ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.:
01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban: Vevő - bonyolított üzleti
tevékenységi körében a következő Általános Szállítási Feltételeket ( a továbbiakban:ÁSZF) alkalmazza.
A Vevő a megrendelés írásbeli visszaigazolásával akként nyilatkozik, hogy a jelen Általános Szállítási Feltételek
az Eladó és a Vevő közötti szerződés tartalmává váltak.
I. Általános Feltételek
1. A Eladó és a Vevő közötti, a szállításokra és / vagy az Eladó szolgáltatásaira (a továbbiakban:szállítások)
vonatkozó jogviszonyokra kizárólag a jelen ÁSZF vonatkozik. A Vevő által alkalmazott Általános Szerződési
Feltételek csak akkor alkalmazhatók, amennyiben az Eladó azt külön, kifejezett írásbeli nyilatkozattal
elfogadta.
2. A Szállítás mennyiségi és minőségi feltételeire a szerződő felek kölcsönös és egybehangzó írásbeli
jognyilatkozatai az irányadóak.
3. Költségvetések, rajzok és más dokumentációk (a továbbiakban: dokumentációk) tekintetében az Eladó
tulajdonjogát és a szellemi alkotásokhoz fűződő kizárólagos jogait korlátlanul fenntartja. A dokumentációk
kizárólag a Eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával tehetők harmadik személyek számára hozzáférhetővé,és
amennyiben a Eladónál a megrendelésre nem kerül sor, ezeket a Eladó kívánságára, részére haladéktalanul
vissza kell származtatni. A jelen pontban meghatározott rendelkezések a Vevő dokumentációira is kiterjednek,
ezeket azonban az Eladó olyan harmadik személyek részére hozzáférhetővé teheti, akiknél az Eladó a teljesítés
érdekében az előzőekkel összefüggő szállításokat/szolgáltatásokat rendelt meg.
4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.
II. Megrendelés és annak elfogadása:
Vevő a megrendelését e-mail, fax, telefon útján, illetve személyes megkeresés során teheti meg. Vevő a
telefonon adott megrendelést köteles 24 órán belül írásban (e-mailben, vagy faxon) megerősíteni. Eladó a
részére megküldött megrendelést 3 munkanapon belül visszaigazolja, akként, hogy a megrendelésben
meghatározott termék szállításának feltételeit rögzítő adásvételi szerződést e-mailben, faxon, vagy levélben
megküldi Vevő részére, aki azt köteles a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül visszaküldeni Eladó
részére. A Vevő megrendelése abban az esetben lép hatályba, amennyiben a fenti határidő betartásával Eladó
részéről visszaküldött aláírt szerződést Vevő kézhez veszi.
II. Árak, fizetési feltételek és beszámítás
1. Az árak ex works értendők (az Eladó az árut saját székhelyén, vagy telephelyén bocsátja rendelkezésre).
2. Az árak vám, adó és egyéb államilag megállapított fizetési kötelezettség nélkül értendők. Az ügylettel
kapcsolatos minden ilyen költséget Vevő fizet. Az árak nem tartalmazzák, így Vevőt terhelik azok a költségek,
melyek speciális csomagolással összefüggő, vagy különleges szállítási és raktározási körülményeket biztosító
költség, kivéve, ha az Eladó eredeti ajánlatában, írásban felajánlotta és az ajánlati árba beleértette.
3. A fizetések az Eladó bankszámláján történt jóváírással, vagy pénztárába való befizetéssel tekintendők
teljesítettnek.

4. A Vevő az Eladó felé fennálló tartozásába csak olyan követeléseinek beszámítására jogosult, melyeket az
Eladó kifejezetten, írásban elismert vagy amelyek bíróság által jogerősen megállapításra kerültek.
III. Tulajdonjog fenntartás
1. A szállítás tárgyai ( a továbbiakban: fenntartott tulajdonú áruk) az Eladó tulajdonát képezik az őt a Vevővel
fennálló jogviszonya alapján megillető valamennyi igénye teljes kielégítéséig.
