségünket megtéríteni.

j) Felelősségvállalásunk csak  a  szerződésben  vállalt  kötelezettségeinkre
terjed ki. Ezt meghaladó kártérítést a megrendelő csakis a mindenkor ér-
vényes Ptk szabályai szerint követelhet.

7. SZERELÉSI FELTÉTELEK

1) Megrendelő kötelezettsége

a) a bejelentett igény szerinti zárható száraz raktár biztosítása,
b) a munkaterület zavartalan biztosítása,
c) az építészeti fogadószerkezet megépítése,
d) az elektromos csatlakozás kiépítése,
e) térítés nélkül munkaáram biztosítása
f) a leszállított részben vagy egészben beépített termék felelős őrzése,
g) a megrendelő  kijelölt képviselője  köteles a munkanaplóban felsorolt, el-

végzett és beépített munkák és készülékek mennyiségi átvételét igazolni,
h) a készre jelentést követő 3 napon belül az előírás szerint teljesített mun-

kát és létesítményt átvenni

2) Szállító kötelezettsége

a) A berendezés üzembe helyezése és üzembe helyezett  állapotban a hoz-
zátartozó dokumentumokkal  és használati  utasítással a megrendelőnek
átadni.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

a) A Vis maior (természeti katasztrófa, háború, sztrájk, stb.) illetve a beszállí-
tói késedelmek miatti akadályoztatás esetén cégünk jogosult a szállítási
határidőket részben vagy egészben az akadályoztatás időtartamával meg-
növelni, vagy a szerződéstől részben vagy egészben elállni.

b) Amennyiben az a) pontban leírtak miatt a megrendelő lép vissza a szerző-
déstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozó-
an teheti meg, és köteles a szerződés teljesítéséhez általunk beszerzett ill
előkészített alapanyagok és félkész termékek átvételére.

c) Peres ügyekben a felek a cégünk székhelye szerinti bíróság illetékességét
kötik ki.

d) A szerződésben  nem szabályozott kérdésekben a  Ptk rendelkezései az
irányadóak.
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