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ENERGOTEST Általános Szerződési Feltételek
ENERGOTEST teljesítés
- A berendezések ára magyarországi gyári
(Dunaharaszti) paritású ár, szállítási díjat
nem tartalmaz. A fizetési feltételek szerinti
számlázás a gyári paritású teljesítés készre
jelentésére végzett elszállítás után történik.
Amennyiben az értesítés után 1 héttel sem
kerül elszállításra az áru, akkor az külön
értesítés nélkül leszámlázandó. Az ezt követő időre az elszállításig tárolási díjat
számítunk fel.
- A helyszíni tevékenység (pl. beüzemelés,
kalibrálás, oktatás, stb.) külön díjtételt képez.
- A berendezés átadása minden esetben szállítólevéllel vagy kiszállítási kísérő lappal
történik. Ezen okmányokon történő Vevő
vagy megbízottja általi átvételszámlázásra
jogosítja fel az ENERGOTEST Kft-t. Az
átvételt követően már a Vevő felelősségi
körébe tartozik az áru.
- A helyszíni beüzemelés időpontját az Ügyfél és az ENERGOTEST ORSZÁGOS
HÁLÓZAT illetékes tagja közös megegyezéssel napra pontosan állapítják meg.
Ehhez szükséges, hogy az Ügyfél kitöltve
visszaküldje az ENERGOTEST Kft-nek
azt az Értesítőt, melyet a Készrejelentés
mellékleteként küldünk meg részére.
A munkavégzésre való alkalmasságról
helyszíni bejárás keretében győződünk
meg. A beüzemelésre alkalmatlan minőségű, esetleg balesetveszélyes helyszínt az
ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT
jogosult nem átvenni. A berendezés üzembe helyezésének igazolása munkalappal
vagy átadás-átvételi, illetve kalibrálási
jegyzőkönyvvel történik, mely alapján a
beüzemelési díj leszámlázható.
- Az átadott berendezések működés közbeni
egyszeri betanítása külön díjat képez, melyet általában tartalmaz a beüzemelési díj.
Amennyiben nem, akkor az külön feltüntetésre kerül.
- Amennyiben az üzembe helyezés az Ügyfél hibájából nem végezhető el és ez csak
a helyszínre történt felvonulás után derül
ki, akkor ENERGOTEST Kft. jogosult az
üzembe helyezést későbbi időpontra besorolni. Ebben az esetben az üzembe helyezés nélküli felvonulás kiszállási díját és a
munkatársak ott eltöltött idejét, valamint a
ténylegesen később elvégzett üzembe helyezés díját az Ügyfél fizeti.
- A berendezések helyszíni beüzemelése
kizárólag az ENERGOTEST ORSZÁGOS
HÁLÓZAT által történik. Más cég általi
beüzemelés a garancia elvesztésével jár.
- Az ENERGOTEST Kft kizárólag jogtiszta
és vírusmentes software-t szolgáltat az
Ügyfél részére.
Garancia (szavatosság)
- ENERGOTEST Kft. az általa forgalmazott
új termékekre és az általa nyújtott szolgáltatásokra Magyarországon a beüzemeléstől
számított 12 hónap garanciát vállal. A
garancia a berendezés működőképes átadásától (beüzemelés) számít, de nem lehet több, mint az elszállításra való felajánlást követő 15 hónap.
- ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT
a garanciális idő alatt és erre irányuló külön szerződés esetén a garanciális idő után

is a hiba bejelentését követő 2 munkanapon belül megkezdi a hiba elhárítását.
- Az Ügyfél igényelhet rövidebb hibaelhárítási periódust is, melyért az
ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT
felárat számít fel.
- A szakszerűtlen kezelés okozta események
(pld. kábeleltépés), szándékos rongálás,
illetéktelen beavatkozás, illetve a karbantartás/karbantartatás
és
kalibrálás/kalibráltatás elmulasztásából adódó
meghibásodások nem tartoznak a garancia
körébe.
