ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
a KRACHT Hidraulik Kft. által forgalmazott termékek értékesítése kapcsán az alábbi általános szerződési
feltételeket írja elő:
Általános rendelkezések
Szerződő felek megállapítják, hogy a KRACHT Hidraulik Kft. (továbbiakban Szállító) kereskedelemmel
foglalkozó gazdasági társaság. A Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) a KRACHT Hidraulik Kft. által
forgalmazott termékek, alkatrészek értékesítése kapcsán kerül a Kft -vel jogviszonyba, mely jogviszony részletes
szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen kötelező
érvényűnek fogadják el és e szerint járnak el. Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített
jogviszonya az adott értékesítés kapcsán megkötött írásbeli megállapodáson alapul. Ezen szerződések, valamint
az ÁSZF elválaszthatatlan, egységes egészet képeznek. Amennyiben a Szállító és a Megrendelő írásban másként
nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF irányadó a Vállalkozó és a Megrendelő jogviszonyára abban az esetben
is, ha a Megrendelő saját ÁSZF -l rendelkezik. Jelen ÁSZF 2018. július 01 napján lép hatályba és visszavonásig
hatályban marad.
I. Szerződéses nyilatkozatok
1. Szállító az általa adott ajánlatok kötöttségének idejét az ajánlatadásban határozza meg. A szerződés a Szállító
és a Megrendelő között írásban megküldött megrendelés-visszaigazolásával, elfogadott ajánlattal vagy
keretszerződéssel jön létre. A Szállítónak joga van egyes megrendelések esetén a Megrendelőt arra kérni, hogy a
szóban, telefonon, illetve elektronikus levél útján tett megrendelését papír alapon írásban, cégszerű aláírással is
erősítse meg. Amennyiben a Szállító, a Megrendelőt megrendelésének fent írtak szerinti megerősítésére kérte,
abban az esetben a szerződés a Megrendelő által cégszerűen aláírt megrendelés Szállító általi átvételének napján
jön létre.
2. A Nyilatkozatok, ajánlatok, szerződések hivatalos nyelve a magyar, ideértve a szerződés teljesítésével
kapcsolatos szóbeli és írásbeli kommunikációt is, számlákat, jegyzőkönyveket és minden egyéb iratot is. Szállító
konkrét teljesítési kötelezettsége csak akkor jön létre, ha Megrendelő kifejezetten elfogadta Szállító ajánlatát.
II. Megrendelő és a Szállító jogai és kötelezettségei
1. Megrendelő köteles a szerződéses kapcsolat fenn állta alatt a cégadataiban bekövetkezett változásokat írásban
bejelenteni a Szállító részére. Ennek elmulasztása esetén a Szállító a Megrendelő megrendelésében vagy a
szerződésben rögzített adatait érvényesnek és hatályosnak tekinti.
2. Megrendelő a jelen szerződéses feltételek elfogadásával kijelenti, hogy felszámolási eljárás nincs ellene
folyamatban, nem rendeltek el ellene felszámolást, továbbá csődeljárás és végelszámolás nem indult.
Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót, ha a Megrendelő esetében a megjelölt eljárások
megindultak. A Szállítónak joga van a szerződést, azonnali hatállyal, elállással, vagy felmondással megszüntetni
ezekben az esetekben.
3. Felek eltérő megállapodása hiányában a megállapodott ár nem tartalmazza a szállítási költséget. A terméket
Megrendelő a Szállító telephelyén is jogosult és köteles átvenni, ettől a felek Szerződéses Nyilatkozataikban
eltérhetnek.
4. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha készpénzben megtörtént, vagy amikor a Szállító által kiállított
átutalásos számla összege minden levonás nélkül a Szállító bankszámláján jóváírásra került. Szállító kizárja a
Megrendelő beszámítási jogát bármilyen jogcímen az ellenértékbe.
5. A Szállító a Megrendelő által megbízott személynek köteles a rendeltetésszerű használathoz, a
felhasználáshoz szükséges tájékoztatást tartalmazó „Használati útmutatót” rendelkezésre bocsátani, a
Megrendelő pedig köteles a termék átadását vagy kiszállítását követően e szerint üzembe helyezni, helyeztetni és
üzemeltetni a terméket. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt termék későbbi kezelési
hiányosságaiból, nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a Szállítót semminemű felelősség nem
terheli. A termékekhez elektronikus „Használati útmutató” tölthető le költségmentesen a Szállító honlapjáról,
melynek pontos elérhetőségi címe a számlán, szállító levelen, rendelésen kerül feltüntetésre.
