Általános szerződési feltételek
Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Albacomp EA Elektronikai Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3. B. ép., cégjegyzékszám: 07-09021718) és a megrendelő között elektronikai eszközök és azok tartozékai gyártására létrejött
megállapodás szerződéses feltételeit tartalmazzák. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a szerződő felek az
ÁSZF-ben foglaltak szerint térhetnek el.
1.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1.

Vállalkozó: az Albacomp EA Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 3. B. ép., cégjegyzékszám: 07-09-021718)

1.2.

Megrendelő: Bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki a Vállalkozóval elektronikai eszközök és azok tartozékai gyártására
szerződést köt. A Megrendelő az ügylet során szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körében jár el (a Vállalkozó és a Megrendelő együttesen: a „Felek”, külön: a
„Fél”)

1.3.

Terv(ek): az elektronikai eszközök gyártására vonatkozó terv, specifikáció, anyaglista,
kapcsolási rajz és más adat, amely az elektronikai eszközök gyártásához szükséges, (beleértve
a Megrendelő által esetlegesen biztosított eszközök, szerszámok részletezését), amely alapján
a Vállalkozó a megrendelt elektronikai eszközöket előállítja.

1.4.

Kapcsolattartási Adatok: a 2.3 és 2.4 szerinti adatok.

1.5.

Termékek: a Vállalkozó által a Megrendelő megrendelésére előállított termékek.

1.6.

Megállapodás: a Felek között az elektronikai eszközök és azok tartozékai gyártására létrejött
megállapodás, amely magában foglalja az ÁSZF rendelkezéseit és a Felek egyéb szerződéses
nyilatkozatait.

1.7.

Bizalmas Információ: valamennyi adat, dokumentáció és információ, melyet az egyik Fél a
másik Félnek a Megállapodással összefüggésben átadott, továbbá melyet Vállalkozó a
Megállapodás teljesítése során ezek felhasználásával elkészített.

2.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

2.1.

A szerződéskötés során a Megrendelő a Vállalkozó részére bocsátja a Terveket, valamint közli
a megrendelt Termékek darabszámát. A Vállalkozó a Tervek kézhez vételét követően
árajánlatot küld a Megrendelő részére.

2.2.

Ha az árajánlat másként nem rendelkezik, akkor a Vállalkozó árajánlatát az elküldéstől
számított 30 napig tartja fenn. Amennyiben a Termékekhez felhasznált anyagok beszerzési
költsége a Vállalkozó által közölt árajánlatban foglaltakhoz legalább képest 5%-os mértékben
megemelkedik, a Vállalkozó a költségek emelkedését jogosult a vállalkozói díjban
érvényesíteni.

2.3.

A megrendelés során a Megrendelő köteles a Vállalkozóval kapcsolattartási adatait közölni,
legalább az alábbi adatok megadásával:
2.3.1.
2.3.2.

Cégnév;
Kapcsolattartó neve;

2.4.

2.3.3.
E-mail cím.
A Vállalkozó a kapcsolattartási adatait az ajánlatban közli a Megrendelővel.

2.5.

A Megállapodás a Vállalkozó által megküldött árajánlat Megrendelő által történő elfogadásával
jön létre. Amennyiben a Megrendelő az árajánlatot kiegészíteni, módosítani kívánja, úgy ez új
ajánlatnak minősül, amely alapján Megállapodás kizárólag akkor jön létre, ha a Vállalkozó ezen
kiegészítést, módosítást elfogadja.

2.6.

A Felek az ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag írásba foglalt szerződés, vagy a Kapcsolattartási
Adatok használatával tett kölcsönös nyilatkozatuk útján térhetnek el. A Felek között létrejött
szerződés módosítására, megszüntetésére, és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatok írásban, a
másik fél székhelyére (lakóhelyére) küldött írásbeli nyilatkozat, vagy a Kapcsolattartási Adatok
alkalmazásával közölt nyilatkozat formájában hatályosak.

3.

