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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: “ÁSZF”), az Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft. 

(2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4., Cg.: 13-19-075580, mint Eladó/Vállalkozó, (továbbiakban: “ENERGOTEST 

kft.”) által szállított termékek értékesítésének, illetve az értékesítéssel együtt nyújtott szolgáltatások alapvető fel-

tételeit szabályozó dokumentuma. Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.energotest.hu oldalon elérhető.  

 

A felek között létrejött adásvételi/vállalkozási szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az ÁSZF-ben 

foglalt rendelkezések az irányadóak függetlenül attól, hogy a szerződés a Felek között a II.1. vagy a II. 2. pontban 

meghatározott módon jött létre. Az adásvételi/vállalkozási szerződés és az ÁSZF együtt képezik a felek közötti 

teljes megállapodást. Jelen ÁSZF-től való eltérés csak a felek kifejezett, erre irányuló egyező akaratával, kizárólag 

írásbeli formában érvényes. 

Az ENERGOTEST Kft. ajánlatának elfogadásával, vagy a kétoldalú szerződés megkötésével a Megrendelő egyben 

kifejezésre juttatja és megerősíti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit – annak áttanulmányozását követően – kifeje-

zetten tudomásul veszi és elfogadja. 

 

Az ENERGOTEST Kft. és a Megrendelő közötti megállapodásnak csak akkor válik részévé az üzletági gyakorlat, 

azaz a hasonló tárgyú szerződésekben széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amennyiben erről 

az ENERGOTEST Kft és a Megrendelő kifejezetten és írásban megállapodnak. 

 

A Megrendelő általános szerződéses feltételei akkor sem válnak a szerződés részévé, ha az ENERGOTEST Kft. 

azokat nem utasítja kifejezetten vissza, még akkor sem, ha azoknak a jelen ÁSZF-fel nem kifejezetten ellentétes a 

tartalma, ill. kiegészítő vagy nem lényeges kérdésekben tartalmaznak eltérő rendelkezéseket. 

 

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

 

II.1. Nettó 10 millió Ft összeget el nem érő megrendelések esetén 
 

 

Ajánlatkérés 

A Megrendelő a termék/szolgáltatás iránti érdeklődés esetén, faxon, e-mailen, a www.energotest.hu honlapon, 

vagy postai úton küldött ajánlatkéréssel keresheti meg az ENERGOTEST KFT-t.  

 

Ajánlat 

Az ENERGOTEST Kft. az ajánlatkérésre postai úton, e-mailen vagy faxon ajánlatot küld, melyre az 

ENERGOTEST Kft. az abban meghatározott tartamú ajánlati kötöttséget vállal. Amennyiben az ajánlat nem ren-

http://www.energotest.hu/
http://www.energotest.hu/
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delkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat 

Megrendelő általi kézhezvételét követő 30. naptári nap. 

 

Az ajánlat elfogadása               

Megrendelő a részére megküldött ajánlatot írásban (postai úton, e-mailen vagy faxon), fogadhatja el 

 az árajánlatban az ENERGOTEST Kft. által meghatározott ajánlati kötöttség lejártáig.  

Amennyiben az ajánlati kötöttség időtartamán belül a Megrendelő az ENERGOTEST Kft. ajánlatát írásban teljes 

egészében elfogadja, úgy az ENERGOTEST Kft. ajánlatának tartalma szerint adásvételi/vállalkozási szerződés (a 

továbbiakban: Egyedi Szerződés) jön létre a felek között a Megrendelő írásbeli visszaigazolásának ENERGOTEST 

Kft. által történő kézhezvételének napján Az ENERGOTEST Kft. a Megrendelő kifejezett kérésére az ajánlatot 

elfogadó nyilatkozat kézhezvételét követően rendelési összesítőt (ún. Rendelésigazolást) állít ki, melyet postán, e-

mailen vagy faxon eljuttat a Megrendelőnek.  

 

Eltérő tartalmú/elkésett elfogadás 

Amennyiben az ENERGOTEST Kft. árajánlatában foglaltakkal minden tekintetben megegyező elfogadást az 

ENERGOTEST Kft. a Megrendelőtől az ajánlati kötöttség lejártát követően kapja kézhez, úgy a Szerződés a felek 

között akkor jön létre, ha az ENERGOTEST Kft. külön írásban nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról. 