III. Szállítási feltételek
1. A szállítási és a fizetési határidőket, valamint a termék átadás-átvételének időpontját felek a közöttük létrejött
megállapodásban vagy a Szállító ajánlata alapján, a Megrendelő által küldött megrendelésre adott
visszaigazolásban rögzítik. Amennyiben a Szállító a Megrendelőt megrendelésének írásbeli megerősítésére
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kérte, úgy a fenti feltételeket a Szállító ajánlata és a Megrendelő ezen ajánlatra tett megerősítő nyilatkozata
tartalmazza.
2. A szállítási határidőnek a gyártó érdekkörébe eső okból történő esetleges meghosszabbodásáért - mely tényről
a Szállító a Megrendelőt e-mailben vagy ajánlott postai küldeményben tájékoztatja - felelősséget nem vállal. A
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből eredő esetleges károkat a Szállító nem köteles
megtéríteni.
3. Felek jogviszonyának fennállása alatt, a Megrendelő az általa az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban
történt változásokat annak bekövetkeztétől, vagy a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül írásban köteles a
Szállítónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, és az ebből eredő késedelem
következményeit a Megrendelő maga viseli, azért a Szállító felelősséget nem vállal. Felek közötti
kommunikációban írásbeli formának és írásban megtörténtként elfogadottnak minősül az elektronikus levél (email) is.
4. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, felek írásban rögzítik.
5. A Szállító megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha a szállítást megelőzően információt szerez arról,
hogy a Megrendelőnek történő értékesítés megsértené a magyar kereskedelmi jogszabályokat, valamint a
gyártóval kötött megállapodást.
6. Amennyiben a Megrendelő ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetéseit nem visszatartási vagy
egyéb joga alapján szünteti be, úgy a Szállító jogosult a szerződéstől egyoldalúan bármikor elállni.
7. A teljesítés helyét a felek a megállapodásukban határozzák meg, ennek hiányában a Szállító
székhelye/budapesti telephelye.
Amennyiben a Megrendelő igénye szerint a megrendelt árut a teljesítés helyétől különböző helyre kell szállítani,
abban az esetben a teljesítés azzal történik meg, hogy a Szállító az árut elszállítás, elküldés végett a
Megrendelőnek, szállítmányozónak vagy a fuvarozónak átadja.
A megrendelt áru kiszállítása Megrendelő költségére történik, amelyet a megállapodásban vagy a rendelés
visszaigazolásban a Szállító rögzít.
A terméket a Szállító az irányadó jogszabályokban meghatározott megfelelő csomagolásban adja át – a
Megrendelővel történt megállapodás alapján – a szállítást végző cégnek.
A megrendelt áru a teljesítés helyén hétköznapokon pénztári nyitvatartási időben: 8-16 óra között a Megrendelő
vagy az általa megbízott személy által személyesen is átvehető. Amennyiben a Megrendelő megbízásából eljáró
személy veszi át a terméket, a Szállító ezen személyt a Megrendelő olyan képviselőjének tekinti, aki az átadásátvétel során teljes jogkörrel képviseli Megrendelőt, beleértve az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételének
jogát is.
8.A szállítás során esetlegesen bekövetkező károk miatt a Szállító a szállítást végző céggel együtt, kivizsgálás
szerint jár el. Ha az átvételkor felismerhető, hogy a küldemény hiányos vagy sérült, akkor a fuvarozóval
szemben az igényt haladéktalanul érvényesíteni kell.
IV. Vételár
1. Szerződő felek a megvásárolt termék vételárát az elfogadott ajánlatban, rendelés visszaigazolásban, a
szerződésben vagy a keretszerződésben rögzítik. A vételárat a felek a megállapodásuk szerinti pénznemben
(HUF, EUR), nettó vételár + Áfa összegben határozzák meg.
2. Amennyiben a Megrendelő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja számláztatni, és megfizetni, úgy
a forintban fizetendő ár megállapítása során felek az elszámolás alapjául a Magyar Nemzeti Banknál a számla
kiállításának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamot fogadják el.
