unitechnic.cz s.r.o. – Általános kereskedelmi feltételek
Oldal: 1 (összesen: 2)

1.

FOGALMAK MAGYARÁZATA

„Vevő”

természetes vagy jogi személy, akivel az
unitechnic.cz s.r.o. cég Szerződést köt (lásd
lent);

„Szerződés”

adásvételi szerződés
amelyet az unitechnic.cz s.r.o. cég (mint
Eladó) megköt a Vevővel (a jelen Általános
kereskedelmi feltételek szerint);

„unitechnic.cz s.r.o.” vagy „Eladó”

az unitechnic.cz s.r.o. kereskedelmi társaság,
székhely: Prága 9, U vysočanského pivovaru
701/3, Cseh Köztársaság, cégszám: 274 25
134. A céget a Prágai Városi Bíróság a
cégjegyzék
C
lajstromába,
116169
betétszámon jegyezte be.

„PT”

Polgári Törvénykönyv: a 89/2012. számú cseh
törvény és egyéb hatályos jogszabályok.

„ÁKF”

a jelen Általános kereskedelmi feltételek.

2.

ALKALMAZÁS ÉS A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA
2.1. Amennyiben a Szerződés nem rendelkezik más módon, akkor az unitechnic.cz s.r.o. cég
és a Vevő jogi kapcsolatát a jelen ÁKF szabályozza. A jelen ÁKF kizár minden egyéb
szerződéses kapcsolatot, vagy más minta feltételek használatát, amelyre az előzetes
tárgyalások alapján a Vevő esetleg hivatkozhatna.
2.2. A PT 1751. §-a alapján a jelen ÁKF a Szerződés elválaszthatatlan része. Amennyiben a
Szerződés és az ÁKF rendelkezései ellentmondanak egymásnak, akkor a Szerződés
rendelkezései az irányadóak.

2.3. A szerződéskötési ajánlat elfogadásával, (továbbiakban csak) a „rendelés” elküldésével,
a Vevő a termékre vonatkozó adásvételre vonatkozóan elfogadja a jelen ÁKF-t, és
igazolja, hogy az ÁKF rendelkezéseit ismeri. A szerződés megkötése előtt a Vevő
elolvasta az unitechnic.cz cég ÁKF-jét és azzal egyetért.
2.4. A jelen ÁKF meghatározza az Eladó és Vevő között létrejövő Szerződés kötési
folyamatát.
2.5. Amennyiben az unitechnic.cz s.r.o. szolgáltatást is nyújt, akkor az ÁKF rendelkezéseit
ennek megfelelően kell alkalmazni.
3.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
3.1. Az Eladó katalógusokban, prospektusokban vagy más nyomtatványokban, illetve az
interneten és hirdetésekben megjelenített információi a PT 1732 §-a alapján nem
tekinthetők kötelező termék szortiment információknak, illetve nem jelentenek
közvetlen szerződéskötési ajánlatot. Az Eladó fenntartja magának a jogot a sajtóhibákra
és az ajánlatok tartalmára, a hibás információkért az Eladó semminemű felelősséget

sem vállal. Az ajánlatokban található súlyadatok, méretek, kapacitások, teljesítmények,
kivitelek és egyéb információk csak tájékoztató adatok, amelyek a valóságban ezektől
eltérhetnek, ez azonban nincs hatással az adott termék rendeltetésszerű használatára.
3.2. A Vevő a rendelését feladhatja telefonon, levélben, faxon, elektronikus úton, vagy más
egyéb módon, amit az Eladó az aktuális ajánlatában, vagy az áruspecifikációkban adott
meg.
3.3. Az unitechnic.cz s.r.o. cég a rendelést a választása szerint visszaigazolással, vagy az
áru megküldésével illetve egyéb módon fogadhatja el (akár a Vevő értékesítése nélkül
is), amennyiben ez megfelel a PT 1744. § rendelkezéseinek.
3.4. A Vevő kereskedelmi információkat kaphat az unitechnic.cz. cégtől. A kereskedelmi
információ előfizetésről való leiratkozásához az információ szövegezésében található
linket kell használni.
4.

