Az ACAT Alkalmazástechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
1.

Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) tárgyi és személyi hatálya

Az ÁSZF hatálya kiterjed az ACAT Kft. és megrendelői jogviszonyára. Az ÁSZF-től való
eltérő rendelkezések akkor alkalmazhatóak, amennyiben az ACAT Kft. azokat kifejezetten
és írásban elfogadta. Írásbeli közlésnek tekintendőek a fax és e-mail útján küldött
értesítések is, amennyiben azok a felek által üzleti forgalmukban használt faxhívószámról, vagy e-mail címről érkeztek.
2.

Ajánlati kötöttség

Az ACAT Kft. ajánlataira (így meghirdetett listaárai, akciós árai, reklámanyagokban
feltüntetett árai tekintetében) az ajánlati kötöttség csak azután áll be, miután az ACAT
Kft. a megrendelő megrendelését írásban visszaigazolta.
3.

A megrendelt áru szállítása, szállítási mód

A megrendelt áru szállítása az ACAT Kft. által a megrendelésre adott írásbeli
visszaigazolásban foglaltak szerint történik, ide értve a szállítás módját is. Amennyiben a
szállítást Megrendelő maga, vagy megbízottja útján kívánja elvégezni, ezt
megrendelésében jelezni köteles. Ilyen esetben az áru rendelkezésére állásáról
megrendelő értesítést kap, mely vételétől számított 5 napon belül az árut át kell vennie
az ACAT Kft. által megjelölt helyen.
4.

Szállítási idő

Az ACAT Kft. a rendelt áru ésszerű időn belüli szállításáról gondoskodik, azonban az általa
a rendelés visszaigazolásában vállalt szállítási határidőtől eltérhet. Eltérésre különösen
módot ad, a szállítás vis maior, vagy más, ACAT Kft.-én kívüli ok folytán előállt késedelme,
vagy lehetetlensége/lehetetlenülése nem minősül szerződésszegő magatartásnak. Ilyen,
előzőekben írt vis maior, vagy egyéb, szerződésszegés alóli mentesüléshez vezető oknak
minősülnek különösen a hatóságok intézkedése, sztrájk, természeti katasztrófa, háború,
terrorcselekmény, harmadik személyek bűncselekményt megvalósító magatartása,
energia- vagy nyersanyaghiány, egyéb hatósági rendelkezések, közlekedési zavar,
üzemzavar, munkaharc, mely esetek az ACAT Kft. szerződésszegését kizárják. Ugyanez
érvényes, amennyiben az ACAT Kft. beszállítói, alvállalkozói nem szerződésszerűen
teljesítenek.
5.

A kárveszély átszállása

A kárveszély a megrendelt áru tekintetében az áru ACAT Kft. raktárából történő
kiszolgáltatással, így legkésőbb annak a fuvarozást/elszállítást végző részére történő
átadásával a megrendelőre száll át. Az áru kiszolgáltatása megtörténtnek minősül,
ahogyan azt a fuvarozást végző birtokba vette, akár az ACAT Kft. raktárának területén is.
Amennyiben a megrendelő ellenkező írásbeli utasítást nem ad, az ACAT Kft. jogosult
megrendelő költségén az árura – különösen lopáskárra, töréskárra, egyéb, szállításból
eredő kárra, vízkárra, vagy más biztosítható kockázatra) biztosítást kötni.
6.

Áru elküldése, csomagolása

Az áru megküldése, szállítása a megrendelő költségén történik. A szállítás és csomagolás
elvégzéséről- ellenkező írásbeli utasítás hiányában – az ACAT Kft. a jó gazda
gondosságával gondoskodik, azonban nem köteles a legkedvezőbb költségű szállítás
megszervezésére.
A megrendelő köteles a szállítással érintett országban (régióban) a címkézésre vonatkozó
jogszabályokról, hatósági előírásokról kellő időben az ACAT Kft. részére felvilágosítást
adni.
7.

Mennyiség, ár

A megrendelt áru mennyisége kizárólag a megrendelésben leadott mennyiséghez,
tömeghez és darabszámhoz igazodik. Az árak - az ACAT Kft. ellenkező közlése hiányában,
euró devizában, ex works paritással, vám és általános forgalmi adó nélkül értendőek.
8.

Ellenérték megfizetése

A vásárolt áru ellenértékét (vételárat) a számla kiállításától számított 30 napon belül kell
átutalás útján megfizetni. A fizetési határidő előtti teljesítés okán a megrendelőt
árengedmény nem illeti meg. Fizetésre csekket, vagy váltót az ACAT Kft. kizárólag külön
megállapodás alapján fogad el. Az ACAT Kft. fenntartja jogát, hogy a megrendelőtől előre
már a szállítást megelőzően teljesítést (előre fizetést), vagy más szerződéses biztosítékot
igényeljen. Fenntartja jogát továbbra arra is, amennyiben mérlegelése szerint az áru
ellenértékének megtérülését veszélyeztetve látja, így különösen, amennyiben biztosítója
az ügylet fedezetét részben, vagy egészben elutasítja.
9.

Engedményezés, beszámítás

A megrendelő az ACAT Kft. -vel szembeni követeléseit engedményezés útján átruházni
nem jogosult, nem jogosult továbbá az ACAT Kft. irányába fennálló tartozását az ACAT
Kft.-vel szemben fennálló követelésének beszámítása útján kiegyenlíteni.
Az ACAT Kft. jogosult minden alapos fizetési felszólítás közléséért alkalmanként
legkevesebb 40 euró mértékű költségtérítést felszámítani.

10.