3. A számlával kapcsolatos kifogásait a Megrendelő kizárólag írásban teheti meg.
4. A Szállító. a megrendelt termék Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot az egyoldalú teljes
vételár módosításra, amennyiben a megrendelés megtörténtének időpontja és a termék Magyarországra történő
beérkezése között eltelt időben az árajánlat megtétele napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyamhoz
viszonyítva 5%-os változás vagy a forgalmazást a Szállítón kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény
következik be (pl. kivetett adók, vámok). A vételár módosítás tényéről a Szállító a Megrendelőt haladéktalanul
köteles tájékoztatni. Megrendelő a Szállító ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi.
5. Amennyiben a felek a vételár kiegyenlítése tekintetében részletfizetésben állapodnak meg, az értékesített
termék vonatkozásában a Szállító a tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog csak a
teljes vételár megfizetését követően száll át a Megrendelőre.
6. Megrendelő és a Szállító közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.
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V. Fizetési feltételek
1. Az elfogadott ajánlatban, a megrendelés visszaigazolásban illetve - amennyiben a számla kiállításra került - a
számlán megjelölt vételárat, az azokban megjelölt módon és időpontban köteles a Megrendelő kiegyenlíteni.
2. Amennyiben a Megrendelő az adott jogügylet kapcsán megkötött szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben
meghatározott kötelezettségét megszegi, a Szállító írásbeli felszólítása alapján tartozását nem egyenlíti ki, úgy a
Szállító jogosult a Megrendelővel szemben a tartozás megfizetéséig a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
felszámítani. Ha a szerződés a Szállító és vállalkozásnak minősülő Megrendelő között jött létre; s a Megrendelő
fizetési kötelezettségével késedelembe esik, akkor köteles a Szállítónak a követelése behajtásával kapcsolatos
költségei fedezésére a Ptk. 6:155.§ (2) bekezdése szerinti 40 EUR-nak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi
kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő
forintösszeget megfizetni.
3. A Szállító ezen túlmenően jogosult az esetlegesen biztosított fizetési kedvezmények egyoldalú
visszavonására és a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelésének azonnali esedékességűvé
tételére.
4. A Szállító jogosult arra, hogy a Megrendelőnek a vele szemben bármely jogcímen fennálló követelését
esedékességkor a Megrendelővel szemben a Szállító javára fennálló követelésbe beszámítsa.
5. Amennyiben az áru a Megrendelő őrzése alatt van, akkor megfelelő módon köteles raktározni.
VI. Jótállás, szavatossági jog
1. A Szállító az általa forgalmazott termékekre az eladás, a továbbértékesítés vagy a szerviz cég által bizonyított
üzembe helyezés időpontjától számított 24 hónap jótállást vállal.
2. A jótállás érvényesítésének feltételei:
- a termék beazonosíthatósága adattábla, gyári szám, számla vagy szállítólevél alapján
- az értékesítés időpontjának igazolása az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal
- a termék üzembe helyezése, üzemeltetése bizonyíthatóan használati útmutató szerint történt
3. A jótállás elvesztésével jár:
- a termék nem megfelelő beépítése, üzemeltetése
- a termék nem rendeltetésszerű használata
- a termék szétszerelése, átszerelése, megmunkálása, javítása az üzemeltető által
- hiányos dokumentumok (azonosítók, okmányok)
4. A Szállító által forgalmazott árura a gyártói jótállás érvényes.
5. Amennyiben a Megrendelő a szakmai, gazdasági tevékenységi körén kívül eső célból köt szerződést (a
vonatkozó kormányrendelet szerinti fogyasztónak minősül, s az általa kötött szerződés pedig fogyasztói
szerződésnek). A Megrendelő a Szállító által meghatározott garanciális feltételeket megismerte és Megrendelő
ennek tudomásul vétele mellett szerződik.
VII. Záró rendelkezések
1. A Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéskötés kapcsán megismert személyes adatait a
Szállító, az Adatvédelmi Szabályzata alapján nyilvántartásában feldolgozza.
2. A Megrendelő a Szállítótól vásárolt terméket, amennyiben exportálja, az export ellenőrzési előírásokat
betartja.
3. Az ÁSZF alapján létrejött szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.
4. Megrendelő kijelenti, hogy bármely Szállító által forgalmazott termék, alkatrész megrendelésével elismeri,
hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5. Jelen ÁSZF a Szállító telephelyén, illetve honlapján (www.kracht.hu) kerül közzétételre, az annak
alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés pedig a Szállító által kiállított számlán kerül feltüntetésre.
6. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Az ÁSZF-ben
nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
7. Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége nem vonja maga után a teljes ÁSZF érvénytelenségét.
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