ÁRKÉPZÉS
4.1. Amennyiben az nincs más módon meghatározva, akkor az Eladó által kínált termékek
ára nem tartalmazza az áfát és a szállítási költségeket.
4.2. Az internetes áruházban való rendelés során a rendelés időpontjában feltüntetett ár az
érvényes. Katalógusból, szórólapból vagy hirdetésből való rendelés esetén az ott
feltüntetett ár az érvényes (az új katalógus kiadásáig, vagy az ajánlat érvényességének
a végéig). Ezt követően az internetes áruházunkban feltüntetett ár lesz az érvényes.
Telefonos rendelés esetén a telefonos operátor által szóban közölt ár az érvényes. Kétely
esetén az internetes áruházunkban feltüntetett árat kell alkalmazni.
4.3. Az Eladó fenntartja magának a jogot az árak egyoldalú megváltoztatására, amennyiben
az Eladó hatáskörén kívül bekövetkezett okok miatt az Eladónak a költségei jelentős
mértékben megnőnek (pl. adókulcs, árfolyam vagy beszállítói feltételek változása
miatt). Az Eladó erről az interneten tesz közzé tájékoztatást. Ha a Szerződés már
megköttetett, akkor az Eladó írásban tájékoztatja az árváltozásról a Vevőt. Amennyiben
a V nem fogadja el az árváltozást, akkor elállhat a Szerződéstől.

5.

FIZETÉS
5.1. Átutalásos fizetés esetén akkor tekintendő az ár kifizetettnek, amikor a teljes vételárat
(vagy részszállítás esetén az adott termék árát) a bank az Eladó számlájára jóváírja.
Késedelmes fizetés (vagy más pénzügyi tartozás) esetén a Vevő minden nap
késedelemért 0,1 %-os kötbért köteles fizetni az Eladónak.
5.2. A tulajdonjog a Vevőre a termék teljes vételárának a kifizetésével, vagy a termék
kikézbesítésével (lásd a 6. cikkelyt) száll át a Vevőre. A később bekövetkező esemény
határozza meg a tulajdonjog átszállási pillanatát. Amíg a termék az unitechnic.cz s.r.o.
cég tulajdonában áll, a Vevő kötelezettségeinek az elmulasztása esetén az unitechnic.cz
s.r.o. nem veszíti el a tulajdonjogát. Amíg a tulajdonjog nem száll át teljes mértékben
a Vevőre, addig a Vevő köteles a terméket a saját költségeire megbontatlan állapotban
tárolni és kezelni. A vevő az ilyen terméket nem veheti használatba és azon semmilyen
változtatást sem hajthat végre. Az előző rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben
is, ha az Eladó ismételten tulajdonosává válik a terméknek.
5.3. Amennyiben a Vevő előleget fizetett az egyéni megrendelés szerint átalakított termékre,
akkor ez az előleg nem téríthető vissza. A Vevőnek csak akkor keletkezik előlegvisszatérítési joga, ha a szerződéstől való elállás a Vevő részéről a 8.2. cikkely szerint
következik be.
5.4. A Vevő köteles megtéríteni az unitechnic.cz s.r.o. cégnek az összes kiadást és költséget,
amely a Vevő fizetési vagy más kötelezettségeinek az elmulasztása, továbbá a vevői

tartozások behajtása miatt (korlátozás nélkül) igénybe vett jogi segítség miatt
keletkezett az Eladónak.
5.5. A termék visszaadása esetén (pl. a 7.5. cikkely szerint), az Eladó a vételár
visszatérítését adó-jóváírás jóváhagyásához kötheti..
6.

