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1. Előzményi megállapítások
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) mindazon ajánlatokra,
megrendelésekre illetve adásvételi és szállítási ügyletekre vonatkozik, amelyek során a SALITECH
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban SALITECH Kft.) az
Európai Unión belül illetékességgel rendelkező Vevővel/Megrendelővel szemben vállal.
A Vevő/Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja, a saját – az alábbiakban foglaltaktól eltérő –
adásvételi/szállítási/üzleti feltételeiről lemond és az adásvétel/szállítás e feltételek mellett jön létre.
Bármely eltérés esetén erről külön, írott szerződésben kell megállapodni.
2. Az ajánlat tárgya és terjedelme
Amennyiben a SALITECH Kft. ajánlatában másképpen nem nyilatkozik, úgy az adásvétel/szállítás
során a SALITECH Kft. a megrendelés időpontjában érvényes árait alkalmazza. Amikor a SALITECH
Kft. ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő árak, minőségi és mennyiségi feltételek kizárólag az
ajánlatban meghatározott termékre vonatkozik és egyéb megkötés hiányában 30 napig maradnak
érvényben.
A SALITECH Kft. fenntartja magának a jogot, hogy import termék vagy termékösszetevő esetén
az időközben bekövetkezett 5%-nál nagyobb árfolyamváltozást áraiban érvényesítse. A SALITECH
Kft. termékeire vonatkozóan mindenkor fenntartja a változtatás jogát.
3. Megrendelési, szerződéskötési feltételek
A megrendelés minden esetben írásos formában készül, melyen a SALITECH Kft. ajánlatának
elfogadásán túl a Vevő/Megrendelő pontos adatainak, elérhetőségének, a megrendelt áru részletes
leírásának, ellenértékének, teljesítési határidőnek, fizetési feltételnek és a Megrendelő vagy
képviselőjének cégszerű aláírásának kell szerepelnie. Az adásvételi/szállítási megállapodás létrejön
továbbá ha a Vevő/Megrendelő a terméket átveszi, a szolgáltatást igénybe veszi.
A megrendelés visszaigazolása hasonló formában történik.
A Felek a megrendelés/visszaigazolás írásbeli formájától eltekinthetnek, amennyiben erről
kölcsönösen megegyeznek.
Szerződés esetén a szerződésnek legalább két példányban kell készülnie, melyből egy-egy
példányt a Felek kapnak.
4. Fizetési feltételek
Az átadott termékek, nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetése a SALITECH Kft. által
kibocsátott számla ellenében történik. A Vevő/Megrendelő a vételárat minden esetben köteles a
termék átvételekor, szolgáltatás igénybevételekor teljes egészében készpénzben megfizetni, kivéve,
ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg. Amennyiben a Felek megállapodása szerint a vételárat
átutalással kell a Vevőnek/Megrendelőnek kiegyenlítenie, úgy a fizetési határidőt ez a megállapodás
tartalmazza.
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Késedelmes fizetés esetén a Vevő/Megrendelő a késedelembe esés időpontjától kezdődően
köteles a SALITECH Kft. részére késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértékére a Polgári
Törvénykönyv gazdálkodó szervezetekre vonatkozó 6:155. §-ban megfogalmazott eltérésekkel
alkalmazott rendelkezései irányadóak, valamennyi követelésre az esedékességi határidőtől számítva.
(A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamat nyolc százalékkal növelt összege.) Valamennyi, a követelés érvényesítéséhez
kapcsolódó költség a Vevőt/Megrendelőt terheli.
30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén, ha a SALITECH Kft. részbeni vagy egészbeni
fizetésre tett felszólítása 8 nap után is eredménytelen marad, a Vevő/Megrendelő feljogosítja a
SALITECH Kft.-t, hogy bankszámlája terhére beszedési megbízást nyújtson be vagy a SALITECH Kft.
egyoldalú nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. A fenti rendelkezések hatálya kiterjed arra az esetre is
ha a Vevő/Megrendelő egyéb károkra vagy érdekekre hivatkozik. A SALITECH Kft. jogosult továbbá
arra, hogy felfüggessze szerződéses kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a
Vevőnek/Megrendelőnek határidőn túli tartozása áll fenn a SALITECH Kft.-vel szemben.