2. A tulajdonjog fenntartás hatálya alatt a Vevő nem jogosult a fenntartott tulajdonú áru elzálogosítására,
bármiféle módon való megterhelésére, vagy biztosítékként való nyújtására, illetve annak további viszonteladók
részére történő elidegenítésére csak és kizárólag a szokásos üzletmenet keretében jogosult azzal a feltétellel,
hogy a viszonteladó a vevője részére azonnali fizetéssel értékesít vagy azt a feltételt köti ki, hogy a vevőjére a
tulajdonjog csak akkor száll át, ha a Vevő a fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
3. Amennyiben a Vevő a fenntartott tulajdonjogú árut elidegeníti, úgy az elidegenítés tényével - minden külön
további nyilatkozat vagy jogcselekmény nélkül az Eladóra engedményezi annak valamennyi
mellékjogosultságával együtt a vevőjével szemben fennálló teljes követelését, ide értve a bármely jogcímen
fennálló valamennyi hátralékos követelését. Amennyiben a fenntartott tulajdonjogú áru más tárgyakkal együtt
kerül további elidegenítésre, anélkül, hogy a fenntartott tulajdonjogú áruval kapcsolatosan az árat külön
megállapították volna, úgy a Vevő engedményezési nyilatkozata a teljes követelés azon hányadára terjed ki,
amely az Eladó által a Vevőnek kiállított számlában foglalt fenntartott tulajdonjogú áru értékének megfelel.
4. Visszavonásig a Vevő jogosult és köteles az engedményezett követeléseknek az Eladó javára történő
beszedésére, behajtására. Fontos okból, különösen fizetési késedelem, a fizetések beszüntetése, csőd- vagy
felszámolási eljárás megindulása, vagy más a fizetésképtelenség veszélyére utaló körülmény alapján az Eladó az
engedményezett követelés beszedésére adott megbízását a Vevőtől visszavonhatja.
5. Lefoglalás, zár alá vétel vagy más hasonló intézkedések, illetve harmadik személyek közbelépése esetén a
Vevő köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni.
Jogi érdekének igazolása esetén a Vevőnek az Eladó a vevőjével szembeni jogainak megóvásához szükséges
felvilágosításokat megadja és az ehhez szükséges dokumentumokat kiadja.
6. A Vevő kötelezettségeinek megszegése esetén, különösen fizetési késedelem esetén, az Eladó jogosult egy
megfelelő határidő kitűzését tartalmazó előzetes felszólítás eredménytelen elteltét követően az áru
visszavételére illetve a szerződéstől való elállásra. A Vevő ez esetben feltétel nélkül köteles az áru kiadására. Az
árukészlet visszavétele illetve a fenntartott tulajdonjog alapján annak birtokba vétele, vagy az ezekre irányuló
igények bejelentése nem jelenti az Eladó részéről szerződéstől való elállást. Az elállást az Eladó a Vevőhöz
intézett kifejezetten ilyen tárgyban megjelölt írásbeli nyilatkozattal jelenti be.
IV. A szállítás, határidők, késedelem
1. Eladó szállítási ajánlatában szereplő adatok a rendelés időpontjában az Eladó rendelkezésére álló
információkra épülő becsült adatok. A szállítási határidő felek megállapodásán alapul és a Vevőtől származó
összes szükséges információ birtokában kerül rögzítésre. Eladó fenntartja a jogot rész-szállításra.
2. Amennyiben a Vevő tevékenységére vezethető vissza a késedelmes szállítás, illetve a Vevő bármilyen okból
elmulasztja a szerződés tárgyát átvenni az esedékességkor, a Vevőnek ennek ellenére a tervezett szállítási ütem
szerinti fizetési kötelezettsége keletkezik, mintha a szállítás megtörtént volna, avagy késedelmi kamatfizetési
kötelezettsége keletkezik, mely a jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat alapja a teljes vételár,

illetve annak egy része, szállítástól függően, kezdő időpontja pedig a tervezett szállítási ütemtől a teljes
kifizetésig.