A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA
6.1. A termék átadása akkor történik meg, amikor az unitechnic.cz s.r.o. cég a megrendelt
terméket átadja az első fuvarozónak, aki a terméket a Vevő részére szállítja.
Amennyiben az unitechnic.cz s.r.o. cég a szállítást saját hatáskörben valósítja meg,
akkor a termék átadása a Vevő által meghatározott rendeltetési helyen való
kézbesítéssel történik meg. Személyes áruátvétel esetén a termék átadása akkor
történik meg, amikor az Eladó székhelyén a Vevő a terméket fizetés után átveszi.
Amennyiben az átadás-átvételhez meghatározott határidő is tartozik, akkor az átvételt
a határidő lejáratának az utolsó napján megtörténtnek kell tekinteni (ha a Vevő
korábban a terméket még nem vette át).
6.2. A kárfelelősség és az ehhez kapcsolódó egyéb kötelezettségek a termék Vevőnek való
átadásával szállnak át a Vevőre.
6.3. A szállítási határidőt az Eladó határozza meg. Az ajánlatban (3.1. cikkely) vagy a
Szerződésben feltüntetett szállítási határidő csak tájékoztató jellegű, az unitechnic.cz
s.r.o. cég nem vállal semmilyen felelősséget sem a feltételezett átadási időpontban
bekövetkezett késésekért. Amennyiben a termék átadása a feltételezett szállítási
határidőt követő 12 hónapon belül sem következik be, akkor a 8.2. cikkely
rendelkezéseit lehet alkalmazni.
6.4. Amennyiben a megrendelt terméket a Vevőnek, a Vevő hibájából nem lehet átadni,
akkor a termékfelelősség, fizetési határidő stb. szempontjából a terméket átadottnak
kell tekinteni, mégpedig a szállítási határidőtől számítva. Az unitechnic.cz s.r.o. cég
saját hatáskörben dönthet arról, hogy a terméket a rendeltetés helyén hagyja, vagy
tárolja egészen addig, amíg a Vevő a megrendelt terméket át nem veszi. Ilyen esetben
az összes egyéb felmerült költség a Vevőt terheli. Amennyiben a feltételezett szállítási
határidőt (lásd 6.3. cikkely) követő 1 hónapon belül a Vevő a terméket nem veszi át,
akkor az Eladó elállhat a Szerződéstől. Ha a Vevő az át nem vett terméket már korábban
kifizette, akkor az Eladónak a Szerződéstől való elállása esetén joga van a vételár
visszafizetésére (az áru kezelése, tárolása, szállítása stb. költségeinek a levonásait
figyelembe véve). Az előző rendelkezés nem érinti az unitechnic.cz s.r.o. cég jogát a
termék át nem vételével keletkezett kárainak a megtérítésére.

7.

MINŐSÉGI GARANCIA
7.1. Az Eladó a termékekre minőségi garanciát ad. A garancia azokra a hibákra vonatkozik,
amelyek a termék normális használatát megakadályozzák. A garancia idejét a
termékfelelősség átszállásának az időpontjától (a termék 6.1. cikkely szerinti
átadásától) kell számolni. A termékekre az átadás időpontjától számított 12 hónapig
vállalunk garanciát. A termék javításával vagy cseréjével a garancia időtartama nem
szakad meg (tovább folytatódik), azonban a javítás (vagy a csere lebonyolításának az)
időtartamával a garancia időtartama meghosszabbodik.
7.2. A Vevő a termék átvételét (a termékfelelősség átszállásának az időpontját) követően
köteles minél korábban (felesleges késedelem nélkül) megvizsgálni a terméket, és az
esetleges észrevételeit vagy az észlelt hibákat azonnal közölni az Eladóval (mellőzve a
termék használatát). Az előző Vevői kötelezettség a termék teljes garancia idejére
vonatkozik, tehát a hiba észlelése után azonnal (felesleges késedelem nélkül),
legkésőbb a garancia időtartamának az utolsó napján köteles a Vevő az észlelt hibákat
bejelenteni az Eladónak. Az előző kötelezettség elmulasztása esetén az Eladó nem vállal
felelősséget a keletkezett hibákért vagy a termék állapotában bekövetkező további
romlásokért, ilyen esetben a Vevő garanciális joga érvényét veszti.