Amennyiben a Megrendelő az ajánlatot eltérő tartalommal fogadja el, a felek között nem jön létre szerződés. Ilyen 

esetben az ENERGOTEST Kft. új ajánlatot közöl a Megrendelővel. Az ENERGOTEST Kft. új ajánlatának elfoga-

dására az ÁSZF fentiekben meghatározott rendelkezései vonatkoznak, azzal, hogy az új ajánlat technikai okokból 

az ún. Rendelésigazolás dokumentumon kerül kiállításra. 

 

 

II.2. Nettó 10 millió Ft összeget elérő megrendelések esetén 
 

Abban az esetben, ha a Megrendelő megrendelésének ellenértéke eléri a nettó 10 millió Ft összeget, a Felek szaba-

don dönthetnek arról, hogy a II.1. pont alapján kötnek szerződést vagy azt külön okiratba foglalják.  

 

 

III. TERMÉK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK  

    

1. Teljesítés, kárveszély 

1.1.  A teljesítés lehetséges módjai: 

-   a termék Megrendelő részére történő átadása, mely minden esetben szállítólevéllel vagy teljesítési dokumentum 

aláírásával történik  

 

-  Energotest Kft. által kibocsátott és a Vevőnek kézbesített készre jelentéssel 

-  Energotest kft. által kibocsátott tárolási nyilatkozattal. Erre akkor kerül sor, ha vevő a terméket a készre jelentés  

kézbesítésétől számított 1 héten belül nem szállítja el.    
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Fenti okmányok alapján  az ENERGOTEST Kft. jogosult a Termék vételárának számlába állítására, a Megrendelő 

pedig – függetlenül attól, hogy a Termék beüzemelésére sor került-e – köteles a vételár megfizetésére. Amennyi-

ben a Felek a Termék ENERGOTEST Kft. általi beüzemelésében is megállapodtak, a beüzemelési díj megfizetésé-

re a Megrendelő külön, a beüzemelés megtörténtét követően köteles.  

 

1.2.  A Termék átvételére a Felek megállapodása alapján sor kerülhet:  

Az ENERGOTEST Kft. telephelyén vagy a Megrendelő által megjelölt címen.  

A kárveszély akkor száll át a Megrendelőre, amikor a Terméket az ENERGOTEST Kft. a Megrendelőnek átadta. 

A kárveszély átszáll a Megrendelőre akkor is, ha a Terméket a Megrendelő az ENERGOTEST Kft. értesítésében meg-

jelölt időponttól számított egy (1) héten belül nem szállítja el, ezen határidő elteltével, vagy ha a Megrendelő alapos 

ok nélkül tagadja meg a Termék átvételét. 

 

A Megrendelő nem jogosult a Termék átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának tekintendő a 

Termék olyan hibája, amely a Termék rendeltetésszerű működése körében történő használatát lényeges mértékben 

nem befolyásolja és az adott Termék funkcionalitását, működését, karbantartását nem érinti. 

 

Abban az esetben, ha a Megrendelő az ENERGOTEST Kft. értesítésében megjelölt időponttól számított hatvan (60) 

napon belül nem szállítja el a Terméket, az ENERGOTEST Kft. jogosult a Szerződést felmondani és meghiúsulási 

kötbér címén a Termék nettó vételára [20] %-ának megfelelő összeg megfizetését követelheti a Megrendelőtől  

 

 

  2.  Ár és fizetési feltételek 

  2.1. A Termék ára magyarországi gyári (Dunaharaszti) paritású ár, szállítási díjat nem tartalmaz. A fizetési feltéte-

lek szerinti számlázás a Termék Megrendelő részére történő átadását, a készre jelentés kibocsátását vagy a tárolá-

si nyilatkozat aláírását követően történik.  

 

  2.2. Az ENERGOTEST Kft. jogosult – külön értesítés nélkül - a számla kiállítására abban az esetben is, ha 

- a szállítás a Megrendelő kötelezettsége és a Megrendelő az ENERGOTEST Kft. értesítésében megjelölt lehetsé-

ges szállítási időponttól számított egy (1) héten belül nem gondoskodik a Termék elszállításáról, vagy 

- a szállítást a felek megállapodása alapján az ENERGOTEST Kft., vagy közreműködője végzi és a Megrendelő a 

leszállított Terméket alapos ok nélkül nem veszi át.  