Az Eladó jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek teljes felsorolása nélkül az Eladónak lehetősége van
a) a tényleges szállításig a szerződés tárgyának raktározása fölött diszponálni és a Vevőre terhelni a
raktározás, a biztosítás és a fenntartás jogszerűen felmerülő összes költségét,
b) a szerződés tárgyát az elérhető legmagasabb áron értékesíteni és (levonva a raktározás és az adásvétel
összes jogszerű költségét) a Vevőre terhelni az eredeti szerződéses ár és az eladási ár különbségét.
3. A szállítási határidők betartása előfeltételezi a Vevő által szolgáltatandó valamennyi dokumentáció, terv,
szükséges engedélyek vagy nyilatkozatok határidőben az Eladóhoz való beérkezését, és a megállapodás szerinti
fizetési feltételek és egyéb Vevői kötelezettségek betartását. Amennyiben ezen előfeltételek nem kerülnek
határidőben teljesítésre, úgy az Eladó teljesítési határideje a késedelem időtartamával meghosszabbodik.
4. Amennyiben a határidők be nem tartása vis maior-ra - pl. háború, zavargások, sztrájk- vagy más hasonló
eseményekre vezethető vissza, a határidők arányosan meghosszabbodnak. Ugyanezek vonatkoznak az Eladó
részére történő nem határidőben vagy nem rendszeresen történő beszállítások esetére is.
5. A szerződéstől a Vevő a törvényes keretek között, szerződésszegésre hivatkozva csak akkor állhat el, ha
bizonyítja, hogy a szállítási késedelemért az Eladó a felelős.
6. A Vevő köteles az Eladó kívánságára egy, az Eladó által közölt megfelelő határidőn belül nyilatkozatot tenni
arra vonatkozóan, hogy a szállítási késedelem miatt eláll-e a szerződéstől vagy a teljesítés követelése mellett
dönt.
V. Kárveszélyátszállás
1. A kárveszély a Vevőre a Vevő részére történt feladáskor vagy a Vevő által az Eladó székhelyén, vagy
raktárában történő átvételkor száll át. A Vevő kívánságára és költségére az Eladó a szokásos fuvarkockázatokra
vonatkozó fuvarozási biztosítást köt.
2. Ha a feladás, a kézbesítés olyan okból késik, amelyért a Vevő a felelős, vagy a Vevő más okból átvételi
késedelembe esett, úgy a kárveszély az eredeti átvételi határidő napjával a Vevőre száll át.
VI. Átvétel
1. A Vevő a szállítmány átvételét nem jelentős hiba vagy hiány miatt nem tagadhatja meg.
2. Vevő az átvétel időpontjában, Eladó jelenlétében megvizsgálja az Árut, és az esetleges minőségi kifogásait
haladéktalanul jelzi Eladó részére, amelyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben az Áru mennyisége
vagy egyéb tulajdonsága nem teszi lehetővé az átvétellel egyidejű megvizsgálást, úgy azt Vevő köteles az
átvételtől számított 3 napon belül elvégezni, és az esetleges minőségi kifogásait Eladóval haladéktalanul
közölni és egyben megjelölni szavatossági igényét.
VII. Eladó szavatosságvállalásai
1. Eladó szavatol az Áru per-, teher-, és igénymentességéért, továbbá a kellékszavatosság terheli az Áru
hasznosíthatósága tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott mértékben.

2. Eladó a szavatosságon felül az átadástól számított 2 év jótállást vállal az ajánlat szerint. A jótállás nem terjed
ki a készülék azon részeire, amik véletlen, vagy szándékos rongálás során vagy esetlegesen szakszerűtlen
kezelés, vagy átalakítások folyamán károsodtak, hibásodtak meg.