7.3. Amennyiben a Vevő a hiba észlelését követő 2 héten belül nem tájékoztatja az
unitechnic.cz s.r.o. céget, akkor a Vevő garanciális joga érvényét veszti. Az Eladó
felszólítása esetén a Vevő a hibabejelentést az Eladó által megküldött
formanyomtatványon köteles bejelenteni (vagy a korábbi bejelentését kiegészíteni),
ellenkező esetben a Vevő garanciális joga érvényét veszti.
7.4. A garancia nem vonatkozik: a fogyóanyagokra (pl. olaj, ékszíj, stb.), a normál használat
miatt bekövetkezett kopásokra, a korrózióra vagy az üzemi folyadékok szivárgására, a
helytelen telepítésből, tárolásból vagy használatból eredő meghibásodásokra (helytelen
használatnak tekintendő a használati útmutatótól eltérő és szakszerűtlen használat), a
karbantartások elmulasztása miatt bekövetkező meghibásodásokra, az unitechnic.cz
s.r.o. cég által nem engedélyezett termék-átalakítások vagy módosítások miatt
bekövetkezett meghibásodásokra, a „vis maior” eseményekre, vagy a termék
elszennyeződésére.
7.5. Áruhiba felelősség Amennyiben a termék hibás (a 7.1. cikkel szerint), akkor az
unitechnic.cz s.r.o. saját döntése alapján köteles a terméket (vagy a termék hibás
részét) kicserélni vagy megjavítani. Amennyiben a termék valamilyen oknál fogva
javíthatatlan vagy kicserélhetetlen, akkor az Eladó a termék visszaszállítása után köteles
a Vevőnek visszatéríteni a vételárat. A javíthatatlan termék az unitechnic.cz s.r.o.
cégnek való visszaszállítása után az unitechnic.cz s.r.o. cég tulajdonába száll át. A
cserével vagy a termék visszaszállításával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.
Termékhiba esetén a termék szállításának a költségei (az unitechnic.cz s.r.o. céghez és
cégtől) a vevőt terhelik. Az unitechnic.cz s.r.o. cég semmilyen felelősséget sem vállal a
termékhiba miatt a Vevőnél felmerülő nyereség elmaradásokért vagy más közvetett
károkért.
7.6. Amennyiben a termék javítására a Vevőnél kerül sor, akkor az Eladó szakemberének az
utazási és szállásköltségei a vevőt terhelik. Ezeket a költségeket az unitechnic.cz s.r.o.
kiszámlázhatja az érvényes szerviz-árjegyzéke alapján is, amennyiben azok nem
haladják meg a ténylegesen felmerült költségeket.
7.7. Amennyiben az unitechnic.cz s.r.o. cég teljesíti a 7.5. cikkely rendelkezéseit, akkor a
termékhibából eredően további kötelezettségek nem terhelik az Eladót.
7.8. Amennyiben a reklamáció (termékhiba) nem jogos, akkor a Vevő köteles megtéríteni az
Eladónak az összes felmerült költségét, amelyek a termék jogtalan reklamációja
következtében az Eladónál felmerültek, ideértve a szerviz szakember utaztatásainak a
költségeit is (az Eladó szerviz-árjegyzéke alapján).
7.9. Amennyiben az unitechnic.cz s.r.o. cég szolgáltatást is nyújt, akkor garantálja azok
szakszerűségét és megfelelő minőségét.
8.

VIS MAIOR
8.1. Amennyiben a jelen szerződésből eredő kötelezettségét az Eladó árvíz, tűz és egyéb
természeti katasztrófa, háborús konfliktus és terrorista támadás, sztrájk, rendbontás és
hivatalos intézkedések, munkaerőhiány, illetve a fuvarozó mozgásának a korlátozása
vagy késedelme, továbbá a gyártáshoz szükséges anyagok hiánya, vagy a
jogszabályokban és törvényekben bekövetkezett változások miatt (továbbiakban csak
„vis maior”) nem tudja teljesíteni, vagy csak késve teljesíti, akkor az unitechnic.cz s.r.o.
cégnek joga van a kiszállítást (a korlátozó okok fennállásának megfelelő időtartammal)
meghosszabbítani, vagy a Szerződéstől részben vagy egészben elállni (ha a korlátozó
ok 12 hónapnál hosszabb ideig tart).
8.2. Ha az 1. pontban leírt „vis maior” feltételek 12 hónapnál hosszabb ideig fennállnak,
akkor a Vevő is elállhat a Szerződéstől.

