A VERTESZ Elektronika Kft. Általános Értékesítési Feltételei
1. Általánosságok
Az alábbi Általános Értékesítési Feltételek mindazon
ajánlatokra ill. eladási ügyletekre vonatkoznak, amelyek
során az Eladó magyarországi Vevővel szemben vállal
kötelezettséget, amennyiben azt Vevő a megrendelés
elfogadása mellékleteként megkapja, és az ellen
kifogással nem él. Ha a Vevő az Általános Értékesítési
Feltételeket elfogadja, úgy ezzel a részéről a saját - az
alábbiakban foglaltaktól eltérő - vásárlási feltételeiről
lemond, és az adásvétel e feltételek hatályba lépésével
jön létre. Amennyiben a Vevő kifogás tárgyává teszi az
Általános Értékesítési Feltételek valamely pontját, úgy
erről
a
konkrét
adásvételi
szerződésben
kell
megállapodni.
2. Az ajánlat tárgya és terjedelme
2.1. Amennyiben az Eladó ajánlatában másképp nem
nyilatkozik, úgy az adás-vétel során a megrendelés
időpontjában érvényes - Eladó által kiadott - árlista
szerinti árakat kell alkalmazni.
Amikor az Eladó ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő
árak és (minőségi és mennyiségi) feltételek kizárólag az
ajánlatban meghatározott termékekre vonatkoznak és
egyéb megkötés hiányában egy hónapig maradnak
érvényben.
2.2. A katalógusokban, prospektusokban specifikált
termékekre vonatkozóan az Eladó mindenkor fenntartja a
változtatás jogát.
3. Az adás-vétel létrejötte
Az adásvételi megállapodás akkor jön létre, ha
- a Vevő az Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó
rendelést ad ki, vagy ajánlat hiányában
- az Eladó a Vevő megrendelését minden részletében
elfogadó rendelés visszaigazolást ad ki, vagy
- az adás-vételi szerződést mindkét szerződő fél
cégszerűen aláírja, és
teljesülnek
azok
a
kitételek,
amelyek
a
megállapodásban rögzítésre kerültek az érvénybelépés
feltételeként (pl. előlegfizetés).
4. Szellemi tulajdon és titoktartás
4.1. Az Eladó semmilyen esetben sem köteles gyártási
dokumentációt szolgáltatni. A kivitelezett állapotot tükröző
villamos kapcsolási rajzok (D tervek) szolgáltatására
Eladó csak abban az esetben kötelezhető, ha ezek
elkészítésére
és
átadására
az
adás-vételi
megállapodásban (szerződésben) kötelezettséget vállalt.
A Vevőnek átadott tervek és dokumentációk az Eladó
szellemi tulajdonát képezik és bizalmasan kezelendők.
Az átadott dokumentációkat Vevő kizárólag az adás-vétel
tárgyát képező termékek telepítése, üzemeltetése és
karbantartása céljára használhatja fel.
4.2. A termékekben megjelenő szabadalmaztatott vagy
nem szabadalmaztatott technológia ill. know-how,
valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi
tulajdonjog kizárólag az Eladót illeti. Pótalkatrészek
gyártása vagy gyártatása csak az Eladó előzetes
hozzájárulásával megengedett.
5. Árak - fizetési feltételek - adók
5.1.Az árak ÁFA nélkül értendők.
A fizetési feltételek az ajánlatban szerepelnek.
Amennyiben ajánlat, adásvételi szerződés vagy egyéb
megállapodás nem határozza meg az adott adás-vételre
vonatkozó fizetési feltételeket, úgy a Vevő az áru és/vagy
szolgáltatás ellenértékét teljes egészében az átvételkor
köteles készpénzben kifizetni Eladó részére.
5.2.Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a Ptk-ban
szabályozott mértékű késedelmi kamatot felszámolni, és
egyéb jogkövetkezményeket alkalmazni.
5.3. Eladó fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze
kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a
tartozást részére ki nem fizették.
5.4. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, ha
az Eladó részbeni vagy egészbeni fizetésre tett
felszólítása, 8 nap után is hatástalan marad, a Vevő
feljogosítja Eladót, hogy bankszámlája ellen beszedési
megbízást nyújtson be, vagy Eladó teljes joggal
felmondhatja a szerződést.
5.5. A fenti rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is,
ha a Vevő egyéb károkra vagy érdekekre hivatkozik.
5.6. Eladó fenntartja a jogot a részteljesítéseknek
megfelelő részszámlázásra, kivéve, ha az adás-vételi
szerződés ettől eltérően rendelkezik.
5.7 Az árakat a Vevő és az Eladó bizalmasan kezeli,
harmadik fél tudomására nem hozhatók.
6. Átadás-átvétel
6.1. Amennyiben az adás-vételi megállapodás (szállítási
szerződés) másképp nem rendelkezik, úgy az Eladó
Budapest XII. Nagytétényi út 169. sz. alatti telephelyén a
Vevő részére történő rendelkezésére bocsátással az
átadás-átvétel mennyiségileg megtörténtnek tekintendő.
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Minőségi átvétel a Vevő telephelyén MBO által történik.
Az átvételt a Vevő vagy képviselője az aláírásával
igazolja.
6.2. Amennyiben eladó a vevő címére szállítja le az árut,
úgy - más megállapodás hiányában - vevő köteles
gondoskodni
az
áru
lerakodásához
szükséges
eszközökről.
6.3. Ha a Vevő a szállítási határidőt követően felszólítás
ellenére sem veszi át 8 napon belül az árut, az Eladó
jogosult az áru ellenértékének azonnali kiszámlázására.
A Vevő az áru átvételéig köteles viselni a tárolási
költségeket, amelyek 1 napra eső összege az áru eladási
árának [1,5 ezrelékével] egyenlő.