VIII. Lehetetlenülés, a szerződéses rendelkezések alkalmazása
1. Amennyiben a szállítás lehetetlenül, a Vevő jogosult kártérítést követelni, kivéve, ha az Eladó a
lehetetlenülésért nem felelős.
2. Amennyiben előre nem látható események a szállítás gazdasági jelentőségét vagy tartalmát jelentősen
megváltoztatják vagy az Eladó üzletvitelére jelentős hatást gyakorolnak, a szerződést a jóhiszemű és
tisztességes eljárás alapelve szerint kell alkalmazni a megváltozott körülmények között. Amennyiben ez
gazdaságilag indokolt, az Eladó elállhat a szerződéstől. Amennyiben ezen elállási jogával élni kíván, az ezt
megalapozó körülmények felismerésével haladéktalanul köteles e tényt a Vevővel közölni, különösen abban az
esetben, ha ezt megelőzően a Vevővel a teljesítési határidő meghosszabbodásában állapodott meg.
IX

Bizalmas információk

1. Minden információt és anyagot, melyek Vevő rendelkezésére lettek bocsátva ("bizalmas információk"),
Vevő bizalmasan köteles kezelni. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem fed fel bizalmas információt
harmadik fél előtt, illetve Eladó előzetes írásbeli egyetértése nélkül nem használja azt fel az Eladótól eltérő,
más készülékkel kapcsolatosan.
2. Vevő jelen fejezetben rögzített kötelezettségei a szerződés bármilyen ok miatti megszűnését követően is
fennmaradnak, de nem alkalmazható olyan információra, amely érvényesen és megfelelő módon í köztudatba
került.
X. A szerződés megszűnése
Vevő jogosult a szerződéstől bármikor elállni, azonban Eladó felmerült kárát köteles megtéríteni. Bármelyik
fél jogosult a másik felé súlyos szerződésszegése esetén a szerződéstől elállni, és követelni a kárának
megtérítését.
Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik az alábbiakat:
- a szállítási határidő legalább 60 nappal történő elmulasztása
- Vevő a vételárfizetési kötelezettségének az Eladó által tűzött póthatáridőben sem tesz eleget
- amennyiben Vevő az Eladó által kitűzött átadás-átvételt követő 60 napon belül nem veszi át az Árut.
XI. Következményes károk
Eladó csak tényleges károkért vállal felelősséget, így a kártérítésbe nem értendő bele az elmaradt haszon,
valamint a kártérítéssel kapcsolatos költségek. Eladó semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé
bármilyen természetű vagy típusú különleges, közvetett, véletlenszerű vagy következményes károkért,
tartalmazva, de nem korlátozva a használatból, adatokból, haszonból és bevételből, termelésből vagy
tőkevesztésből származó veszteséget.

XII. Részleges érvénytelenség, jognyilatkozatok formája
1. A jelen ÁSZF és az ennek alapján kötött szerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége vagy
hatálytalansága nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és hatályosságát.
2. A jelen ÁSZF és az ennek alapján megkötött szerződések körében a felek egymáshoz intézett
jognyilatkozataikat akkor kötelesek írásban megtenni, ha a törvény, a jelen ÁSZF vagy az annak alapján
megkötött szerződés így rendelkezik. Bármely jognyilatkozat hatályosságához az is szükséges, hogy az a másik
fél tudomására jusson. A tudomásra jutás tényét a nyilatkozatot tevő félnek kell bizonyítania.
XIII. Alkalmazandó jog, kizárólagos illetékesség
1. A jelen ÁSZF-re és az ennek alapján megkötött szerződésekre a magyar polgári anyagi jog szabályai az
irányadóak.
2. A jelen ÁSZF és az ennek alapján megkötött szerződések alkalmazása és értelmezése körében indult
jogvitákra a szerződő felek az Eladó székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.