Valamennyi, a követelés érvényesítéséhez kapcsolódó költség a Vevőt/Megrendelőt terheli.
A SALITECH Kft. fenntartja magának a jogot a részteljesítésre és az ennek megfelelő
részszámlázásra, amennyiben erről egyéb, az adott adásvételt/szállítást érintő megállapodás eltérően
nem rendelkezik.
5. A termék átadása, szolgáltatás nyújtása
Eltérő megállapodás hiányában, a teljesítés helye a SALITECH Kft. székhelye (2030 Érd,
belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.). Ezen helyen a Vevő/Megrendelő részére történő rendelkezésre
bocsátással az átadás-átvétel megtörténtnek tekintendő. Az átvételt a Vevő/Megrendelő vagy
képviselője céges bélyegzővel és aláírással igazolja.
A Vevőtől/Megrendelőtől vagy képviselőjétől átvett termékek, alkatrészek, anyagok és más
felhasználásra kerülő, vélelmezhetően a Vevő/Megrendelő tulajdonát képező dolgok tartására a
Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai irányadóak.
Amennyiben a SALITECH Kft. tervezést, be- és összeépítést, szerelést, tesztelést vállal, ezeket
az általánosan elvárható szakmai gondossággal teljesíti. A Vevő/Megrendelő köteles valamennyi, a
megrendelés teljesítéséhez szükséges műszaki dokumentációt a kellő utasításokkal átadni. Ennek
elmaradása esetén a SALITECH Kft. a hibás teljesítésért felelősséget nem vállal.
6. Határidő
Abban az esetben, ha a SALITECH Kft. a szállítási határidőt ajánlatában átfutási időben adja meg,
akkor a szállítási illetve átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a megrendelés és vagy előleg a
SALITECH Kft. részére történő átadásának időpontjától számítva értendő. Amennyiben az adásvételi
megállapodást ajánlatadás nem előzte meg, úgy a SALITECH Kft.-t csak a Vevő/Megrendelő
megrendelésére küldött visszaigazolásban meghatározott szállítási határidő betartásának
kötelezettsége terheli. A szállítási késedelem vagy nem teljesítés jogkövetkezménye alól a SALITECH
Kft. mentesül, ha azt befolyásolási lehetőségén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő és a teljesítést
késedelmessé vagy lehetetlenné teszik, illetve ha az a beszállítójánál felmerült ugyanilyen ok
bekövetkezésére vezethető vissza.
A SALITECH Kft.-t a körülmények fennállásának idejére mentesül a teljesítési kötelezettsége alól.
7. Kötbér
Amennyiben a Vevő/Megrendelő a szállítási határidő lejártát követő 15 napon belül nem veszi át
az árut, a SALITECH Kft. jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni illetve a szállítási szerződéstől
egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ha a Vevő/Megrendelő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem,
vagy csak részben veszi át, úgy a SALITECH Kft. jogosult az át nem vett mennyiség nettó szerződött
értékének 25%-át meghiúsulási kötbér címen a Vevőnek/Megrendelőnek kiszámlázni. A SALITECH
Kft. késedelmes szállítása esetén késedelmi kötbért nem fizet.
8. Tulajdonjog
Bármely szerződési konstrukcióban a SALITECH Kft. a szerződött termékre mindaddig fenntartja
tulajdonjogát, amíg a vételár az esetleges járulékok, késedelmi kamat és valamennyi a követelés
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érvényesítéséhez kapcsolódó költség teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek. Amennyiben a
leszállított termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül kifizetésre, a SALITECH Kft.-nek
jogában áll minden egyéb indoklás nélkül követelni a leszállított termék visszaszolgáltatását. A
tulajdonjog fenntartással érintett árukat a Vevő/Megrendelő nem jogosult továbbértékesíteni sem
átalakítani, idegen dologgal egyesíteni, beépíteni, beszerelni vagy bármi módon használni, tartására a
Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályai irányadóak.