12. Jótállás (garancia)

7. Határidők - kötbérek
7.1. Abban az esetben, ha az Eladó a szállítási határidőt
ajánlatában átfutási időben adja meg, akkor a
szállítási/átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a
következő időpontok közül a legkésőbbitől számítva
értendő:
a
megrendelés
Eladó
által
történő
visszaigazolásának időpontja, a Vevő által vállalt
információk és/vagy előleg Eladó részére történő
átadásának időpontja. Amennyiben az adásvételi
megállapodást ajánlatadás nem előzte meg úgy Eladót
csak a Vevő megrendelésére küldött vissza-igazolásában
meghatározott
szállítási
határidő
betartásának
kötelezettsége terheli.
7.3. Az Eladó mentes bármiféle szállítási határidő
kötelezettsége alól vis major vagy minden olyan esemény
bekövetkezte esetén, mely nála vagy beszállítóinál
következik be, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűzvész,
árvíz, ill. minden olyan esemény, amely az Eladó vagy
beszállítója akaratától független.
A Vevő mentesül az áru átvételének kötelezettsége alól
vis major vagy minden olyan esemény bekövetkezte
esetén, mely A Vevő ill. Megrendelője akaratától
független.
7.4. A Szállító köteles értesíteni a Vevőt az esetleges
szállítási késedelemről legfeljebb 1 héttel a megjelölt
szállítási határidő előtt.
7.5. Vevő szállítási határidő meghosszabbítási igényét a
visszaigazolt határidő lejárata előtt legfeljebb két héttel
teheti meg, ez időn belül módosítás esetében a 6.3. pont
lép életbe.
8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. Eladó fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és
járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási
költség) teljes mértékű megfizetéséig.
Amennyiben a termékek vételára az esedékesség
lejártáig nem kerül kifizetésre, Eladó bármely pillanatban
követelheti a leszállított termékek visszaszolgáltatását,
legyenek azok bárki birtokában.
8.2.Amennyiben a termékeket átalakították, vagy
beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy a
berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették a vételár
kifizetéséig az Eladónak zálogjoga van. Vevő kötelezi
magát arra, hogy az Eladó tulajdonjogát képviseli az
olyan harmadik féllel szemben, akinek a terméket
tartalmazó berendezést eladni szándékozza.
8.3. Az átadástól számítva az elvesztés, lopás,
károsodás valamint az esetleges, és nem az Eladó
vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb
károk felelősségét Vevő viseli.
9. Csomagolás
Az ajánlatban és árlistákban szereplő árak hagyományos
csomagolással értendők. A Vevő kérésére adott olyan
csomagolás, amely a hagyományos csomagolástól eltér,
ártöbbletet von maga után. A hagyományostól eltérő
csomagolással kapcsolatos követelményeket ill. vállalási
feltételeit az adás-vételi szerződésben kell rögzíteni.
Eladó a csomagolóanyagot semmilyen esetben nem
veszi vissza.
10. Szállítás - vám
Az árukat Eladó a saját telephelyén adja át - importált
anyagok esetében már vámkezelten. Következésképpen
ha a Vevő, az Eladót megbízza a szállítási feladatok
elvégzésével, úgy ezt a tevékenységet Eladó a Vevő
költségére végzi el a rendelés- visszaigazolásban vagy a
szállítási szerződésben meghatározott feltételek szerint.
11. Szavatosság
11.1. A Szavatosság tekintetében
vonatkozó rendelkezései kötelezik.

