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Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban: ÁSZF) a DataM Electronics Kft. (továbbiakban:
Eladó) által kiadott ajánlatokra, megküldött árlistára illetve az Eladó,
és Vevő között létrejött értékesítési ügyletekre vonatkoznak.
Amennyiben Vevő ezt követően az árut megrendeli, és felek írásban
ettől eltérően nem állapodnak meg, akkor úgy tekintendő, hogy Vevő
az ÁSZF feltételeit mindenben elfogadta. Az Eladó
visszaigazolásával a szerződés létrejön.
A szerződés létrejötte
Vevő kérésére Eladó árajánlatot illetve árlistát küld. Ùgy az árajánlat
mint az árlista csak tájékoztató jellegű, Eladó ezen ajánlathoz nincs
kötve. A szerződés akkor jön létre, ha az árajánlat alapján Vevő az
árut megrendeli és Eladó azt írásban visszaigazolja. A
visszaigazolás tartalmazza az árat, teljesítési határidőt, fizetési
feltételeket. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő valamely
feltétellel Vevő nem ért egyet, ezt 3 munkanapon belül Eladó felé
jelezni kell, ellenkező esetben a szerződés a visszaigazolásban
szereplő feltételekkel jön létre.
Amennyiben Eladó a megrendelést a raktárkészletből ki tudja
elégíteni, külön írásos megrendelésre és visszaigazolásra nincs
szükség, az áru kiadásával a szerződés létrejön.
Egyedi, speciális igényeket kielégítő megrendelés esetén felek
külön részletes szerződést kötnek.
Felvilágosítás, méretezés
Vevő kérdéseire Eladó a termékekről felvilágosítást ad. A
felvilágosítás, tanácsadás mindig az eddigi tapasztalatokon alapul.
A megadott értékek, különösen azok, amelyek a teljesítményre
vonatkoznak, számított átlagértékek. Szóbeli felvilágosítás alapján
Eladót felelősség nem terheli. A felvilágosítás és tanácsadás nem
helyettesíti a leszállított áru megfelelőségének gondos vizsgálatát
és az előírások figyelembevételét.
Vevőnek lehetősége van tájékoztatásként az általa szolgáltatott
adatok alapján az akkumulátor telepek műszaki méretezését
elvégeztetni és a telepek kiválasztására javaslatot kérni. Hibás
méretezésből, vagy abból eredő kárért, hogy Vevő nem a célnak
megfelelő telepet rendelt meg, Eladót csak akkor terheli felelősség,
amennyiben ezek megterveztetésére, az igények felmérésére vevő
– díjazás ellenében – írásban külön megrendelést ad. A felmerülő
költségekről kérésre a Eladó felvilágosítást ad.
A termékek tulajdonságaira, alkalmazási lehetőségeire nézve a
gyártói adatok az irányadóak, a katalógusokban és egyéb
kiadványokban szereplő kép- vagy szövegadatok (leírások, rajzok)
csak tájékoztató jellegűek.
Árak
A nyilvános, kiküldött árlistákban szereplő árak tájékoztató jellegű,
nettó árak. Akkumulátorok esetében az akkumulátorok árai deviza
és az ólomár függvényei. Ezért az adott szerződésre a megrendelés
visszaigazolásában (és nem az előzetes árajánlatban)
meghatározott ár az irányadó.
Ez az ár a visszaigazolásban szereplő feltételek szerint módosulhat.
Az ár tartalmazza akkumulátorok esetében a környezetvédelmi

díjat. Az árat terheli a jogszabályban meghatározott mértékű
általános forgalmi adó, melyet Vevőnek kell a nettó áron felül
megfizetnie.
Más írásos megállapodás híján a különleges, kereskedelemben
szokásos csomagolástól eltérő csomagolás költségeit, egyéb
költségeket, adókat, illetékeket vevő fizeti. Speciális
csomagolóanyagok visszavételére illetve megtérítésére csak külön
megállapodás keretében van lehetőség. (Utóbbi nem vonatkozik az
eladónak az akkumulátorokra vonatkozó rendelet által érintett
visszavételi, értékesítési illetve megsemmisítési kötelezettségére.)
Teljesítés ideje, helye, áru átadása, szállítás
Eladó ajánlatában megadott szállítási határidők tájékoztató
jellegűek, megrendelés esetén a visszaigazolásban megadott
szállítási határidő a teljesítés határideje.
Eladó mentesül a határidő betartásának kötelezettsége alól minden
olyan esemény bekövetkezte esetén, amelyek tőle független és
általa nem befolyásolható események miatt keletkeztek (vis major).
A teljesítés helye Eladó telephelye (Budapest, Országbíró u. 63/a).