 

2.3. A 6.2. pont szerinti Megrendelői átvételi késedelem esetén az ENERGOTEST Kft. jogosult továbbá a Termék 

tárolásáért díjat felszámítani.  

2.4.  Abban az esetben, ha a Termék vételára a nettó 1.000.000.-Ft, azaz nettó egymillió forint összeget meghalad-

ja, a vételár minimum 35 %-a előlegként fizetendő. Az előleg megfizetésére a Megrendelő a Szerződésszerű vi-

szony létrejöttétől számított 8 napon belül köteles. Az ENERGOTEST Kft. az előleg ENERGOTEST Kft bank-
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számláján történt jóváírását követően állítja ki az előlegszámlát, melynek teljesítési időpontja az előleg összegé-

nek az ENERGOTEST Kft. bankszámláján való jóváírásának időpontja. Az előleg a Termék átadása után kiállí-

tott számlán kerül jóváírásra.  

2.5. Az előleg összegének Megrendelő általi megfizetése a Szerződés ENERGOTEST Kft. általi teljesítése meg-

kezdésének feltétele.  Ha az előleg megfizetésére késedelmesen kerül sor, a fizetési késedelem mértékével a telje-

sítési határidő automatikusan meghosszabbodik. Abban az esetben, ha az előleg megfizetésével a Megrendelő 60 

napot meghaladó késedelembe esik, a felek között létrejött Szerződés automatikusan megszűnik.  

2.6. Abban az esetben, ha a Felek megállapodása alapján a Termék átadásán túlmenően az ENERGOTEST Kft.  

egyéb szolgáltatások nyújtására is köteles, úgy ezen szolgáltatások (kiszállítás, beüzemelés, kalibrálás, oktatás, 

stb.) teljesítését követően történik a vonatkozó díjak leszámlázása.  

2.7. Olyan megrendelés/szerződés esetében, melynél jogszabály vagy a Felek külön megállapodása nem írja elő, 

hogy a számlázás feltétele az annak tárgyát képező valamennyi eszköz/szolgáltatás teljesítési határidőre való 

együttes leszállítása/nyújtása, ENERGOTEST Kft. fenntartja magának a részszállítás és azzal együtt a részszám-

lázás jogát akkor is, ha a 2.6 pontban említett egyéb szolgáltatásokat még nem teljesítette. 

2.8.A Megrendelő az ENERGOTEST Kft. által kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 8 napon belül 

banki átutalás útján köteles kiegyenlíteni. Megrendelő csak olyan követeléseket számíthat be az ENERGOTEST 

Kft. követelésével szemben, amelyeket az ENERGOTEST Kft. írásban elismert, vagy amelyeket jogerősen meg-

ítéltek. 

2.9. Az ENERGOTEST Kft. fenntartja a rész- és előteljesítés jogát a hozzátartozó számlázásokkal. 

2.10. Abban az esetben, ha a Termék vételára harmadik személy által kerül finanszírozásra, azaz azt nem közvetle-

nül a Megrendelő fizeti, a költségviselő harmadik fél írásban nyilatkozik az ENERGOTEST Kft. felé arról, hogy a 

Vételár fizetéséért milyen határidővel vállal felelősséget.          

A Megrendelővel kötött Szerződés csak a finanszírozó céggel két- vagy háromoldalúan aláírt megállapodás hatály-

ba lépésével lép hatályba. 

2.11. Késedelmes fizetés esetén az ENERGOTEST Kft. a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel.  Fizetési 

késedelem esetén az esetlegesen korábban meghatározott egyedi kedvezmény érvényét veszti, azaz a Megrendelő 

a teljes (kedvezmény nélkül számított) vételár megfizetésére köteles 

2.12. A Termék teljes vételárának kifizetéséig a Termék az ENERGOTEST Kft. tulajdonában marad. Ez minden 

esetben az ENERGOTEST Kft. által kiadott számlán is rögzítésre kerül. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a 

Termék  Megrendelő általi elidegenítése, megterhelése, bérbe adása, megrongálása büntetőjogi következmé-

nyekkel jár. Amennyiben a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a Megrendelő a Terméket elidegeníti, megterheli, 

bérbe adja, megrongálja, az ENERGOTEST Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Ter-

méket visszaszállítani.  