A mechanika egység beázása után (felmosás, nem megfelelő vízelvezetés, rossz csatornabekötés) bekövetkező meghibásodásokra a garancia nem érvényes.
- A Megrendelő által számítógépre telepített
programok és Internetről fogadott vírusok
által okozott károk elhárítása/kijavítása
nem tartozik a garanciális javítások körébe.
- ENERGOTEST Kft. az átadott berendezésekre a Közlekedési és vízügyi miniszter 37/2001. (XI.14.) KÖVIM rendeletben előírt időszakonként végzi kalibrálási tevékenységét, melytől akár az Ügyfél
kérésére, akár a kalibráló cég javaslatára el
lehet térni. Az eltérést írásos megállapodásba kell foglalni. A kalibrálási tevékenység mellett rendszeres időszakonkénti karbantartási periódust ajánlunk
ahhoz, hogy a berendezések mindig üzemszerűen tudjanak működni. Javasoljuk,
hogy
ezen
tevékenységeket
ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT
valamelyik tagja végezze. A garancia kizárólag az általuk beüzemelt, karbantartott és kalibrált berendezésekre érvényes.
- A fogyó és kopó alkatrészek cseréje (pl.
elem, festékszalag, műkövezett görgő,
stb.) nem tartozik a garancia körébe.
- Az általános garancia nem érvényes a szabadtéri telepítésű berendezésekre és a
+5°C alatti hőmérsékleten üzemelő készülékekre.
- Azon eseteket, mely után jár a garancia, a
berendezések gépkönyve tartalmazza.
- Az átadott termékekre a Vevőnek a szavatossági jogok érvényesítésére 12 hónap áll
rendelkezésére. Ez akkor érvényesíthető,
ha a termék vagy szolgáltatás a teljesítés
időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ez alól kivétel, ha erről
előre írásban tájékoztatva lett a Vevő, és ő
mégis ragaszkodott a vásárláshoz.
Szerződés módja
- 3.000.000,- Ft + ÁFA értékű megrendelésig ENERGOTEST Kft. rendelésigazolást ad ki, mely 1 példányban készül.
- 3.000.000,- Ft + ÁFA értékű megrendelés
felett minden esetben 2 példányos Vállalkozási szerződés megkötése kötelező,
melyben foglaltak a felek aláírása után
lépnek életbe. A 2 példányból 1 példány a
Megrendelő tulajdona. A Megrendelő külön kérésére több példányos szerződés is
köthető.
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- A szerződések kötelezően, kölcsönösen
aláírandó részei (csak ekkor lép életbe a
szerződés):
Vállalkozási szerződés
Ártáblázat
Általános Szerződési Feltételek
Ár és fizetési feltételek
- Az ár a mindenkor érvényes összesített
árlistában kerül meghirdetésre.
- A berendezésre vonatkozóan mindig a
szerződés-kötéskori ár a mérvadó. A berendezés 6 hónapra előre megrendelhető.
- A szerződéses érték 35 %-a előlegként
fizetendő. Fizetése a rendelésigazolás, illetve érvényes szerződés értelmében 8 napon belül történik. A fizetés emlékeztetőjéül ENERGOTEST Kft. “Értesítés előlegfizetési kötelezettségről” lapot küld a Megrendelőnek. Az előleg ENERGOTEST
Kft-hez történt beérkezése után állítjuk ki
a Számlát, melynek teljesítési időpontja a
pénz számlánkon való jóváírásának időpontja. Az előleg a berendezés átadása
után kiállított számlán kerül jóváírásra.
- A megrendelt berendezések gyártásának,
illetve beszerzésének indítása csak a szerződés kölcsönös aláírása és az előleg megfizetése után történik. Az előlegfizetés határidejének csúszása esetén a szerződésben
foglalt teljesítési határidő érvényét veszti,
és a fizetési késedelem mértékével tolódik
a teljesítési határidő.
- A teljes szerződéses érték számlázása a
berendezések gyári paritású átadása után,
illetőleg a készre jelentést követően történik. Ekkor a korábban fizetett előleg ( 35
% ) jóváírásra kerül.
