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TRIO-CONTAKT

A Trio-Contakt KFT Általános
Szerződési Feltételei (2014)
A.
Az Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban ÁSZF) érvényessége:
A.1.
A jelen dokumentumban rögzített
feltételek a szerződés részének tekintendők és
alkalmazandók, amennyiben Trio-Contakt Kft,
továbbiakban
Szállító/Kivitelező
az
ajánlatában, vagy más módon hivatkozott rá,
továbbá Megrendelő az ajánlat elfogadásakor
(megrendeléskor) ezzel ellentétes feltételeket
nem kötött ki.
Amennyiben
Megrendelő
jelen
ÁSZF
elfogadását teljes egészében kifejezetten
kizárja, úgy kétoldalúan elfogadott szállítási
szerződés
megkötésére
van
szükség.
Megrendelő az ajánlat elfogadása után nem
jogosult jelen feltételektől eltérő feltételeket
kikötni, vagy azt követelni.
B.
Felelősségvállalás
B.1.
Eltérő
nyilatkozat
hiányában
Szállító/Kivitelező
ajánlati
kötöttségének
időtartama 15 nap, mely időtartam kezdő napja
az ajánlat keltét követő nap.
B.2.
Amennyiben
Megrendelő
Szállító/Kivitelező
ajánlatát
a lényeges
feltételek tekintetében (műszaki tartalom,
határidő, ár, fizetési feltételek, jótállás)
elfogadta ill. az árut, munkát megrendelte, a
szállítási szerződés a Felek között létrejött.
Amennyiben a megrendelés az ajánlattól eltér,
úgy a megrendelés kézhezvételét követően
Szállító/Kivitelező annak kézhezvételét és a
megrendelés elfogadását 3 munkanapon belül
visszaigazolja/ visszaigazolhatja. Ilyen esetben
a szerződés ezen visszaigazolás küldésével jön
létre a felek között.
B.3.
Megrendelő, az árut (vagy a kivitelezés
tárgyát, projektet stb.) harmadik félnek, csak a
Szállító/Kivitelezővel
kötött
írásbeli
megállapodás alapján szolgáltathatja ki,
adhatja el, vagy, ha a szerződéses összeg
előzetesen már teljes egészében kifizetésre
került. A szerződés szerinti teljes összeg
kiegyenlítéséig, a Szállító/Kivitelező az áru
tulajdonjogát fenntartja.
B.4.
Amennyiben az áru ellenértéke a
számlán (számlákon) feltüntetett fizetési
határidő lejártát követő 30. napig nem kerül
teljes
kiegyenlítésre,
Szállító/Kivitelező
előzetes bejelentés nélkül, jogosult az általa
eladott termékek bontására, visszaszállítására.
A felmerülő összes költség és jogkövetkezmény
a
megrendelőt
terheli.
Amennyiben
a
visszaszállítást, ill. az F. pontban megjelölt
kötelezettségeit a megrendelő, és/vagy a
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jogellenesen tulajdonjogot formáló harmadik fél
megtagadja,
a
Szállító/Kivitelező(TrioContakt Kft) sikkasztás bűncselekményének
alapos gyanújával büntetőjogi feljelentést
kezdeményez!
B.5.
A szerződésben foglalt jogok, és
kötelezettségek a Szállító/Kivitelező írásos
jóváhagyása nélkül nem ruházhatók át.
C.
Szállítási határidő
C.1.
Az ajánlatban megadott szállítási
határidőt, 10 munkanapot meghaladó szállítási
késedelem
esetén,
Megrendelő
a
Szállító/Kivitelezőt a késedelmesen szállított
áru értékére vetített 1% / hét, de max. 5%
mértékű kötbér megfizetésére kötelezheti. Az
ezt meghaladó mértékű, késedelemre alapított
kötbér vagy kárigényt felek kifejezetten kizárják.
C.2.
A Szállítási határidő meghosszabbodik
azon időtartammal, amely alatt a Megrendelő
saját kötelezettségét nem teljesíti, pl. a vételár
előleg megfizetésével késedelembe esik, vagy
a kivitelezéssel kapcsolatos vállalásait késve
teljesíti.
C.3.
(Vismajor)
A
késedelem
jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, ha a
Szállító/Kivitelező a szállítási határidővel a
Szállító/Kivitelező és/vagy a Gyártó hatókörén
kívül eső okból (természeti katasztrófa, sztrájk,
háborús események, kormányzati szintű
döntések,
embargo
stb.)
késik.
A
Szállító/Kivitelező köteles valószínűsíteni,
hogy a késedelem rajta kívül álló okból
következett be.
D.
Vételár
D.1.
A vételár az E.5. pontban részletezett
szállítási paritással értendő.
D.2
Az ajánlatban, ill. a szerződésben
rögzített, a vételár képzéséhez alapul szolgáló
devizaárfolyam megváltozásából-, illetve a
vámrendelkezések megváltoztatásából eredő
kockázat a vételár teljes kiegyenlítéséig terjedő
időn belül Megrendelő terhére esik. A
vételárnak ill. részleteinek Szállító/Kivitelező
számláján
való
jóváírása
napjára
vonatkoztatott árfolyamok különbségéből
adódó,
a
vételárra
vetített
arányos
differenciát, Szállító/Kivitelező utólag külön
számlában érvényesíti.
D.3.
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi
kamat, a fizetés esedékessége napján
érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
E.
Átadás-átvétel
E.1.