2.13.  Amennyiben a Megrendelő a Termék vételárát vagy a kalibrálások díját a vonatkozó számla kézhezvételétől 

számított 30 napon belül nem fizeti meg, akkor az ENERGOTEST Kft. a kalibrálás érvényességét visszavonja és 

erről értesíti az illetékes a területileg illetékes Közlekedési hatóságot, a Nemzeti Akkreditáló Hatóságot. 

2.14. Amennyiben a Szerződés a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem megy teljesedésbe, a Megrendelő 

meghiúsulási kötbért köteles az ENERGOTEST Kft. részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér értéke: 
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2.15. - bruttó 2 M Ft. alatti szerződéses érték esetében a szerződéses érték 15 %-a,  

         - bruttó 2 M Ft. és afeletti szerződéses érték esetében a szerződéses érték 35 %-a.  

A Szerződés alkalmazásában szerződéses érték alatt az a bruttó összeg értendő, amit a Megrendelő a Szerződés 

alapján összesen fizetni tartozik az az ENERGOTEST Kft. felé, beleértve a Termék vételárát, a szállítási díjat és 

a helyszíni szolgáltatások díját. 

2.16. A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti a Megrendelőt az ENERGOTEST Kft. – t ezt meghaladóan 

esetlegesen ért kár megtérítésének kötelezettsége alól.  

 

   3. Szállítási határidő 

 

3.1. Az ENERGOTEST Kft. határidőben történő teljesítésének az a feltétele, hogy a Megrendelő az Egyedi Szer-

ződésben megállapodott fizetési és egyéb, a szállítás előfeltételeként rögzített kötelezettségeit teljesítse. Ha ezek 

a feltételek nem teljesülnek időben, a szállítási határidők a Megrendelő késedelmével automatikusan meghosz-

szabbodnak. 

3.2. Az ENERGOTEST Kft. által forgalmazott termékek esetében a szállítási határidőre vonatkozó információ az 

ajánlat része, az ajánlatban megjelölt várható szállítási határidő a rendelésigazolásban, illetve a szerződésben 

pontosításra kerül. A pontosan megadott időpont gyári paritású (ex-works) teljesítés vállalást jelent.  

3.3.  ENERGOTEST árlistában nem szereplő berendezés szállítása esetén egyedi vállalási határidő kerül meghatá-

rozásra. 

IV.  SZOLGÁLTATÁSOK 

 

Jelen pontban foglalt rendelkezések irányadó akkor, ha a Megrendelő és az ENERGOTEST Kft. a Termék szállításán 

túlmenően különböző szolgáltatások nyújtására is megállapodást kötött. 

 

 Beüzemelés 

    

  A helyszíni beüzemelés időpontját a Megrendelő és az ENERGOTEST Kft.   közös megegyezéssel napra ponto-

san állapítják meg. A beüzemelés elvégzésére az ENERGOTEST Kft. igénybe vehet harmadik személy közremű-

ködőt. A helyszín munkavégzésre való alkalmasságáról az ENERGOTEST Kft. helyszíni bejárás keretében győ-

ződik meg.  

 

A beüzemelésre alkalmatlan minőségű, esetleg balesetveszélyes helyszín a beüzemelés akadályát képezi, ebben az 

esetben a beüzemelés elmaradásáért a Megrendelő a felelős.. A Termék üzembe helyezésének igazolása munka-

lappal vagy átadás-átvételi, illetve kalibrálási jegyzőkönyvvel történik, mely alapján a beüzemelési díj leszámláz-

ható. 

 

 A Megrendelő által megjelölt személy(ek)nek az átadott Termék működtetésére vonatkozó egyszeri betanításának 

díját, ha a betanítás a beüzemelés alkalmával történik, és ha a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg, a beüze-

melési díj magában foglalja. Minden egyéb esetben a betanítás térítésköteles.  
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  Amennyiben az üzembe helyezés a Megrendelő hibájából nem végezhető el és ez csak a helyszínre történt felvo-

nulás után derül ki, akkor az ENERGOTEST Kft. jogosult az üzembe helyezést későbbi időpontra besorolni. Eb-

ben az esetben az üzembe helyezés nélküli felvonulással kapcsolatosan az az ENERGOTEST Kft. -nél felmerült 

valamennyi költséget, ideértve a kiszállási díját és a munkatársak ott eltöltött idejének óradíját, valamint a tény-

legesen később elvégzett üzembe helyezés díját a Megrendelő fizeti. 