UTASÍTÁS, TÁJÉKOZTATÁS

3.1.

A Megrendelő a Vállalkozó részére utasítást adhat.

3.2.

A Megrendelő a Tervek rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg köteles jelezni a Vállalkozó
felé, ha a megrendelt Termékek előállításához speciális műszaki megoldás vagy műszaki
beállítás alkalmazására van szükség, így különösen, de nem kizárólagosan azt, ha a megrendelt
Termékeken olyan alkotórészt vagy tartozékot kell elhelyezni, amelyhez a jelen ÁSZF
mellékletét képező hőprofilban meghatározottaktól eltérő hőprofil alkalmazása szükséges.

3.3.

Amennyiben a gyártáshoz szükséges alkotórészeket vagy tartozékokat a Megrendelő biztosítja,
a felületszerelt alkatrészeket a Megrendelő gépi beültetésre alkalmas állapotban, hevederben,
csőben, vagy tálcában köteles átadni a Vállalkozó részére. A hevederben szállítandó
alkatrészek mennyiségének meghatározásakor Megrendelő köteles figyelembe venni, hogy a
vételezési-mérési hibából adódóan, illetve a befűzés-kifűzés során néhány százalékos elhullás
keletkezhet. Amennyiben a Megrendelő a jelen pont rendelkezéseit megsérti, úgy Vállalkozó
jogosult – választása szerint – az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelőtől követelni,
vagy a Megállapodástól elállni.

4.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS

4.1.

A Termékek csomagolását és szállítását a Vállalkozó végzi. A csomagoláshoz és a szállításhoz a
Vállalkozó közreműködő igénybevételére jogosult.

4.2.

A Vállalkozó által küldött árajánlat a szállítási díjra tájékoztató jellegű ajánlatot ad, amely a
tényleges szállítási díjtól eltérhet. A szállítási díj pontos összege a Termékek súlyától,
térfogatától és a szállítmányozó társaság aktuális díjszabásától függ, amely a gyártást követően
kerül meghatározásra.

4.3.

A belföldi szállítás díja nettó 150.000 forint összeget meghaladó megrendelés esetén
díjmentes, nettó 150.000 forint összeget meg nem haladó rendelés esetén 1.500 HUF.

4.4.

A szállítás nettó 3.000 euró összeget meghaladó megrendelés esetén díjmentes a következő
országokba: Németország, Ausztria és Hollandia.

5.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

5.1.

Bármilyen gyártási határidő csak akkor kötelező érvényű, ha a Vállalkozó által kifejezetten
írásban megerősítésre került. Amennyiben a Megrendelő a Termékek legyártását megelőzően
prototípus gyártását igényli, úgy a gyártási határidőket nem az árajánlat elfogadásától, hanem

a prototípus Megrendelő általi elfogadásától kell számítani. A Megrendelő kijelenti, hogy a
Vállalkozó legfeljebb 14 naptári nap mértékű szállítási késedelmét nem tekinti
szerződésszegésnek, igényeit nem érvényesíti az ezen határidőt meg nem haladó késedelem
esetén.
5.2.

A Vállalkozó a Termékeknek a Megrendelő részére történő átadásával teljesít. A Megrendelő
a Termékek átvételét követően viseli az azokban bekövetkező károk veszélyét.

5.3.

A Megrendelő a Termékek tulajdonjogát a vállalkozói díj teljes kiegyenlítését és a Termékek
birtokának megszerzését követően szerzi meg.

5.4.

A Megrendelő a Termékeket köteles késedelem nélkül ellenőrizni és az esetleges minőségi
kifogásokat 15 napon belül jelezni a Vállalkozónak.

5.5.

Minőségi kifogás hiányában a Megrendelő az átvételt követő 15 napon belül teljesítési
igazolást állít ki. Ha a Megrendelő a fenti határidőben minőségi kifogást nem nyújt be, úgy a
teljesítési igazolás megadottnak tekintendő.

6.

MINŐSÉGI KIFOGÁS, PANASZKEZELÉS

6.1.