- A helyszíni tevékenység (beüzemelés,
kalibrálás, oktatás, stb.) után történik a
beüzemelési és kiszállási díj leszámlázása.
- Mindenkori fizetés 8 napos banki átutalással.
- Az ENERGOTEST Kft. fenntartja a részés előteljesítés jogát a hozzátartozó számlázásokkal.
- Amennyiben az Ügyfél előleg vagy részteljesítés fizetését nem vállalja, akkor az
ENERGOTEST Kft. kizárólag fizetési biztosíték (bankgarancia, fedezetigazolás)
esetében szállít.
Abban az esetben, ha az Ügyfél előleg
vagy részteljesítés fizetését nem vállalja,
akkor az ENERGOTEST Kft. fizetési
kedvezményben nem részesítheti.
- Amikor a szállított berendezés díját nem
közvetlenül az Ügyfél fizeti, akkor az
Ügyfél
írásban
nyilatkozik
az
ENERGOTEST felé arról, hogy a teljesítési díj fizetéséért ki és milyen határidővel
vállal felelősséget.
Az ügyféllel kötött megállapodás csak a finanszírozó
céggel két vagy háromoldalúan aláírt megállapodás után lép életbe.
- Késedelmes fizetés esetén ENERGOTEST
Kft. a mindenkor érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel, mint
késedelmi kamatot és az esetlegesen korábban meghatározott kedvezmény érvényét veszti.
- A berendezés teljes ellenértékének kifizetéséig a berendezés az ENERGOTEST
Kft. tulajdonában marad. Ez minden eset-

ME05M5 – ENERGOTEST Általános szerződési feltételek
ben az ENERGOTEST Kft. által kiadott
számlán is rögzítésre kerül. Ez idő alatti
elidegenítése, bérbe adása, megrongálása
büntetőjogi következményekkel jár.
- Szabadnapon és munkaszüneti napon végrehajtott beüzemelés felára + 100 %.
- Az Ügyfél által biztosított számítógépen
végzett átalakítás vagy hibaelhárítás térítésköteles. A számítógépen végzett vírusellenőrzés, illetve vírusírtás minden esetben térítésköteles.
- Amennyiben az Ügyfél a berendezések
vagy a kalibrálások díját 30 napon belül
nem fizeti meg, akkor ENERGOTEST a
kalibrálás érvényességét visszavonja és
erről értesíti az illetékes megyei Közlekedési Felügyeletet és a Nemzeti Akkreditáló
Testületet.
- Érvényes rendelésigazolás, illetve szerződés visszamondásakor, illetve meghiúsuláskor Ügyfél kártérítéssel tartozik, ezért
ENERGOTEST az Ügyfél felé sztornó díjat számít fel. A sztornó díj mértéke 2 MFt
alatti érték esetében 15 %, 2 MFt és afeletti érték esetében 35 % mértékű.
Szállítási határidő
- ENERGOTEST Kft. által forgalmazott
termékek esetében a szállítási határidő általában vagy tipikusan a szerződéstől számított 6-8 hét, mely függ a megrendelt berendezés típusától, de minden esetben a
rendelésigazolásban, illetve szerződésben
pontosan rögzítésre kerül. A pontosan
megadott időpont gyári paritású (ex-work)
teljesítés vállalást jelent. A beüzemelés
időpontjának megadása az Értesítő lap
visszaküldése után kerül meghatározásra
és ez egyeztetésre kerül a Megrendelővel.
- Amennyiben a Megrendelő 2 hétnél rövidebb teljesítési határidőt kér, csak abban
az esetben vállalható, ha Megrendelő a teljes szerződéses értéket előre kifizeti.
- Néhány berendezés esetében raktári készlet
is rendelkezésre áll, ekkor a teljesítés
azonnal, raktárról történik és az ellenérték
az átadás után teljes egészében kifizetendő.
- ENERGOTEST összesített árlistában nem
szereplő berendezés szállítása esetén
egyedi vállalási határidő kerül meghatározásra.