  A berendezések helyszíni beüzemelése kizárólag az ENERGOTEST Kft. vagy közreműködője által történhet. 

Harmadik személy általi beüzemelés a jótállási és szavatossági jogok elvesztésével jár. 

  Az ENERGOTEST Kft kizárólag jogtiszta és vírusmentes software-t szolgáltat a Megrendelő részére. 

  Az ENERGOTEST Kft. jogosult a teljesítést fotókkal, videókkal dokumentálni a hatályos jogszabályi rendelkezé-

sek (személyiségi jogok védelme, adatvédelem) betartása mellett. 

 Szabadnapon és munkaszüneti napon végrehajtott beüzemelés felára +100%. 

 

  A Megrendelő által biztosított számítógépen végzett átalakítás vagy hibaelhárítás térítésköteles. A számítógépen 

végzett vírusellenőrzés, illetve vírusirtás minden esetben térítésköteles, amit munkalap alapján kiállított számlára 

köteles megfizetni a megrendelő. 

 

A Megrendelőtől igényelt szolgáltatások 

Minden esetben: 

- A Termék helyszínre történő szállítása, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg.  

- A Megrendelő telephelyi infrastruktúra használatának biztosítása az ENERGOTEST munkatársak részére. (Mű-

szaki felügyelet, segédenergia, gépkocsi behajtás, stb.) 

- Műszaki ügyelet szolgáltatása, szükség esetén túlmunkában is.  

 - A Megrendelő a szavatossági időn belül az ENERGOTEST Kft. Termékeinek számítógépébe kizárólag jogtiszta, 

vírusmentes software-t telepíthet, az ENERGOTEST Kft-től előzetesen megkért és megkapott jóváhagyással, va-

lamint hardware-t is csak az ENERGOTEST Kft. előzetes beleegyezésével telepíthet. Jelen pontban rögzítettek 

be nem tartása a  jótállási / szavatossági jogok elvesztését eredményezi, továbbá az ENERGOTEST Kft. részéről 

a karbantartási/ javítási /szoftverkövetési szolgáltatás nyújtását kizáró ok. 

 

Csak telepítendő berendezések esetében: 

- A telepítési helyszín előkészítése, a beton fogadógödör szakszerű kivitelezése és a telepítési utasításban foglaltak 

betartása. 

- A kábelvezetési hely és védőcsövezés kialakítása. 

- Az elektromos betáplálás biztosítása (kábellel együtt) és annak bekötése az ENERGOTEST erősáramú szekrény 

kapcsaira. 

- Egyenpotenciál rendszer biztosítása. 

- Emelő és szállítógép (targonca) biztosítása a nagy tömegű, kézi erővel nem mozgatható berendezések telepítési 

helyre történő beemeléséhez (anyagmozgatáshoz). 
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- Érintésvédelmi mérés elvégeztetése (külön díj ellenében vállaljuk). 

- A balesetvédelmi előírások betartása. 

 

Emelő berendezések esetén a fentieken felül speciálisan: 

- Az adott emelőtípushoz előírt nagyságú szakaszolt villamos csatlakozás kiépítése a berendezések tervezett helyé-

nél az adott berendezéshez előírt biztosítással, fázisjelző lámpákkal. 

- Üzembe helyezési eljárás belső lefolytatása. 

-  Munkavédelmi biztonsági felülvizsgálat és teherpróba elvégeztetése egy erre jogosult emelőgép szakértővel (az 

ENERGOTEST Kft. külön díj ellenében vállalja). 

 

Értesítés, írásbeli jognyilatkozatok 

A szerződés alkalmazásában, amennyiben jogszabály, vagy a felek szerződése jognyilatkozat érvényességéhez 

írásbeli alakot kíván meg, az írásbeli nyilatkozat a másik félhez eljuttatható személyesen, postán, faxon, illetve 

elektronikus aláírással ellátott dokumentumban vagy elektronikus levél útján. A postai kézbesítés eredménytelen-

sége esetén a tértivevény különszolgáltatással feladott jognyilatkozatot az alábbi esetekben kell kézbesítettnek te-

kinteni:  

- ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta vagy a címzett által be-

jelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbe-

sítés megkísérlésének napján;  

egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint értesítés elhelyezésének napját követő 5. munka-

napon.  

