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ALAPFELTÉTELEK
A Megrendelőlapon feltüntetett Vevő ezennel megrendeli a 2. pontban szabályozott szállításiés fizetési feltételekkel az úgyszintén a megrendelőlapon feltüntetett típusú, felszereltségű és
árú gépet és a hozzá választott adaptereket, munkaeszközöket.
1.2.
A szerződés a felek között létrejön azzal, ha az Eladó által a Megrendelőlappal együtt küldött
Előleg bekérő levél alapján a Vevő az előleget az Eladó által megadott bankszámlára átutalja.
A szerződés létrejöttének napja az előlegnek az Eladó bankszámláján történő jóváírás napja.
1.3.
A gép vételára tartalmazza a VÁM, ÁFA és az esetleges biztonságtechnikai bevizsgálások
költségeit.
1.4.
A Megrendelőlapon feltüntetett szállítási határidőtől Eladó eltérhet széria kivitel esetén 2
héttel, speciális igények kielégítése esetén 4 héttel.
Ezen határidő lejárata után Vevőnek jogában áll - az Eladó által kitűzött póthatáridő
eredménytelen eltelte után - a szerződéstől egyoldalúan elállni jogkövetkezmények nélkül.
Vis maior (pl. természeti katasztrófák: földrengés, tűzvész, járvány, ehhez kapcsolódó
egészségügyi korlátozó intézkedések, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), továbbá bizonyos
politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs) és bármilyen
további, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, az Eladó ellenőrzési körén kívül
eső, elháríthatatlan külső körülmény, esemény hatására bekövetkező szerződésszegés,
lehetetlenülés, késedelmes teljesítés (szállítási határidő be nem tartása) vagy részteljesítés
esetén, Eladó nem tartozik kártérítési felelősséggel.
A vis maior bekövetkezése nem érinti az ezt megelőzően teljesített szolgáltatások, vagy a már
átadott termék, szolgáltatás ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket.
1.5.
A vételár kiegyenlítése bankátutalással történik az Eladó számlán megjelölt bankszámlájára.
Amennyiben a Megrendelőlapon szereplő előleg ezen szerződés aláírásától számított 5
munkanapon belül nem érkezik be Eladó bankszámlájára, úgy Eladó jogosult a szerződéstől
egyoldalúan, jogkövetkezmények nélkül elállni.
Vevő a vételár hátralevő részét a gép átvétele előtt kell, hogy kifizesse oly módon, hogy a gép
átvétele előtt legalább 1 munkanappal jóváírásra kerüljön Eladó bankszámláján.
1.6.
Amennyiben Eladó 2 hónapnál nem hosszabb szállítási határidőt vállal, garantálja a
Megrendelőlapon feltüntetett vételárat, kivéve:
1.6.1. Ha a Magyar Kormány, vagy más hatósági szerv olyan, az Eladó akaratától független
intézkedést hoz (vám, devizaparitás változások, adó, illeték emelés stb.), ami az árat
kényszerűen érinti, vagy az Eladó ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan külső
körülmény, esemény hatására a szerződés teljesítése többletköltséggel járna, az Eladónak
jogában áll a vételárat módosítani, de csak olyan mértékben, amennyire ezt az állami/hatósági
intézkedés indokolja.
1.6.2. Amennyiben a Megrendelés HUF alapú, 2%-t meghaladó HUF/EUR MNB hivatalos euro
devizaárfolyam változás esetén Eladónak jogában áll a vételárat módosítani, de csak olyan
mértékben, amennyire ezt az árfolyamváltozás indokolja.
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2. SZÁLLÍTÁSI ÉS ELADÁSI FELTÉTELEK
2.1.
A szerződés tárgya a Megrendelőlapon részletezett gép és adapterei.
2.2.
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
2.2.1. Eladó a megrendelt gép átvételének időpontjáról írásban, vagy más arra alkalmas módon - emailben - értesíti a Vevőt.
2.2.2. Vevő az értesítéstől számított 10 munkanapon belül köteles átvenni a megrendelt gépet az
Eladó 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E. sz. alatti telephelyén.
2.2.3. Amennyiben Vevő az előírt határidőn belül nem veszi át a megrendelt gépet, illetve adaptert, a
géppel összefüggő teher- és kockázat átszáll a Vevőre, Eladó pedig jogosult az átadás
időpontjáig tárolási díjat felszámolni.
2.2.4. Amennyiben Vevő az Eladó által megadott póthatáridő leteltéig sem veszi át a gépet, úgy
Eladónak jogában áll a szerződés 2.3.3. pontja szerint a szerződéstől elállni.