Az áru visszaszolgáltatása a Vevőt/Megrendelőt nem mentesíti a meghiúsulási kötbér megfizetése
alól, továbbá annak a késedelmi kamatnak a megfizetése alól, amelyet a SALITECH Kft. a
Vevőtől/Megrendelőtől a termék visszavételéig követelhet.
A termék visszaszolgáltatásából eredő költségek és károk a Vevőt/Megrendelőt terhelik. Az
átadástól számítva az elvesztés, lopás, károsodás valamint az esetleges, nem a SALITECH Kft.
vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb károk felelősségét szintén a Vevő/Megrendelő
viseli. Amennyiben a termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre
vagy azon berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették, a vételár kifizetéséig a SALITECH Kft.-nek
zálogjoga van. A Vevő/Megrendelő kötelezi magát arra, hogy ilyen esetben az olyan harmadik féllel
szemben, akinek a termékét tartalmazó berendezést átadni szándékozza, tulajdonosként a SALITECH
Kft.-t jelöli meg.
9. Szállítás
A Vevő/Megrendelő kérése esetén a SALITECH Kft. a megadott, az Európai Unió területén lévő
címre a megrendelt árut térítés ellenében leszállítja. A Vevő/Megrendelő köteles gondoskodni arról,
hogy a szállítási cím közúton megközelíthető legyen. Helyszínre szállítás esetén az áru lerakása a
Vevő/Megrendelő feladata.
10. Cégjelzés joga, szellemi tulajdon és titkosság
A SALITECH Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a leszállított és beépített termékeken olyan feliratot,
vagy jelzést helyezzen el, mely a termék nevét, gyártójának nevét vagy a SALITECH Kft. nevét,
emblémáját, elérhetőségeit tartalmazza.
A SALITECH Kft. semmilyen esetben sem köteles gyártási dokumentációt szolgáltatni. Villamos
kapcsolási szolgáltatására a SALITECH Kft. csak abban az esetben kötelezhető, ha ezek
elkészítésére és átadására a külön adásvételi vagy szállítási szerződésben kötelezettséget vállalt. A
Vevőnek/Megrendelőnek átadott tervek és dokumentációk a SALITECH Kft. szellemi tulajdonát
képezik és bizalmasan kezelendők. Az átadott dokumentációkat a Vevő/Megrendelő kizárólag az
adásvételi tárgyát képező termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel.
Ezen dokumentumok harmadik személy részére történő átadása, másolása, sokszorosítása kizárólag
a SALITECH Kft. kifejezett írásbeli hozzájárulásával történhet.
11. Szavatosság
A szavatosság tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A
SALITECH Kft. mentesül a felelősség alól, ha a termék meghibásodása a természetes
elhasználódásból illetve a nem rendeltetésszerű vagy nem szakszerű használatból ered. A SALITECH
Kft. szavatossági kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a Vevő/Megrendelő a SALITECH Kft. kifejezett
beleegyezése nélkül a terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott végre.
12. Jótállás
A jótállás egyéb megállapodás hiányában csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek az
átadás időpontjától számított 12 hónapon belül jelentkeznek. A cserealkatrészekre és a megjavított
alkatrészekre ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre. A jelen
jótállás keretében a SALITECH Kft. saját költségére – a hiba jellegétől függően – a lehető legrövidebb
határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát. A jótállási
kötelezettség a SALITECH Kft.-t székhelyén terheli, a javításokat vagy cseréket a SALITECH Kft. itt
végzi el, miután a Vevő/Megrendelő a meghibásodott alkatrészt vagy terméket a SALITECH Kft.
részére visszaküldte. Az adott árunak, a SALITECH Kft. székhelyéig történő eljuttatása során felmerült
valamennyi költséget valamint a visszaszállítás költségét a Vevő/Megrendelő viseli.