                 V. FELELŐSSÉG  

 

A bűncselekménnyel okozott vagy az életet, testi épséget vagy egészséget károsító  szerződésszegést kivéve, az 

ENERGOTEST Kft. szerződésszegésből származó maximális kártérítési felelőssége nem haladhatja meg az Egyedi 

szerződés szerinti szerződéses ár nettó összegének 50%-át azzal, hogy kötbér esetleges alkalmazása esetén  az 

ENERGOTEST Kft. által megfizetésre kerülő kötbér ezen maximált összegbe beszámít. 

 

Az ENERGOTEST Kft. kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét bármely különleges, közvetett 

vagy következményes kárért, ideértve, de nem kizárólag az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá 

a profit veszteségből, bevétel kiesésből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, elhasználódásból, kamatkiesés-

ből, állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás csökkené-

séből, annak elmaradásából, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkat, illetve, vagy egyéb hasonló 

természetű veszteségeket. 

A Megrendelő kártérítési kötelezettséggel tartozik az ENERGOTEST Kft-t által elszenvedett minden veszteség, 

költség vagy kár tekintetében, ideértve a jogi eljárás költségét, mely a Megrendelő érdekkörében felmerült okból 

az ENERGOTEST Kft-nél jelentkezett, vagy amelyet az ENERGOTEST Kft. jogainak vagy Megrendelő kötele-
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zettségeinek kikényszerítésével okozott, vagy amely abból ered, hogy a Megrendelő a termékeket vagy azok egy 

részét rendeltetéstől eltérő módon vagy célra használta, ideértve a mások által szállított termékekkel kapcsolatos 

módosításokat és használatot is. 

 

              VI. VIS MAIOR 

 

Az esedékes fizetési kötelezettségek teljesítési kötelezettségének kivételével, egyik Fél sem tehető felelőssé, 

amennyiben a Fél késedelembe esésének, vagy hibás teljesítésének az oka a Fél ellenőrzési körén kívül eső 

elháríthatatlan külső ok, ideértve de nem kizárólagosan természeti csapás, közveszély, kisajátítás, vagyonelkobzás, 

vagy a hatóságok kérésének vagy utasításának teljesítése, háborús veszély, lázadás, szabotázs, tűzeset, robbanás, 

árvíz, baleset, zavargás, terrorcselekmény vagy sztrájk, vagy más egyéb olyan ok, mely a vis maiorral érintett Fél 

ellenőrzési körén kívül esik és amelynek elhárítása az érintett Féltől általában nem elvárható. 

 

Vis maior esemény bekövetkezése esetén a Felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást, a Szerződés 

teljesítésének határideje (ide nem értve a fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét) meghosszabbodik az 

esemény, illetve az annak elhárításához szükséges idő tartamával.  

Amennyiben bármely fél vis maior miatt 30 napot meghaladó időre akadályoztatva van a szerződéses kötelezettsé-

ge teljesítésben, lehetősége van a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal, rend-

kívüli felmondással megszüntetni. Amennyiben a szerződés a fenti módon szűnik meg, a felek elszámolnak egy-

mással. 

Abban az esetben, ha az ENERGOTEST Kft. a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében átmenetileg vagy 

tartósan akadályozva van bármilyen pandémiás helyzet vagy járvány (például COVID-19) és / vagy annak 

kapcsolódó következményei miatt (például a szolgáltatásnyújtásban résztvevő munkavállalók megbetegedése, 

kiesése, a személyek mozgására vonatkozó kormányzati korlátozások, határok lezárása, különleges jogrend beveze-

tése stb.) az ENERGOTEST Kft. mentesül a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól az akadályoztatás teljes 

időtartamára és annak mértékéig. Ezen esetekben az ENERGOTEST Kft. kizárja felelősségét kötelezettségeinek 

nem vagy nem szerződésszerű teljesítéséért és nem kötelezhető helyettesítő szolgáltatás nyújtására, továbbá 

jogalapra tekintet nélkül kizárja mindennemű kárért való felelősségét. 

