A LIBERATUS HUNGARY KFT. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Általános Eladási és Szolgáltatási Feltételei
Érvényes: 2022.április 04-től
A jelen Általános Eladási és Szolgáltatási Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a LIBERATUS HUNGARY KFT. és mindenkori szerződő partnere (a továbbiakban Partner) között
megkötésre kerülő valamennyi adásvételi és szolgáltatási (szerviz és/vagy javítási) szerződésnek, hacsak a felek között ettől eltérő, kifejezett írásbeli kikötés nem született. Az egyes
ügyletek konkrét feltételeiről a felek a jelen Általános Feltételek keretén belül, esetileg állapodnak meg.
1.) Általános feltételek
1.1 A felek közötti jogviszonyban minden lényeges jognyilatkozat, különösen az ajánlattétel, megrendelés és visszaigazolás, továbbá szerződéskötés és mindezek módosítása csak írásban
érvényes. A szóban adott nyilatkozatot 3 munkanapon belül írásban meg kell erősíteni.
1.2 Szerződésnek minősül a felek között az ügylet létrehozására irányuló egyéb egybehangzó akaratnyilatkozat is. A visszaigazolással azonos értékű a leszállított áruról kiállított feladási
értesítés, számla vagy szállítólevél. Létrejöttnek tekintendő a szerződés, ha a vevő a megrendelt árut átveszi.
1.3 Olyan áru megrendelése esetén, melyet eseti importból kell beszerezni, a felek az ügylet valamennyi feltételét esetileg megszövegezett szerződésben szabályozzák.
1.4 A LIBERATUS HUNGARY KFT. az ajánlatához 30 napig kötve van, a 3. pontban foglalt kivételekkel.
1.5 A LIBERATUS HUNGARY KFT érvényesen létrejött szerződés esetén is fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, egyrészt amennyiben a szerződéses körülményekben
olyan alapvető változás állt be, ami miatt a PTK. 6:192.§. szerinti szerződésmódosításnak lenne helye, illetve amennyiben a rendelés visszaigazolása és a szállítás között a Partner
gazdasági körülményeiben olyan változások következnek be, amelyek miatt a LIBERATUS HUNGARY KFT. követelésének megfizetése bizonytalanná válik. Kivételt képez ez alól az az
eset, amikor a Partner a teljes vételárat előre megfizeti, vagy a fizetésre bankgaranciát nyújt.
1.6 A jelen Általános Feltételek alapján létrejött szerződések szempontjából a teljesítés helye mindenkor a LIBERATUS HUNGARY KFT. biatorbágyi telephelye.
1.7 A Partnert vételár és/vagy szerelési díj-tartozás ellenében semmilyen egyoldalú beszámítási, vagy visszatartási jog nem illeti meg.
1.8 Amennyiben a Partner a szerződés hatálybalépését követően kér kiviteli módosítást, a LIBERATUS HUNGARY KFT. jogosult a teljesítési határidőt erre figyelemmel meghosszabbítani.
1.9. Amennyiben gyártók a szállítási határidőt egyoldalúan módosítják LIBERATUS HUNGARY KFT felé illetve amennyiben a szerződéses körülményekben olyan alapvető változás állt be,
ami miatt a PTK. 6:192.§. szerinti szerződésmódosításnak lenne helye, LIBERATUS HUNGARY KFT. jogosult a szállítási határidőt egyoldalúan módosítani Partner felé. Amennyiben ez a
visszaigazolt szállítási határidőt legalább 45 nappal megelőzően történik, abban az esetben Partner jogosult elállni a szerződéstől. A szállítási határidő módosítása miatt gyakorolt elállási jog
esetére a Partner kifejezetten lemond bármilyen jellegű kár megtérítése iránti igényéről.
2.) Eladási feltételek
2.1 A LIBERATUS HUNGARY KFT. fenntartja magának a jogot fejlesztést célzó konstrukciós változtatások bevezetésére. A katalógusokban foglalt műszaki adatok információs jellegűek.
2.2 Amennyiben az ajánlatban, a számlában vagy az árut kísérő okmányban nincs kifejezett utalás a minőségre, úgy átlagos, ipari minőséget kell szolgáltatni.
2.3 A szerződés érvényességének előfeltétele, hogy a Partner a vételár szerződésben meghatározott százalékát az ott megadott határidőben megfizesse. Az előleg összegének felét a felek
foglalóként kezelik.
3.) Árak, fizetési feltételek
3.1 Az árakat a LIBERATUS HUNGARY KFT. árlistája tartalmazza, mely a gyártómű mindenkor érvényes USD vagy EURO-ban meghatározott árain alapul. Az ár magában foglalja a
szállítás költségeit Budapestig, továbbá a vám- és vámkezelés költségét (’Teljes Ár’). Partner a vételárral egyidejűleg tartozik az ÁFA-t is megfizetni. LIBERATUS HUNGARY KFT. fenntartja
a Partner megrendelésében vagy annak visszaigazolásában megadott Teljes Ár megváltoztatásának jogát. A Teljes Ár megváltozása esetén Partnert megilleti az elállás joga. A Teljes Ár
megváltozása miatti elállási jog gyakorlása esetére a Partner kifejezetten lemond bármilyen jellegű kár megtérítése iránti igényéről.
3.2 A fizetés mindenkor a számlán feltüntetett devizában történik. Amennyiben az USD/HUF, ill. EUR/HUF árfolyam a visszaigazolás és a fizetés időpontja között megváltozna, illetőleg a
hatósági döntésen alapuló mellékköltségek mértéke változna, a felek között kikötött vételár is megfelelően módosul. Ilyen árváltozás nem alapoz meg egyik fél részéről sem elállási jogot.