2.2.5. A megrendelt gép és adaptereinek átvételekor Vevő igazolja aláírásával, hogy azokat
hibátlanul vette át. Amennyiben az üzemeltetés során hiba merül fel, a 3. pontban részletezett
jótállási feltételek az érvényesek
2.3.

A SZERZŐDÉS FELBONTÁSA

Vevőnek jogában áll a szerződéstől elállni, amennyiben az 1.5.1. és/vagy 1.5.2. pont szerinti
áremelésen túlmenően Eladó áremelést jelent be..
Eladó köteles az árváltozásról az átvételt megelőzően Vevőt írásban értesíteni és egyben 5
munkanap határidőt szab arra, hogy Vevő nyilatkozzon a vételár elfogadásáról.
Amennyiben Vevő nem nyilatkozik a megadott határidőig írásban a szerződéstől való
elállásról, úgy tekintendő, hogy az árváltozást elfogadta.
A Vevőnek nincs joga az elállásra, amennyiben az ármódosítás az 1.5.1. és/vagy 1.5.2.
pontban leírtak miatt történt.
2.3.2. Vevőnek jogában áll a 2.3.1. ponton túlmenően is bármilyen okból a szerződést ajánlott
levélben felmondani az átvételi értesítés kézhezvételét megelőzően.
Ebben az esetben Eladót a vételár 10 százaléka erejéig bánatpénz illeti meg, amelyet jogosult a
vételár előlegből levonni.
Az előleg fennmaradó részét Eladó kamatmentesen téríti vissza Vevőnek.
2.3.3. Amennyiben Vevő a megrendelt gépet az Eladó által megadott póthatáridőben sem veszi át,
Eladónak jogában áll a szerződéstől írásban elállni.
Ebben az esetben Eladót a vételár 10 százaléka erejéig bánatpénz illeti, amelyet jogosult a
vételár előlegből levonni
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JÓTÁLLÁS
Eladó az általa Magyarországon először üzembe helyezett gépekre jótállást vállal a
Megrendelőlapon egyedileg feltüntetésre kerülő időtartamra. A jótállás időtartama alatt
vállalja a pótalkatrész biztosításának és a javításnak költségeit a következő pontok
figyelembevételével:
A jótállás csak akkor érvényesíthető, ha a gép a kezelési utasításban leírtaknak megfelelő
időben és minőségben minden karbantartást magkapott.
Eladó biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészeket, anyagokat. Külön eseti megegyezés
alapján Eladó megtéríti a felhasználó által beszerzett alkatrészek költségét.
A jótállási időn belül bármilyen javítási tevékenység megkezdése előtt Eladóval egyeztetni
kell a javításról. Ennek elmulasztása a jótállás megszűnésével járhat.
Ez a jótállás a Megrendelőlapon részletezett gépre/gépekre vonatkozik és nem terjed ki a
gépekhez használt munkaeszközökre/adapterekre, kivéve ha az adott adapter kezelési
útmutatója erre külön utal.
A gép szerkezeti elemeinek bármilyen átalakítása, vagy módosítása az Eladó előzetes írásbeli
engedélye nélkül a jótállás azonnali megszűnését vonja maga után.
A JÓTÁLLÁS NEM VONATKOZIK:
A szokásos karbantartási tevékenységekre és az ahhoz szükséges anyagokra, mint kopó-fogyó
alkatrészek (pl. gumiabroncsok, gyújtógyertyák, akkumulátor, szűrők, szíjak stb.)
A normálistól eltérő körülmények közötti használatból, a gondatlanságból- , a gép szerkezeti
részeinek gyári hozzájárulás nélküli módosításából- , nem eredeti minőségű alkatrészek
beépítéséből-,
nem az előírt minőségű üzemanyag, kenőolaj, vagy hűtőfolyadék
használatából- , és a karbantartás hiányából eredő meghibásodásokra.
A meghibásodásból származó esetleges más káreseményekre, kieső munkaidőre stb.
A javítással kapcsolatos szállítási, utazási költségekre.
EGYÉB FELTÉTELEK
Ha a Vevő a gép átvétele előtt megváltoztatja a címét, köteles azt haladéktalanul közölni az
Eladóval. Amennyiben Vevő ezt elmulasztja, úgy viseli annak kockázatát, hogy nem kapja
meg Eladó értesítését. Eladó ezen szerződés alapján tett nyilatkozatai akkor hatályosak
Vevővel szemben, ha azokat a Vevő által utoljára közölt címre irányították.
Szerződő felek a szerződésből fakadó vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni,
ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére felek alávetik magukat a Budapesti IV.
és XV. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Minden olyan kérdésben amit jelen szerződés nem szabályozott, a 2013. évi V tv. Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
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