           

          VII. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG 

 

1. Jótállás 

   Az ENERGOTEST Kft. az általa forgalmazott új termékekre Magyarországon az átadástól számított 12 hónap 

jótállást vállal. A jótállás a berendezés működőképes átadásától (beüzemelés) számít, azzal, hogy késedelmes el-

szállítás esetén  az elszállításra való felajánlást követő 15 hónap elteltével megszűnik.  

 A jótállás feltétele minden esetben, hogy a termék beüzemelését, kalibrálását, karbantartását az ENERGOTEST 

ORSZÁGOS HÁLÓZAT végezze. Az ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT tagjai az ENERGOTEST Kft.  
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honlapján, a Kapcsolat menüpontban (http://www.energotest.hu/kapcsolat) kerültek feltüntetésre. 

Az ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT a jótállási idő alatt és erre irányuló külön szerződés esetén a jótál-

lási idő után is a hiba bejelentését követő 2 munkanapon belül megkezdi a hiba elhárítását. 

A Megrendelő igényelhet rövidebb hibaelhárítási periódust is, melyért az ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓ-

ZAT felárat számít fel.  

  A szakszerűtlen üzemeltetés okozta események (pld. kábeleltépés), szándékos rongálás, illetéktelen beavatkozás, 

illetve a karbantartás/karbantartatás, valamint kalibrálás/kalibráltatás elmulasztásából adódó meghibásodások 

nem tartoznak a garancia körébe.  

A mechanikai egység beázása (pl.: felmosás, nem megfelelő vízelvezetés, rossz csatornabekötés stb.) következté-

ben előálló meghibásodásokra a garancia nem érvényes. 

A Megrendelő által a számítógépre telepített programok és Internetről fogadott vírusok által okozott károk el-

hárítása/kijavítása nem tartozik a garanciális javítások körébe. 

Az ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT az átadott berendezésekre a Közlekedési és vízügyi miniszter 

1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 7. számú mellékletében rendeletben előírt időszakonként végzi kalibrálási te-

vékenységét.  

Az eltérést írásos megállapodásba kell foglalni. A kalibrálási tevékenység mellett rendszeres időszakonkénti kar-

bantartási periódust ajánlunk ahhoz, hogy a berendezések mindig üzemszerűen tudjanak működni.  

A fogyó és kopó alkatrészek cseréje (pl. elem, festékszalag, műkövezett görgő, stb.) nem tartozik a garancia köré-

be. 

A jótállás és szavatosság nem érvényes a szabadtéri telepítésű berendezésekre és a +5°C alatti hőmérsékleten üze-

melő készülékekre.  

Ha a jótállási kötelezettség a helyszínen nem teljesíthető, az el és visszaszállítási költség és kockázat viselésére a 

Vevő/Megrendelő köteles. 

 

2. Szavatosság 

Az ENERGOTEST Kft. szavatossági kötelezettségére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.  

 

 

         VIII. SZELLEMI ÉS IPARI JOG VÉDELME 

 

Az ENERGOTEST Kft. által értékesített termékekkel kapcsolatos minden típusú ipari és kereskedelmi jog, vala-

mint minden egyéb szellemi tulajdonjog (a továbbiakban: Szellemi tulajdonjog) kizárólag a Szellemi tulajdonjog 

jogosultját illeti. 

A Megrendelő semmiféle jogosultságot nem szerez(het) a jogosultat illető szellemi tulajdonjogra, így többek közt 

know-how-ra, szerzői jogra, egyéb ipari és kereskedelmi jogra, kereskedelmi névre, védjegyre, márkahasználatra, 

szabadalomra illetve a jelen ÁSZF-ben nem megnevezett bármely jogosultságra az ENERGOTEST Kft.  kifejezett 

írásbeli engedélye nélkül. 