Itt a termék mennyiségi átadása történik meg. Vevő tudomásul
veszi, hogy Eladó az akkumulátorokat átadás előtt szúrópróba
szerűen megvizsgálja, ezért az eredeti gyári csomagolást
esetenként felbontja.
Amennyiben felek másként nem állapodnak meg, az árukiadás is
Eladó telephelyén történik. A kárveszély az áru átvételkor átszáll
Vevőre.
Amennyiben Vevő az áru kiszállítását kéri, úgy ennek összes
pluszköltsége őt terheli. A szállítási útvonalat és a szállítást
bonyolító céget Eladó választja meg. A szállítás során keletkezett
esetleges kárról, illetve annak mértékéről a vevőnek az áru átvételét
követően azonnal írásban értesítenie kell Eladót. Törés, rongálódás,
elveszés ellen Vevő kifejezett kérésére külön biztosítás köthető,
ennek összes költsége Vevőt terheli.
A telephelyről történő szállítás kockázatai mindig a Vevőt terhelik.
Ez egy harmadik fél raktáráról történő szállításra (áruterítés)
valamint az áru vagy csomagolás (többször felhasználható
szállítócsomagolás) visszaküldésére is igaz. A kockázat
részszállítások esetén is a Vevőre száll, mihelyt a küldeményt a
szállítást végző személy átvette, illetve az áru kiküldés céljából a
raktárt vagy telephelyről történő kiküldés esetén a telephelyet
elhagyta. A lerakodásnak az áru megérkezését követően
haladéktalanul meg kell kezdődnie, megfelelő hozzáértő
munkaerőről illetve segédeszközről a vevőnek kell gondoskodnia. A
várakozási időt az ágazatban megszokott módon Eladó Vevőre
terhelheti. Ha a rendeltetési helyre történő szállítás Vevő kockázati
körébe tartozó okból meghiúsul, vagy Vevő az átvételt megtagadja
a kiszállításból adodó költségek a Vevőt terhelik.
Ha a szállítmány kiküldése Vevő hibájából késlekedik, vagy ha a
Vevő maga gondoskodik a szállításról, akkor a kárveszély a
szállításra kész állapotról való értesítéssel száll át a vevőre. Egy
méltányos határidő lejárta után Eladónak joga van más módon
intézkedni a szállításról és az árut egy megfelelően
meghosszabbított határidő után kiszállítani a vevőnek.
Amennyiben Vevő kívánja elszállítani az árut, az áru rendelkezésre
állásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül
gondoskodnia kell a szállításról. Ha Vevő ezen időszakon belül nem
szállítja el, Eladó az árut 30 napig ingyenesen tárolja, ezt követően
a 31. naptól napi 5 Ft/kg + ÁFA tárolási költséget számít fel. Az
átvételre felajánlott, de határidőben át nem vett áruk tekintetében a
határidő lejártakor a kárveszély Vevőre átszáll, és Eladó jogosult
azok ellenértékét kiszámlázni.

Fizetés
Ha a felek nem állapodnak meg kifejezetten másban, Vevő köteles
a számlát a az árú ellenértékét átvételekor teljes egészében
megfizetni illetve banki utalás esetén a kiállított díjbekérő alapján
legkésőbb az áru elszállításának időpontjáig átutalni. Az árú teljes
értékének Eladó bankszámláján meg kell jelennie.
A vevő az elektronikus számlát befogadja.
Amennyiben felek írásban utólagos fizetésben állapodtak meg,
Vevő köteles a megállapodás szerinti határidőig a számla összegét
Eladó bankszámlájára átutalni.
Fizetési késedelem esetén megrendelő köteles a Ptk. 6: 155. §. (2)
bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot (a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat
nyolc százalékponttal növelt értéke) megfizetni, továbbá köteles, a
behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget (pld.
postaköltség, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni.
Eladó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben átutalással
történő fizetésnél a fizetési késedelem a 10 napot meghaladja, úgy
a vevőnek a továbbiakban vagy készpénzfizetés ellenében adjon
árut, vagy a vételár előzetes átutalását kérje.
Amennyiben Eladó tudomást szerez arról, hogy Vevő
fizetésképtelen, vagy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás folyik,
jogosult akkor is előzetes fizetést kérni, és annak megtörténtéig az
áru kiadását megtagadni, amíg az áru ellenértékét Vevő előre, illetve
az átadással egyidejűleg nem fizeti ki, vagy a fizetésre egyéb
biztosítékot nem nyújt.
Eladó az áru tulajdonjogát a szerződéses összeg teljes
kiegyenlítéséig- beleértve a kamatjellegű követeléseket isfenntartja.
Amennyiben felek másként nem állapodnak meg, Vevő nem jogosult
az Eladóval szemben esetleges fennálló követeléseit a vételárral
szemben beszámítani.