Fizetési késedelem, áru átvételének késedelme

Az esedékességet követő naptól a megrendelő fizetési késedelme esetén a jegybanki
alapkamat százalékban kifejezett éves mértéke + 10% mértékű éves mértékű késedelmi
kamat esedékes, adós fizetésre való felhívásának elmaradása esetén is. Az alapul szolgáló
jegybanki alapkamat mértéke az a kamatláb, mely a késedelem első napjával érintett
naptári félév első napján érvényes volt, ezt követően minden naptári félévre az adott
félév első napján irányadó jegybanki alapkamat az irányadó. 30 napot meghaladó fizetési
késedelem esetén a megrendelő fizetésképtelenségét vélelmezni kell, továbbá ez
esetben eladó jogosult további érdekmúlás nélkül a szállítási szerződéstől elállni.
Amennyiben a Megrendelő az árut nem veszi át, úgy az ACAT Kft. a szerződéstől elállhat.
Az így közölt elállás esetén megrendelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke az áru számla szerinti értékének 20%-a, azzal, hogy ezt az ACAT ezt meghaladó
kárai érvényesítésére változatlanul jogosult. Ugyanezen mértékű kötbér fizetendő
késedelmi kötbér esetén, ha az ACAT Kft. a szerződéstől még nem állt el, de a
megrendelő az árut késedelmesen veszi át.
11.

Tulajdonjog fenntartása

Az ACAT Kft. a szállított árun tulajdonjogát fenntartja; az árun mindaddig megillető a
tulajdonjog, amíg annak vételára teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül.
12.

Az áru vizsgálata, átvétele

Megrendelő köteles az áru átvételével egyidejűleg az árut - még annak felhasználását,
továbbértékesítését, feldolgozását megelőzően – mennyiségi és minőségi vizsgálat alá
vetni, esetleges kifogását írásban, 10 napon belül közölni. E határidő elmulasztása
jogvesztő. A kifogás közlésének késedelme azt eredményezi, hogy az áru hibájára
alapítottan szavatossági igényt, kártérítési igényt a megrendelő már nem érvényesíthet,
a szerződés megtámadásához fűződő jogát elveszti, továbbá a szerződéstől
érdekmúlásra hivatkozással sem állhat el.
A teljesítés időben közölt hibája esetén az ACAT Kft-t megilleti annak joga, hogy a
szavatossági igény mikénti teljesítését meghatározza, akár a megrendelő által megjelölt
módtól eltérve; ennek nyomán az ACAT Kft. választása szerint a hibás árut kicseréli,
megjavítja, vagy annak visszaszolgáltatása mellett a vételár visszafizetéséről intézkedik.
Szavatossági igény esetén az ACAT Kft. fenntartja annak jogát, hogy az igényt alaposnak
az általa, vagy megbízottja útján történő, ésszerű időben megejtendő vizsgálat
eredményétől függően ismeri el alaposnak. E vizsgálat idejére az ACAT Kft. terhére a
késedelem jogkövetkezményei nem állnak be.
A hiányos mennyiségben történő szállítás esetén az ACAT Kft. elsősorban a hiányzó
mennyiség pótlólagos szállítására köteles, ennek ésszerű időben történő lehetetlensége,
vagy megrendelő kifejezett írásbeli kérésére esetén a hiányzó mennyiségre eső vételárat
a megrendelő javára kell jóváírni, és későbbi rendelésével felmerülő fizetési
kötelezettsége terhére kell elszámolni.
13.

Tanácsadás, felelősség korlátozása

Az ACAT Kft. által a megrendelő részére az áruval, annak felhasználásával kapcsolatosan
nyújtott tanácsadás az ACAT Kft. és munkatársai legjobb szakmai tudása szerint történik.
A tanácsadás tartalmáért felelősségét az ACAT Kft. kizárja, a megrendelőt a tanácsadás
nem mentesíti attól, hogy az áru/eljárás saját céljaira való megfelelőségét megvizsgálja.
A teljesítés késedelméből eredő károkért való felelősség az ACAT Kft.-t kizárólag a
szállított áruk számlába állított vételára erejéig terheli, ezt meghaladó mértékű károkért
való felelősségét az ACAT Kft. kizárja.
Különösen kizárja az ACAT Kft. a felelősségét a közvetlen és közvetett károkért, a
megrendelő és harmadik személyek elmaradt hasznáért, továbbá az ún.
következménykárokért (tapadókárokért). Az ACAT Kft. kizárja továbbá felelősségét
megbízottai minden magatartásáért is.
14.

Teljesítési hely, értesítés

A teljesítés helyeként az ACAT Kft. magyarországi székhelye tekintendő, a felek közötti
jogvitákra a magyar jog rendelkezései az irányadóak, a nemzetközi jog utaló normáinak
alkalmazását, továbbá az áruk nemzetközi adásvételéről rendelkező Bécsi Egyezmény
(UN-Kaufrecht) szabályainak alkalmazását felek kizárják.
Jelen szerződésből eredő jogviták - ide értve az érvénytelenség, hatálytalanság, a
szerződés módosítása, megszűnése, a szállítási szerződéshez, a szerződésszegéshez
kapcsolódó igények, gazdagodás eseteivel kapcsolatosan kezdeményezett jogvitákat is eldöntése során a teljesítés helye szerint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
rendelkező törvény, illetve a polgári perrendtartás szerint eljárni illetékes és hatáskörrel
rendelkező bíróság jár el, a teljesítés helyére, mint vagylagos illetékességi okra
alapítottan.
Amennyiben nem állapítható meg, hogy az egyik fél által küldött írásbeli értesítés a
másik félhez mikor érkezett, úgy az értesítés megküldését követő 5. napon az értesítést
kézbesítettnek kell tekinteni.
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