3.3 A teljes vételár megfizetése a LIBERATUS HUNGARY KFT. készre jelentése alapján, a szállítási határidőt megelőzően 3 nappal történik.
Késedelmes fizetés esetén a Partner a késedelem idejére a Ptk szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
3.4 Amennyiben a Partner fizetési késedelme 30 napot meghaladó, a LIBERATUS HUNGARY KFT. jogosult a szerződéstől elállni és a foglalót megtartani.
3.5 Amennyiben a Partner által megfizetett összeg nem fedezi a teljes, már lejárt tartozását, a törlesztést az alábbi sorrendben kell a javára elszámolni: 1. költség, 2. kamat, 3. tőketartozás.
Azonos jogcímű tartozások közül a résztörlesztést a régebben lejártra kell elszámolni.
3.6 A LIBERATUS HUNGARY KFT. kifejezetten fenntartja a tulajdonjogát az árura a teljes tartozás megfizetéséig.
A tulajdonjog átszállásáig a Partner nem jogosult az árut továbbértékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, elzálogosítani vagy egyéb olyan módon rendelkezni felette, mely a tulajdonos
jogát csorbítja.
3.7 Amennyiben a LIBERATUS HUNGARY KFT. a visszaigazolt határidőhöz képest több, mint 1 hetet késik, köteles a Partnernek a késedelem minden további hetére 0,5%, maximum az
áru nettó értéke alapján számított 8% kötbért fizetni. 90 napot meghaladó késedelem esetén a Partner jogosult a szerződéstől elállni és kárai fejében a foglaló kétszeres összegének
visszafizetését követelni.
4.) Jótállás és vevőszolgálat
4.1 A Partner köteles a terméket átvételkor mennyiség és nyílt hiba tekintetében megvizsgálni, esetleges kifogását haladéktalanul közölni.
4.2.1 A LIBERATUS HUNGARY KFT. jótállást vállal az általa eladott új termék kifogástalan minőségéért a felhasznált anyagok és megmunkálás tekintetében az üzembe helyezéstől
számított 12 havi, de legfeljebb a visszaigazolt szállítási határidőtől számított 18 havi időtartamra.
4.2.2 A javítás során felhasznált új alkatrészekre és elvégzett munkára a jótállás 3 hónap, fődarabokra 6 hónap.
4.3 Az elvégzett munkára a jótállás körébe eső minőségi kifogást a LIBERATUS HUNGARY KFT. a vonatkozó jogszabályok keretében, saját belátása szerint javítással, cserével vagy
árengedmény nyújtásával rendezi, minden egyéb, ezt meghaladó kártérítési igény kifejezett kizárása mellett.
A garanciális javításokat kizárólag a LIBERATUS HUNGARY KFT. kijelölt szakszervize végzi, rendes munkaidőben.
4.4 Nem terjed ki a LIBERATUS HUNGARY KFT. jótállási felelőssége:
- a kezelési utasításnak nem megfelelő, ill. nem rendeltetésszerű használat miatti
- szakszerűtlen tárolásból, karbantartásból vagy nem a szakszerviz által végzett javításból fakadó
- baleset miatti
- a természetes elhasználódásból (tömítések, szűrők, gumialkatrészek, biztosítékok, ékszíjak, csapágyak, izzók,..) eredő hibákra.
4.5 A LIBERATUS HUNGARY KFT. az értékesítéstől számított 10 évig vállalja a termék pótalkatrész-ellátását.
5. Szolgáltatási feltételek
5.1 A már készre jelentett járművet ill készüléket a LIBERATUS HUNGARY KFT. a készre jelentéstől számított legfeljebb 5 munkanapig tárolja térítésmentesen, ezt követően jogosult napi
10.000 Ft tárolási díjat felszámítani.
5.2 A megrendelés alapján beépített termék kiszolgáltatására csak a teljes szerelési díj megfizetését követően kerülhet sor. A teljes tartozás megfizetéséig a LIBERATUS HUNGARY KFT.-t
a Partner tulajdonában lévő árura szerződéses jelzálogjog illeti meg.
5.3 Javítási/szerviz szolgáltatás esetén a LIBERATUS HUNGARY KFT. a munkalapon jelzett hiba feltárása érdekében a készüléket vagy járművet bevizsgálja, majd a bevizsgálás
eredményeképpen megállapított, várható javítási költségekről a Partnernek kérésre árajánlatot ad. A Partner a szerviz árajánlat átvételétől számított 10 napon belül köteles nyilatkozni a
szerviz árajánlat elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Partner a szerviz árajánlat visszautasítása esetén köteles a járművet vagy készüléket a LIBERATUS HUNGARY KFT telephelyéről
késedelem nélkül elszállítani. Amennyiben a Partner a megadott 10 napos határidőn belül az szerviz árajánlat elfogadásáról vagy visszautasításáról nem nyilatkozik és a járművet vagy
készüléket sem szállítja el, a LIBERATUS HUNGARY KFT jogosult a javításra behozott készülék vagy jármű tárolásáért a szerviz árajánlat Partner általi átvételétől számított 10 napon túl
napi 5000 Ft tárolási díjat felszámolni.
5.4. A Partner az adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötése esetén –feltéve, hogy a felek eltérően nem állapodnak meg- hozzájárul ahhoz, hogy a LIBERTAUS HUNGARY Kft. a
Partner adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelje.".
6.) Vegyes rendelkezések
6.1 A felek között felmerült viták eldöntésére az eladó székhelye szerint hatáskörrel bíró bíróság kizárólagosan illetékes.
6.2 A jelen Általános Eladási és Szolgáltatási Feltételek 2022. április 04-től lépnek hatályba és irányadók minden, ezen időpontot követően megkötött adásvételi-, szállítási-, szerelési- és
javítási szerződésre.