A Termékekkel kapcsolatos minőségi kifogást a Megrendelő a Vállalkozó székhelyére küldött
írásbeli nyilatkozat, vagy a Kapcsolattartási Adatok alkalmazásával közölt nyilatkozat
formájában jelzi.

6.2.

Amennyiben a hibás Termék vizsgálata szükséges, a Megrendelő a hibás Terméket köteles
visszaküldeni a Vállalkozó részére a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett.

6.3.

A visszaküldött Termékeket a Vállakozó megvizsgálja és szükség esetén helyesbítő
intézkedéseket tesz.

6.4.

A Vállalkozó szerződésszerűen teljesít, ha a Megrendelő által közölt kifogások és a hibás
Termékek megvizsgálását követően az állapítható meg, hogy a Terveknek nem megfelelően
elkészített Termékeknek az összes Termékre vetített aránya a 0,5%-ot nem haladja meg. A
0,5%-ot meg nem haladó hibaarány esetén a Vállalkozó a hibás Termékek kicserélésére,
kijavítására nem köteles.

6.5.

Amennyiben a gyártáshoz szükséges alkotórészeket vagy tartozékokat a megrendelő biztosítja,
és a felületszerelt alkatrészeket hevederben adja át a Vállalkozó részére, a Felek az elkészített
Termékek számának az összes megrendelt Termék számától való 2%-os, de minimum 2 db-os
eltérését szerződésszerű teljesítésnek fogadják el és a Vállalkozás a Termékek pótlására nem
köteles. A Felek ebben az esetben a 6.4 pont szerinti hibaarányt az elkészített Termékek és a
Terveknek nem megfelelően elkészített Termékek számára vetítve vizsgálják.

6.6.

A Vállalkozó jótállásra nem köteles.

7.

JOGSZAVATOSSÁG

7.1.

A Megrendelő szavatol azért, hogy a Tervek jogszerű használatára, felhasználására, a
Vállalkozó részére történő továbbítására jogosult.

8.

VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1.

A vállalkozói díj anyagköltségből, szerszámköltségből, munkadíjból, valamint szállítási díjból
tevődik össze.

8.2.

A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiállítását, vagy minőségi kifogás hiányában a 5.5 pontban
meghatározott határidő leteltét követően számlát állít ki.

8.3.

A Megrendelő a vállalkozói díjat átutalással fizeti meg a Vállalkozó számláján feltüntetett
bankszámlaszámra történő utalással. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk.
6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamatot, valamint a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási
költségátalányt érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

8.4.

A Megrendelő nem jogosult a Vállalkozóval szembeni követeléseit a Vállalkozóval szembeni
díjtartozásába beszámítani.

9.

VIS MAIOR

9.1.

Ha a Felek által a szerződéskötéskor előre nem látható, és a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül
eső okból, így különösen, de nem kizárólagosan tűz, földrengés, árvíz, súlyos időjárási
körülmények, járvány, karantén, határzár vagy más hatósági utazási korlátozás, terrorista
cselekmények, felkelés, polgárháború vagy háború miatt a Termékek gyártása, illetve a
Termékek előállításához szükséges anyagok beszerzése akadályba ütközik, a Felek ezt vis maior
helyzetnek tekintik.

9.2.

A Vállalkozó köteles a vis maior helyzetről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A vis maior
helyzet fennállása alatt a Vállalkozó mentesül a szerződés teljesítése alól, így különösen nem
felel a teljesítés késedelméért.

10.

FELELŐSSÉG

10.1.

A Vállalkozó nem felel azért a kárért, ami a Terveknek a Megrendelő által történt jogszerűtlen
felhasználásából a Felek vagy harmadik személyek oldalán merült fel. A Megrendelő a
Terveknek a Megrendelő által történt jogszerűtlen felhasználása esetén a szerződéskötésből
eredő teljes kárt viselni tartozik.

10.2.