9.

KÁROKOZÁS FELELŐSSÉGI KORLÁTOZÁSOK

9.1. Ameddig a termék és/vagy szolgáltatás vételárának a kifizetése nem történt meg teljes
mértékben, az unitechnic.cz s.r.o. cég nem vállal semmilyen felelősséget sem az
esetlegesen keletkező károkért. Amennyiben azonban ilyen felelősség keletkezik, akkor
az unitechnic.cz s.r.o. cég csak a termék és/vagy szolgáltatás árának a mértékéig
kötelezhető felelősségvállalásra. Az unitechnic.cz s.r.o. cég semmilyen felelősséget sem
vállal a Vevőnél felmerülő nyereség elmaradásokért vagy más közvetett károkért.
10. SZELLEMI TULAJDON
10.1. A Vevő tudatában van annak, hogy a Szerződés megkötésével és a Szerződés
teljesítésével nem keletkezik semmilyen joga sem azokra a szellemi tulajdonokra,
szabadalmakra, termékmárkákra, kereskedelmi nevekre (cégnevekre), ipari
termékoltalmakra, amelyeknek a tulajdonosa vagy jogosult használója az unitechnic.cz
s.r.o. cég. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tesz, illetve nem enged
végrehajtani olyan tevékenységet, amelyek hátrányosan érintenék, vagy az értékét
csökkentenék azoknak a szellemi tulajdonoknak vagy ipari termékoltalmaknak,
amelyeknek az unitechnic.cz s.r.o. cég a tulajdonosa, illetve mindent megtesz azért,
hogy az unitechnic.cz s.r.o. cég jó hírnevét ne sértse meg.
11. TOVÁBBRUHÁZÁS ÉS KÖVETELÉSEK ÖSSZEVEZETÉSE
11.1. A Vevő nem jogosult arra, hogy a Szerződésből eredő bármilyen jogát (vagy
követelését) harmadik félre továbbruházza az unitechnic.cz s.r.o. cég előzetes írásbeli
engedélye nélkül.
11.2. A Vevő nem jogosult arra, hogy a Szerződésből eredő és az unitechnic.cz s.r.o. céggel
szemben fennálló bármilyen követelését (pl. kártérítést stb.) egyoldalúan összevezesse
az unitechnic.cz s.r.o. cég által vele szemben felmerült pénzügyi követeléseivel.
12. ALKALMAZOTT JOG
12.1. A felek jogaira és kötelezettségeire a Szerződés vagy a jelen ÁKF rendelkezései az
irányadóak, ezektől eltérő esetekben pedig a cseh jogszabályokat kell alkalmazni. A
felek kizárják az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi egyezmény
alkalmazását (amennyiben a szerződéses kapcsolat nemzetközi elemeket is tartalmaz).
12.2. Minden, a jelen szerződéses kapcsolatból eredő és azzal kapcsolatos vitás kérdésben
a Cseh Köztársaság Gazdasági Kamarája és Agrárkamarája mellett működő
Döntőbíróság az illetékes bíróság, amelynek rendje szerint végleges érvényű ítéletet, e
rend szerint kijelölt három döntőbíró hoz.
12.3. A jelen ÁKF eredeti nyelve: cseh. Az ÁKF bármilyen idegen nyelvű fordítása csak
tájékoztató jellegű. Amennyiben eltérés van az eredeti cseh nyelvű és a fordított szöveg
között, akkor a cseh nyelvű változatot kell alkalmazni. A Vevő a megrendelése
elküldésével igazolja, hogy a cseh nyelvű változatot elolvasta és azzal egyetért.
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1. A jelen Általános kereskedelmi feltételek hatályba lépésének a napja: 2016.7.13.