http://www.energotest.hu/kapcsolat
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A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ENERGOTEST Kft. által a termékekkel kapcsolatosan rendelkezésére 

bocsátott dokumentációk  az ENERGOTEST Kft.  kizárólagos tulajdonát képezik, azok szellemi, iparjogi védelem 

hatálya alá tartoznak, és jogi oltalomban részesülnek. Továbbá a Megrendelő nem használhatja ezek bármely má-

solatát vagy reprodukcióját – a Szerződéses célok elérésén kívül– az ENERGOTEST Kft.  kifejezett és írásos hoz-

zájárulása nélkül. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ENERGOTEST Kft., vagy más jogosult szellemi alkotáshoz 

fűződő jogát megsérti, a sérelmet szenvedett személy jogosult – a külön jogszabályban meghatározott védelmen 

kívül – a személyhez fűződő jogok megsértése esetén irányadó polgári jogi igényeket is támasztani. Továbbá a kü-

lön jogszabály hatálya alá nem tartozó szellemi alkotásokat és  az ENERGOTEST Kft. vagy más jogosult vagyoni 

értékű gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit és tapasztalatait érintő védelem körében jogosult azt is követelni, 

hogy a Megrendelő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdago-

dás szabályai szerint. 

A Megrendelő köteles megtenni minden tőle telhető intézkedést a termékek szellemi és ipari jogainak védelme ér-

dekében illetve köteles bármely esetleges jogsértés vagy ismert sérelem esetén az ENERGOTEST Kft-t tájékoztat-

ni. 

               IX. TITOKTARTÁS 

 

A Megrendelőt titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, információt, tényt illetően, amelyről a 

Szeződés ellátásával összefüggésben akár szóban, akár írásban vagy más módon szerzett tudomást. E kötelezettség 

független a felek jogviszonyának fennállásától, és a Szerződés megszűnése után korlátlan ideig fennmarad.  

A titoktartási kötelezettség kiterjed a Megrendelő által készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titok-

tartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. 

A titoktartási kötelezettség alól – az esetleges jogszabályi rendelkezéseken kívül – csak az ENERGOTEST Kft. , 

annak jogutódja vagy törvényes képviselője adhat írásban felmentést. 

A titoktartási kötelezettség kiterjed a Megrendelő alkalmazottaira és egyéb közreműködőire is. 

 

         X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

  

Az ÁSZF-ben külön nevesített eseteken kívül a Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:  

1. a Felek megállapodása alapján,  

2. szolgáltatás nyújtása tárgyában kötött Szerződés bármely fél által a másik félnek küldött írásbeli nyilatko-

zattal 30 napos felmondási idővel megszüntethető, 

3. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés bármely fél által a másik félnek küldött írásbeli nyilatkozattal 

azonnali hatállyal megszüntethető, ha a másik fél lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és a szerző-

désszegést az erre vonatkozó írásbeli felhívás ellenére, megfelelő határidőn belül nem orvosolja.  
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           XI. ÜZEMELTETÉS 

 

Az ENERGOTEST Kft. által forgalmazott Termékek szakszerű üzemeltetésére vonatkozó ENERGOTEST OR-

SZÁGOS HÁLÓZAT Általános Műszer-üzemeltetési Követelmények és Ajánlások-ban foglaltak betartása 

mindenki számára feltétlenül fontos és szükséges, ezért a Megrendelő köteles erre vonatkozóan munkatársait ki-

képezni/kiképeztetni, az utasításokat és ajánlásokat betartani és betartatni. A szakszerűtlen üzemeltetés a garancia 

elvesztésével jár. 

   

          XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Az ÁSZF-ben nem tárgyalt esetekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai az irányadóak. 

Jogvitás esetekben először Felek megpróbálják békésen rendezni a vitatott kérdéseket. Amennyiben ez nem vezet 

eredményre, akkor alávetik magukat értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Székes-

fehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakon kívül szükséges az Általános Software Követési Feltételek-

ben, valamint az Általános Kalibrálási Feltételek és Ajánlásokban foglaltak megismerése és betartása. 

 Az átadott berendezésekre vonatkozó eltérő garanciális feltételeket a termékek gépkönyve tartalmazza. 

 

 Jelen ÁSZF érvényes minden ENERGOTEST Kft és az ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT által for-

galmazott Termék megrendelése esetén. 

Érvényes a következő dokumentum kiadásáig. 

 

Adásvételi/ Vállalkozási szerződés mellékleteként:  

 

Ez a dokumentum a szerződés, valamint a rendelésigazolás elválaszthatatlan része és a felek által aláírásra kerül. 

 

            ………………………….. 

             dátum 

 

            …………………………..                         …………………………... 

                  ENERGOTEST Kft.                                 VEVŐ/MEGRENDELŐ 