A
szerződéses
határidőn
belül,
Szállító/Kivitelező készre jelentést küld (email, telefon, stb,…) a Megrendelőnek,
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TRIO-CONTAKT
megjelölve abban az átadás pontos helyét és
idejét.
Szállító/Kivitelező jogosult az előteljesítésre. A
teljesítés időpontja Szállító/Kivitelező készre
jelentésének dátuma. Megrendelő az árut a
készre jelentés bemutatásával veheti át.
E.2.
Megrendelő legkésőbb a készre
jelentést követő 5. munkanapon köteles az
árut/projektet átvenni és/vagy szükség szerint
elszállítani. E határidő elteltével, az áruval
összefüggő minden költség, teher, kárveszély
és egyéb kockázat átszáll a Megrendelőre.
Szállító/Kivitelező a késedelmes elszállítás
esetén, jogosult az áru átadás-átvételekor
esedékes számlájának - a készre jelentést, mint
a teljesítés dokumentumát mellékelve - a
tényleges
átadás-átvételt
megelőző
benyújtására.
E.3.
Az átvétel után a kárveszély az
átvevőre száll át.
E.4.
Amennyiben Megrendelő az átvett
szállítmányban mennyiségi vagy minőségi
hiányt észlel, azt írásban az átvételtől számított
48
órán
belül
kell
közölnie
a
Szállító/Kivitelezővel.
E.5.
Amennyiben az ajánlat kifejezetten
másképpen nem rendelkezik, a vételár
tartalmazza
az
áruval
kapcsolatos
Szállító/Kivitelező győri telephelyéig terjedő –
valamennyi szállítmányozási költséget (fuvar,
lerakás, tárolás, állagmegóvás) az E.2. pontban
megjelölt napig, de nem tartalmazza az árunak
a nevezett telephelyről való elszállításával
kapcsolatos költségeket. Az elszállítással
kapcsolatban a Szállító/Kivitelező által külön
megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások
(Szállító/Kivitelező jármű biztosítása, targonca
ill. daruköltség, rakodó személyzet) költségeit
Szállító/Kivitelező utólag külön számlázza ki,
amelyet Megrendelő viselni köteles.
F.
Elállás a szerződéstől
F.1.
Megrendelő
a
megrendeléstől
számított 8 napon belül elállhat a szerződéstől,
azonban, ilyen esetben Szállító/Kivitelező
igazolt költségeit és a vételár 10%-át bánatpénz
címén Szállító/Kivitelező számlája alapján az
elállás napjától számított 8 naptári napon belül
köteles megfizetni.
F.2.
Megrendelő az F.1. pontban foglalt és
a Szállító/Kivitelező szerződésszegéséből
eredő elállási jogán kívüli elállási jogáról
kifejezetten lemond.
F.3.
Szállító/Kivitelező
elállhat
a
szerződéstől, ha Megrendelő az elszállítási
határidő /E.2.pont/ lejártát követő 30 napon
belül nem veszi át az árut. Az előleggel csak
akkor köteles elszámolni, ha az új vevőtől a
vételár befolyt.
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G.
Jótállás
G.1.
Szállító/Kivitelező az általa leszállított
berendezésekre az ajánlatban megadott, ill a
beszállítói/gyártói jótállást, ill. garanciákat
vállalja. Ettől eltérő jótállási feltételek az egyedi
szállítási szerződésekben köthetők ki.
G.2.
A jótállás feltétele a berendezéseknek,
a
Szállító/Kivitelező
szervize,
vagy
Szállító/Kivitelező szerződött szervizpartnerei
általi üzembe helyezése és előírás szerinti
rendszeres
karbantartása.
Megrendelő,
amennyiben 3. féllel végezteti a karbantartást,
úgy
köteles
-az
esetleges
garancia
érvényesítéskor- a karbantartó személy/cég
jogosultságát is igazolni! Szállító/Kivitelező
jótállási kötelezettsége megszűnik:
-ha Megrendelő fizetési kötelezettségének,
késve tesz eleget, vagy nem tesz eleget,
-tervezési hibákból, szakszerűtlen (külső)
szerelésből és mozgatásból, vagy nem
rendeltetésszerű használatból eredő hibák és
károk esetében
-ha az árut jogosulatlanul üzembe helyezték,
vagy átalakították
-a fentiekben leírt külső karbantartó/javító cég
jogosultsága nem megfelelő.
G.3.
A Szállító/Kivitelező, javít vagy cserél
a saját elhatározása szerint, azonban
semmilyen
körülmények
között
nem
kötelezhető kár, és azon belül elmaradt haszon
megtérítésére. Szállító/Kivitelező felkészült a
jótállási
kötelezettsége
teljesítésére,
a
szükséges
intézkedéseket
a
Beszállítóval/Gyártóval együttműködve soron
kívül megteszi.
H.
Jogorvoslat
G.1.
Jelen szerződésben nem szabályozott
Kérdésekben a PTK. Vonatkozó szabályai az
irányadók. Felek megállapodnak abban, hogy
vitás kérdésekben, előnyben részesítik a peren
kívüli megegyezést. Amennyiben ez nem vezet
eredményre, Szállító/Kivitelező kiköti a Győri
Törvényszék illetékességét.
Jelen ÁSZF a kiadott ajánlatok elengedhetetlen
részét képezik.
Elérhető a www.trio-contakt.hu weboldalon,
vagy a Trio-Contakt Kft irodájában.
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