Felelősség hibás teljesítésért, kártérítés
Eladó az eladott áru minőségéért a jogszabályok által előírt ideig
vállal felelősséget.
Nem megfelelő üzemi körülmények illetve szakszerűtlen
használatból fakadó meghibásodásért Eladó nem vállal
felelősséget, különös tekintettel a szakszerűtlen tárolásra, túlzott
igénybevételre, rossz beszerelésre, vagy más hibás alkalmazásra a
Vevő vagy egy harmadik fél részéről, a természetes
elhasználódásra (öregedés), nem megfelelő vagy gondatlan
kezelésre, különösen hozzá nem értő személyek részéről, illetve a
kezelési utasításban szereplő egyéb körülmények megsértésére.
Vevő minden esetben köteles az árukat megérkezésük után azonnal
gondosan ellenőrizni – még akkor is, ha korábban kapott mintát –,
megnézni, hogy nem hiányzik-e valami és a kapott áru ép-e. Ha az
árunak a rendeltetési helyre történő megérkezését követően tíz
munkanapon belül, vagy ha a probléma gondos ellenőrzéssel sem
volt felismerhető, akkor annak felfedezését követő tíz munkanapon
belül írásban, postán vagy faxon nem érkezik Eladóhoz reklamáció,
úgy kell tekinteni, hogy a teljesítés hiba nélkül megtörtént. A szóban,
vagy Eladónak a helyszínen lévő munkatársának történő bejelentés
nem elegendő.
Amennyiben a Vevő átveszi a hibás árut, bár tisztában van a
hibával, úgy a hibás teljesítésből eredő jogok csak akkor illetik meg,
ha ezeket a jogokat átvételkor fenntartja magának.

Hibás teljesítés esetén Vevő kicserélést kérhet a visszahozott árú,
számla és a vonatkozó szállítólevél bemutatásával. Eladó köteles
egy ugyanolyan, hibátlan árut részére biztosítani. A kicserélés
költségei Eladót terhelik, kivéve azokat a költségeket, amelyek
abból fakadnak, hogy az átvételt követően az árut egy másik helyre
átszállították.
Amennyiben a kicserélés ésszerű határidőn belül nem történik meg,
vagy ha a Vevő a szerződésben az elállás jogát kikötötte, vagy
bizonyítja, hogy érdekmúlás következett be, Vevő kérheti a vételár
visszafizetését a hibás áru visszaadása mellett. Felek
megállapodhatnak értékcsökkenésben is.
A hibás teljesítésből eredő követeléseit Vevő a teljesítéstől számított
1 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti.
Vevő a hibás teljesítésből származó igényeit harmadik személy
részére nem engedményezheti.
Reklamáció esetén a vevő a fizetést csak olyan mértékben tarthatja
vissza, ami arányos az érvényesíteni kívánt hibával.
Amennyiben a kiszállított hibás árut Vevő tovább értékesíti, és a
hibát az ő Vevője (továbbiakban: Üzletfél) állapítja meg, Vevő
köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul értesíteni. Eladó
fenntartja a jogot, hogy Vevő Üzletfelének igényeit közvetlenül
kielégítse, és ezzel Vevő felé fennálló hibás teljesítésből eredő
kötelezettsége is kielégítésre kerül.
A garancia akkor érvényesíthető ha felhasználó a gyártó által
megadott körülményeket biztosítja és kezelési utasításokat betartja.
Eladónak a szerződés szegésből eredő esetleges kártérítési
felelőssége a szerződéssel kapcsolatos azon tipikus károkra
korlátozódik, melyek előfordulásával a szerződés megkötésekor az
ebben az időpontban ismert körülmények folytán számolnia kellett.
Eladó nem tartozik kártérítési felelősséggel Vevő részére az
elmaradt haszonért, vagy a következménykárokért, illetve azokért a
károkért, melyek azért keletkeztek, mert Vevő nem tett eleget
kárenyhítési kötelezettségének.
Amennyiben Vevő a terméket fogyasztó részére adja tovább, a
fogyasztó felé a forgalmazót terhelő kötelezettségek Vevőt terhelik.
Egyéb kikötések
Ezen ÁSZF szerint létrejött ügyletek kapcsán feleket
együttműködési kötelezettség terheli. Felek az esetleges vitáikat
megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni.
Amennyiben bizonyos rendelkezések közben érvénytelenné válnak
vagy egy későbbi körülmény folytán hatályukat vesztik, ez a többi
rendelkezés érvényességét nem befolyásolja.
Jelen ÁSZF-ben foglalt feltétektől a felek írásbeli megállapodással
eltérhetnek.
Jelen ÁSZF-ben, illetve az ennek alapján létrejött eseti
szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv előírásai az irányadóak.