Abban az esetben, ha a javítást vagy cserét a termék természetéből eredően csak a helyszínen
lehet elvégezni, a munkadíjat a SALITECH Kft., míg a meghibásodott részektől eltérő darabok
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szétszerelési és összeszerelési költségeit valamint az utazási és helyszíni szállásköltséget a
Vevő/Megrendelő viseli.
A SALITECH Kft. jótállási kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha a Vevő/Megrendelő a
hibák felfedezését követően a SALITECH Kft.-t azonnal értesíti és részletes írásbeli tájékoztatást ad a
meghibásodás körülményeiről. A Vevő/Megrendelő köteles lehetővé tenni a SALITECH Kft. számára a
hiba feltárását és elhárítását illetve elhárítását harmadik féllel a Vevő/Megrendelő csak a SALITECH
Kft. kifejezett írásbeli hozzájárulásával végeztetheti el.
Nem minősül a jótállás körébe tartozó hibának ha annak oka természetes elhasználódásra,
kopásra; szakszerűtlen illetve a Vevő/Megrendelő rendelkezésére bocsátott kezelési, felhasználási
iránymutatásokkal, dokumentumokkal ellentétes kezelésre, beépítésre, beszerelésre, felhasználásra,
tárolásra, felállításra, összeállításra; vis maiorra; szélsőséges környezeti hatásokra, rendeltetésnek
nem megfelelő használati, üzemeltetési körülményekre, a nem biztosított feltételek hibáira;
elmulasztott karbantartásra, ápolásra; nem eredeti, megfelelő alkatrészek, tartozékok alkalmazása; a
Vevő/Megrendelő által adott anyag vagy meghatározott konstrukció hibájára vezethető vissza.
13. Reklamáció
A Vevő/Megrendelő – jogvesztés terhe mellett – köteles a mennyiségi reklamációkat és a
szerződéstől eltérő szállítást a termék átvételekor azonnal, a minőségi reklamációt pedig az átvételt
követő 3 napon belül a SALITECH Kft. felé írásban jelezni. A rejtett hibákkal kapcsolatban felelősségi
szabályokra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
A reklamációt a SALITECH Kft. csak a vonatkozó szállítólevéllel és a számla másolatának
mellékelésével fogadja el. Amennyiben a Vevő/Megrendelő az észlelt hiányosságokról a fent leírt
módon nem tesz bejelentést, úgy a SALITECH Kft. mentesül erre vonatkozó kötelezettségei alól.
14. Felelősség
A SALITECH Kft. felelősségére a külön adásvételi vagy szállítói szerződésben illetve jelen ÁSZFben meghatározottak az irányadóak. Közvetett, valamint a szerződéskötés időpontjában előre nem
látható károkért (például következménykárok, elmaradt nyereség) a SALITECH Kft. nem felel. A
jótállási kötelezettségen túlmenően, a mellett vagy a helyett a Vevő/Megrendelő a nem megfelelő
teljesítésre alapítva további igényeket nem érvényesíthet.
A Vevő/Megrendelő által átadott anyag vagy meghatározott konstrukció hibájára vezethető hibáért
a SALITECH Kft. felelősséget nem vállal.
15. Vitás kérdések rendezése
A Feleknek meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzenek
minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel
kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
Ha a Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják
megoldani jelen ÁSZF vagy a létrejött szerződés alapján, vagy ezzel összefüggésben keletkezett
jogvitájukat, úgy peres eljárás esetére hatáskörtől függően kikötik a Budaörsi Járásbíróság, illetve a
Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.
Jelen szerződésben nem szereplő kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb
vonatkozó jogszabályok érvényesek. Amennyiben egyes rendelkezések részben vagy egészben
érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a többi rendelkezés, illetve az ilyen rendelkezések további
részének érvényességét. Az érvénytelennek bizonyult rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az ezzel
elérni kívánt gazdasági célkitűzés – amennyiben lehetséges – elérhetővé váljék.
16. Hatályosság
A jelen ÁSZF-ben foglaltak 2016. április 1. napjától visszavonásig hatályosak.
Érd, 2016. április 1.
Sámi László
SALITECH Kft.
Ügyvezető igazgató
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