Térítésmentes ENERGOTEST szolgáltatások
- Műszaki ismertetők szolgáltatása
- Telepítési bejárás az Ügyfélnél, helyszíni
szaktanácsadás.
- Telepítési adatok szolgáltatása. (A telepítési helyszín megtervezése és annak
kialakításakor helyszíni művezetés biztosítása külön díjat képez.)
- Ügyfelek részére tartott szakmai konzultációk.
Az Ügyféltől igényelt szolgáltatások
Minden esetben:
- A megrendelt termék helyszínre történő
szállítása, melyet igény esetén külön térítés ellenében az ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT is el tud végezni. Minden esetben a kárveszély átszállása a gyári
átadás pillanatában megtörténik.
- Az Ügyfél telephelyi infrastruktúra használatának biztosítása az ENERGOTEST
munkatársak részére. (Műszaki felügyelet,
segédenergia, gépkocsi behajtás, stb.)
- Műszaki ügyelet szolgáltatása, szükség
esetén túlmunkában is.
- Az átadott berendezések iránti teljes felelősség vállalása (őrzés, vagyon és kárvéde-

lem, biztosítás) az átadás pillanatától
kezdve.
- Az Ügyfél az ENERGOTEST Kft. által
biztosított berendezések számítógépébe
kizárólag jogtiszta és vírusmentes software-t telepíthet az ENERGOTEST Kfttől előzetesen megkért és megkapott jóváhagyással, valamint hardware-t is csak az
ENERGOTEST Kft. előzetes beleegyezésével telepíthet.
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 ).
- 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 helyénél az
adott berendezéshez előírt biztosítással,
fázisjelző lámpákkal.
* Üzembe helyezési eljárás belső lefolytatása.
Munkavédelmi biztonsági felülvizsgálat és teherpróba elvégeztetése
egy erre jogosult emelőgép szakértővel (külön díj ellenében vállaljuk).
Berendezések üzemeltetése
Az ENERGOTEST Kft. által forgalmazott
berendezések szakszerű üzemeltetésére
vonatkozó ENERGOTEST ORSZÁGOS
HÁLÓZAT
Általános
Műszer-üzemeltetési Követelmények és Ajánlásokban foglaltak betartása mindenki számára
feltétlenül fontos és szükséges, ezért kérjük, hogy erre vonatkozóan munkatársait
kiképezni/kiképeztetni, az utasításokat és
ajánlatokat betartani és betartatni szíveskedjenek.
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 Pkkb, illetőleg a
Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
Amennyiben az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaktól eltérően állapodnak meg a Felek, akkor Vállalkozási
szerződés kötése kötelező, melyben a
megállapodottakat kell rögzíteni, és ami
onnantól fogva érvényes, és a szerződésben külön hivatkozni kell arra, hogy
az ÁSZF-től mely részeiben van eltérés.
- Jelen Általános Szerződési Feltételek
minden
kiadott
árajánlat,
rendelésigazolás és szerződés egységes, elválaszthatatlan része.
- Az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltakon kívül ajánljuk az Általános
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Software Követési Feltételekben, valamint
az Általános Kalibrálási Feltételek és
Ajánlásokban foglaltak megismerését és
betartását. Az átadott berendezésekre vonatkozó speciális garanciális feltételeket a
termékek gépkönyve tartalmazza.
- Érvényes minden ENERGOTEST ORSZÁGOS HÁLÓZAT által forgalmazott
berendezés megrendelése esetén.
- Érvényes a következő dokumentum kiadásáig.
- Ez a dokumentum a szerződés elválaszthatatlan része és aláírásra kerül.
Jelen ajánlatunkat kizárólag a fent megjelölt
vevőnek, mint végfelhasználónak adtuk ki a
fent ismertetett feltételekkel, az ajánlat viszonteladók felé nem érvényes.
Vállalkozási szerződés mellékleteként történő kiadása esetén itt kérjük aláírni!
Jelen Általános Szerződési Feltételekben
foglaltakat tudomásul vettem és az abban
foglaltakat elfogadom.
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