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I. Szerződés 
 

1. Az AGISYS Kft. a konstrukciós változások 
jogát fenntartja.  

2. Az AGISYS Kft. fenntartja az ajánlatra és az 
ahhoz tartozó iratokra, dokumentációkra (pl. 
ábrák, rajzok, leírások stb.) vonatkozó szerzői 
és egyéb jogait, ezek harmadik személy 
számára csak abban az esetben tehetők 
hozzáférhetővé, ha az AGISYS Kft. 
kifejezetten továbbadásra szánta azokat, vagy 
írásbeli hozzájárulását adta. 

3. Amennyiben a szerződés megkötése után 
olyan tények jutnak az AGISYS Kft. 
tudomására, amelyek szerint a Megrendelő 
ellen felszámolási vagy csődeljárás, illetőleg 
végelszámolási eljárás indul, vagy ennek 
törvényes feltételei fennállnak, az AGISYS Kft. 
jogosult a szállítási szerződéstől elállni.  

 
II. Árak 

 
1. Az AGISYS Kft. eladási árai a visszaigazolt - a 

kedvezményeket már tartalmazó - árakkal 
megegyezők. Az árak az AGISYS Kft. 
törökbálinti telephelyén történő átadással 
értendők.  

2. A termékek árai az ajánlatadáskor érvényes 
CIB Bank deviza közép árfolyamon 
kalkuláltak. Áraink az esetleges deviza 
árfolyamváltozások mértékéig  
módosulhatnak. 

 
III. Az áru kiszállítása, vagy átadása 

 
1. Az AGISYS Kft. a visszaigazolt szállítási 

határidőket minden esetben, minden 
lehetőséget kihasználva igyekszik betartani. 
Késedelmes teljesítés miatti kártérítés, egyéb 
megállapodás hiányában, csak akkor 
érvényesíthető az AGISYS Kft.-vel szemben, 
ha a kár szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartására vezethető vissza. A felelősség 
az érintett valamennyi káresemény 
vonatkozásában a Szerződés összegére 
korlátozódik.  

2. Az AGISYS Kft. egyéb eltérő írásbeli 
megállapodás hiányában az elő- és 
részszállítás jogát fenntartja. 

3. Raktározott termék ajánlata esetén a rendelés 
beérkezéséig a közbenső értékesítés jogát 
fenntartjuk. 

4. A rendelés visszaigazolásban vállalt átvételi 
időpontot két hetet meghaladó raktározásért 
heti 2% tárolási díjat számítunk fel minden 
megkezdett hét után.  

5. Amennyiben a vevő a megrendelt terméket a 
rendelés visszaigazolásban vállalt átvételi 
időpontot 2 hónapot meghaladóan nem veszi 

át, a termék szétszerelésre kerül és a 
szerelési költségeket a tárolási díjjal együtt 
kiszámlázzuk. 

6. Amennyiben a szerződés teljesítésének helye 
a Megrendelő telephelye a szállítóeszközről 
való lerakás a Megrendelő feladata, az áru 
megérkezése után azonnal, de legkésőbb egy 
órán belül.  

 
IV. Kockázat átszállás 

 
1. A leszállított árukat a Megrendelő köteles 

átvenni. Nem teljes, hiányos vagy téves 
szállítás miatti kifogások az áru átvételekor a 
szállító-, illetve fuvarlevélen azonnal 
feltüntetendők.  

 
V. Beszerelés, üzembe helyezés 

 
1. A termékek beszerelése, illetve üzembe 

helyezése, egyéb megállapodás hiányában, a 
Megrendelő feladata. 

2. A szabályszerű beszerelés és üzembe 
helyezés a szavatosság és a jótállás 
vállalásának előfeltétele.  A kezelési és 
karbantartási utasítás a www.agisys.hu 
honlapról az adott termékoldalról letölthető, 
vagy kérésre a termék átvételekor biztosítjuk.  

3. A Megrendelő feladata, hogy gondoskodjon a 
kezelési útmutatásban foglaltak szerint történő 
üzemeltetésről és karbantartásról, valamint a 
kezelő és karbantartó személyzet megfelelő 
munkavédelmi oktatásáról. 

 
VI. Jótállás, garancia 

 
1. Az AGISYS Kft. jótállást vállal azért, hogy az 

általa szállított termékek megfelelnek a 
törvényekben, illetve szerződésben előírt 
követelményeknek. 

2. Garanciális bejelentést csak írásban, a hiba 
megtörténtétől, illetve átlagos gondosságot 
feltételezve annak felfedezésétől számított 8 
naptári napon belül tudunk elfogadni. 

3. A jótállási igények teljesítésének feltétele a 
termék az AGISYS Kft. törökbálinti 
telephelyére történő beszállítása, valamint a 
vizsgálatokhoz és javításhoz szükséges 
időtartam biztosítása. A leszerelés, szállítás 
költségei a vevőt terhelik. 

4. Helyszíni szerviz/hibaelhárítás elvégzése 
előzetes ajánlat és megrendelés alapján 
történik.  

5. A hibák elhárítását megtagadhatjuk 
mindaddig, amíg a megrendelő a velünk 
szemben fennálló kötelezettségeinek nem 
tesz eleget. A megrendelő csak abban az 
esetben jogosult a hibát maga vagy harmadik 
személy által elhárítani, és a szállítótól 

http://www.agisys.hu/
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méltányos költségtérítést igényelni, ha az eset 
sürgőssége az üzembiztonságot fenyegeti, 
vagy ha a hiba elhárításában indokolatlanul 
késlekedünk.  

6. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a 
garancia jogosságát személyesen ellenőrizze. 
Amennyiben, külön megállapodás alapján, 
helyszíni hibafeltárás és javítás történik, a 
Megrendelő kötelessége biztosítani a 
berendezéshez való megfelelő hozzáférés 
lehetőségét akkor is, ha a berendezés be van 
építve. Azon költségek, amelyek abból 
adódnak, hogy a berendezéshez csak 
aránytalan nehézséggel lehet hozzáférni, vagy 
nem áll rendelkezésre megfelelő 
munkaterület, a Megrendelőt terhelik. 

7. Agisys Kft. jogosult eldönteni, hogy a garancia 
keretében a termék teljes cseréjével vagy 
annak javításával végzi el. A javítás során 
csak új alkatrészek kerülnek beépítésre. A 
garanciális javításokra, vagy cserékre az 
AGISYS Kft. ugyanolyan terjedelmű jótállást 
vállal, mint az eredetileg szállított egységekre, 
de a garanciális igények érvényesítésének 
végső határideje lejár az eredetileg szállított 
darabok garanciális idejének megszűntekor. 

 
VII. Felelősség kizárása 

 
1. Az AGISYS Kft-t nem terheli semmiféle 

felelősség a Megrendelő által harmadik 
személyekkel szemben vállalt 
kötelezettségeiért, illetve jótállásával 
kapcsolatban, és nem felel a felhasználónak 
okozott közvetlen vagy közvetett károkért. 

2. Nem érvényesül a felelősség kizárása vagy 
korlátozása, ha az AGISYS Kft. terhére 
szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
róható fel. 

3. A felelősség kizárása, illetve korlátozása nem 
érinti a termékfelelősségi jogszabályok alapján 
érvényesíthető igényeket. 

 
VIII. Vételár kiegyenlítése 
 

1. Amennyiben a Megrendelő fizetési 
késedelembe esik, úgy a lejárat napjától a 
mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot 
tartozik megfizetni. 

2. Amennyiben a késedelem mértéke eléri, illetve 
meghaladja a 60 napot, az AGISYS Kft. 
jogosult a szerződéstől elállni, és a szerint 
rögzített tulajdonjoga alapján az áru 
visszavétele iránt intézkedni. Az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségek 
megtérítésére az AGISYS Kft. jogosult a 
Megrendelő felé kárigényét érvényesíteni. 

3. A kifizetések visszatartása vagy a Megrendelő 
esetleges, az AGISYS Kft. által vitatott 
ellenigényének beszámítása kizárt. 

 
IX. Tulajdonjog fenntartás 

 
1. Az AGISYS Kft. teljes mértékben fenntartja 

magának a leszállított áru tulajdonjogát az áru 
ellenértékének teljes kifizetéséig. A 
Megrendelőt büntetőjogi felelősség is terheli 
az AGISYS Kft. tulajdonjogának esetleges 
megsértéséért. 

2. A tulajdonjog csak a teljes szerződéses ár 
tényleges megfizetésekor száll át a 
Megrendelőre. 

3. Amennyiben az AGISYS Kft. törvényes vagy 
szerződéses elállási jogát gyakorolja, a 
Megrendelő köteles az árut a kikötött 
tulajdonjog fenntartás alapján haladéktalanul 
az AGISYS Kft. részére visszaadni, minden 
külön eljárás mellőzésével. 

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az 
elállási jog gyakorlása esetén az AGISYS Kft. 
képviselőit az áru visszavételével, illetve 
visszaszállításával kapcsolatban nem 
akadályozhatja. 

5. Ha harmadik személy megpróbálja az 
AGISYS Kft. tulajdonában levő árut 
megszerezni, a Megrendelőnek haladéktalanul 
értesítenie kell az AGISYS Kft.-t. 

6. A Megrendelő szerződésszegése - különösen 
fizetési késedelme – feljogosítja az AGISYS 
Kft.-t arra, hogy a tulajdonjog fenntartásából 
eredő jogait oly módon érvényesítse, hogy az 
áru azonnali kiadását követelje, azt 
személyesen, vagy meghatalmazottja útján 
közvetlenül birtokba vegye, vagy adott 
esetben a Megrendelő harmadik személlyel 
szemben fennálló igényének átruházását, 
engedményezését követelje. 

 
X. Egyebek 

 
1. Jelen általános szerződési feltételekben nem 

szabályozott kérdések tekintetében a Magyar 
Polgári Törvénykönyv szabályai 
értelemszerűen irányadóak. 

2. A Szállító kizárja a Megrendelő jelen ÁSZF-től 
eltérő bármely általános szerződési 
feltételeinek, üzletszabályzatának vagy más 
egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses 
feltételének alkalmazását. A Szállító egyéb 
szerződéses feltételei akkor sem 
alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben 
nem kerültek kifejezetten kizárásra. 

3. Az AGISYS Kft. jelen feltételek hatálya alá 
tartozó szerződéseiből eredő esetleges 
jogvitái eldöntésére kiköti a Budai Központi 
Kerületi Bíróság/Fővárosi Bíróság kizárólagos 
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illetékességét. Megrendelő a Budai Központi 
kerületi Bíróság / Fővárosi Bíróság 
illetékességét a megrendelés elküldésével - 
ideértve a faxot, e-mailt is - kifejezetten 
elfogadja. 

 