Bármiféle szavatossági kötelezettség ugyanakkor kizárt:
a fogyóeszközök esetében ill. ha a csere vagy javítás a
termék természetes kopásából, vagy a termék
felügyeletének
hiányosságaiból,
ill.
a
nem
rendeltetésszerű használatból és/vagy az Eladó
előírásainak be nem tartásából bekövetkező baleset
következtében
vált
szükségessé,
vagy
még
általánosabban,
minden
olyan
esemény
bekövetkeztében, amelyért nem az Eladó felelős.
Az Eladó szavatossági kötelezettsége akkor sem áll fenn,
ha a Vevő az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül a
terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott
végre.

Eladót

a

Ptk.

11.2. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy minden olyan
hibát kijavít, amely az általa végzett tervezési, gyártási
vagy anyaghibából ered. Ez a kötelezettség nem
érvényes arra a meghibásodási esetre, amikor:
- az Eladó elírásainak vagy azok hiányában a szakmai
általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás
történt, vagy
- az árut nem megfelelő módon tárolták, vagy
- a telepítési szerelési és/vagy csatlakozási utasításokat
nem tartották be.

12.1. A jótállás időtartama
A jótállás csak azokra a meghibásodásokra terjed ki,
amelyek a 6.1. pontban foglaltak szerinti átadás időpontjától számított 12 hónapon belül – fogyasztóval kötött
szerződés esetén 24 hónapon belül – jelentkeznek. A
cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre
ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az
eredeti termékekre. Az előzőekben leírtaktól eltérő
időtartamú garanciális kötelezettség Eladót csak abban
az esetben terheli, ha az adás-vételi megállapodás során
erre írásos nyilatkozatot ad, vagy ha az Eladót erre
jogszabály kötelezi.
12.2. A garancia gyakorlásának módozatai
A jelen garancia keretében az Eladó saját költségére, - a
hiba jellegétől függően - a lehető legrövidebb határidőn
belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel
hárítja el a feltárt hibát.
12.3. Az Eladót garanciális kötelezettsége a termék
eredeti átadási helyén (6.1. pont) terheli. A javításokat
vagy a cseréket az Eladó műhelyében ill. telephelyén
végzi el, a besszállításról az Eladó gondoskodik, de a
beszállítással kapcsolatban felmerülő költségek a Vevőt
terhelik.
12.4. Abban az esetben, ha a javítást vagy a cserét a
termék természetéből eredően, vagy a Vevő kifejezett
kérésére csak a helyszínen lehet elvégezni, a javításra
eső munkaerő költségeit az Eladó magára vállalja, de a
meghibásodott részektől eltérő darabok szétszerelési és
összeszerelési költségeinek kizárásával.
Az utazási és helyszíni szállásköltségeket Eladó jogosult
kiszámlázni Vevő felé.
12.5. A 12.4. pontban foglaltaktól eltérően kivételt képez
az az eset, amikor az Eladó által szállított komplett
berendezés valamely része hibásodik meg. Ezekben az
esetekben ugyanis a meghibásodott rész kijavításához ill.
kicseréléséhez szükséges helyszíni szétszerelési és
összeszerelési
költségek
valamint
az
ezen
tevékenységgel kapcsolatban Eladónál felmerülő utazásés szállásköltségek is az Eladót terhelik.
12.6. A Vevő kötelezettségei
Ahhoz, hogy a jelen garanciát élvezhesse, Vevő köteles a
hibák felfedezését követően azonnal Eladót értesíteni és
részletes
tájékoztatást
adni
a
meghibásodás
körülményeiről. Fogyasztóval kötött szerződés esetén a
hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. Lehetővé kell
tennie Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását.
Ezenkívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül
tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását ill.
elhárítását harmadik féllel végeztesse el.
13. Felelősség
Eladó
felelősségét
szigorúan
az
adás-vételi
megállapodásban rögzített feltételek ill. a jelen Általános
Értékesítési Feltételek korlátozzák.
14. Jogviták
Az Eladó által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa
teljesített eladásokkal kapcsolatos minden olyan jogvita,
melyet Felek egymás közötti megállapodással rendezni
nem tudnak, az Eladó székhelye szerinti illetékes bíróság
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és
más
vonatkozó
jogszabályok
rendelkezései
az
irányadóak.