A Vállalkozó nem köteles megvizsgálni, hogy a Tervek műszakilag megfelelőek-e. A Vállalkozó
nem felel azért, ha a Tervek alapján és a Terveknek megfelelően létrehozott Termék nem
működőképes, vagy nem rendelkezik azzal a tulajdonsággal, nem nyújtja azt a teljesítményt,
amelyet a Megrendelő elvárt, illetve nem alkalmazható arra a célra, amelyre azokat a
Megrendelő szánta.

10.3.

A Vállalkozó nem felelős a Megrendelő által biztosított anyagok és eszközök hibájából, továbbá
a Termékek Megrendelő általi helytelen tárolásából eredő károkért.

10.4.

A Vállalkozó nem felel a 3.2 pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő
károkért.

10.5.

A Vállalkozó nem felelős a közvetett, illetve a következményi károkért.

11.

TITOKTARTÁS

11.1.

Valamennyi Bizalmas Információ szigorúan bizalmasan kezelendő.

11.2.

A Bizalmas Információk, vagy azok egyes részeinek felhasználására a Vállalkozó kizárólag a
Megállapodás teljesítése érdekében jogosult. A Bizalmas Információknak a Megállapodás
teljesítésén kívüli célból történő felhasználásra, harmadik fél részére történő továbbítására
vagy hozzáférhetővé tételére, továbbá nyilvánosságra hozatalára a Fél kizárólag a másik Fél
engedélye alapján jogosult.

11.3.

A jelen címben foglalt titoktartási kötelezettség a Megállapodás megszűnését követően is
fennmarad.

11.4.

A jelen címben foglalt titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a Bizalmas
Információk átadása bírósági vagy más hatósági rendelkezés alapján, e hivatalos eljárásban
kötelező.

12.

A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

12.1.

A Megállapodást a Megrendelő a teljesítés megkezdése előtt elállással szüntetheti meg. A
teljesítés megkezdését követően a Megrendelő csak a Vállalkozó hozzájárulásával mondhatja
fel a Megállapodást, mely esetben – a Felek eltérő megállapodása hiányában – a szállítási díj
kivételével a teljes vállalkozói díj megfizetésére köteles.

12.2.

Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő fizetőképességével kapcsolatos bármilyen,
megalapozott kétsége merül fel, jogosult a Megállapodás teljesítését előleg megfizetéséig
felfüggeszteni, vagy a Megállapodástól elállni. A Megrendelő fizetőképességével kapcsolatos
megalapozott kétség különösen, ha a Megrendelő egy korábbi megrendelés kapcsán fizetési
késedelembe esik, adószáma törlésre kerül, vagy ellene végrehajtás, csődeljárás,
kényszertörlési- vagy felszámolási eljárás indul.

13.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1.

A Megrendelő által alkalmazott általános szerződési feltételek kizárólag akkor válnak a
Megállapodás részévé, ha a Felek azokat aláírták. Az ÁSZF többek között akkor is a
Megállapodás részévé válik, ha a Megrendelőnek történő megküldéstől számított 3 napon
belül a Megrendelő azt nem vitatja. Amennyiben a Megrendelő a fenti határidőben az ÁSZF
valamely rendelkezését vitatja, úgy csak a vitatott feltételek nem válnak a Megállapodás
részévé, azonban az ÁSZF nem vitatott része a Megállapodás részévé válik. AZ ÁSZF akkor is a
Megállapodás részévé válik, ha az a jelen pont rendelkezései szerint a Felek közötti korábbi
megállapodás részévé vált.

13.2.

A Megállapodásra a Felek Magyarország jogát rendelik alkalmazni és a Megállapodásban nem
részletezett kérdéseket a vonatkozó magyar jogszabályok rendezik.

13.3.

A Megállapodásból eredő vitás kérdéseket a Felek igyekeznek békés úton rendezni. Ennek
sikertelensége esetén a Felek a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki a Megállapodásból
eredő esetleges jogviták elbírálására.

Székesfehérvár, 2020. szeptember 1.

