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1. Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek alkalmazása
1.1.

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (a továbbiakban: Általános Feltételek)
érvényesek az EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mint Eladó, illetve Szállító (a továbbiakban: Szállító) által írásban megkötött
adásvételi, illetve szállítási szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés), amennyiben a
felek írásban, az ebben foglaltaktól eltérően nem állapodtak meg.

2. A Szerződés létrejötte és megszűnése
2.1.

A Szerződés létrejön, amint a felek a Szerződés tárgyában, a vételárban, a teljesítési
határidőben és az általuk lényegesnek minősített kérdésekben megállapodtak.
Írásbeli megállapodás történhet egy okiratban vagy külön nyilatkozatokkal.

2.2.

A Szerződés létrejöttével a felek között a Szerződés tárgyára vonatkozóan korábban
folytatott levélváltások, esetleges megállapodások hatályukat vesztik.

2.3.

A Szerződés mellékletei annak elválaszthatatlan részeit képezik.

2.4.

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Szállító kárát
megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, a Szállítóhoz intézett
nyilatkozatában az elállás okát, illetve jogcímét is közölnie kell. Ennek hiányában,
vagy ha az eset körülményeiből az elállás jogcíme nyilvánvalóan nem következik, az
elállási nyilatkozatot a Megrendelő általános elállási joga alapján kell hatályosnak
tekinteni. A Megrendelő az általános érdekmúlásra alapított elállási jogát mindaddig
gyakorolhatja, amíg a teljesítés meg nem történt.

3. A Szerződés tárgya
3.1.

A Szállító a Szerződés alapján az abban meghatározott mennyiségű és minőségű
terméket ad el, illetve szállít le későbbi időpontban a megrendelőnek (a
továbbiakban: Megrendelő) vagy megbízottjának a Szerződésben meghatározott
áron.

3.2.

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés alapján szállított termékeknek a garanciális
vagy egyéb szolgáltatási tevékenységeit minden esetben a megrendelés tartalmazza.

4. Vételár és fizetési feltételek
4.1.

A vételárat a felek a Szerződésben határozzák meg.
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4.2.

A vételárról a Szállító számlát állít ki. Ha a Szerződésben a felek eltérő fizetési
feltételben nem állapodnak meg, a számla kiegyenlítése azonnal a számla kiállításától
számított 8 napon belül esedékes, és a Szállító számláján való jóváírással tekintendő
teljesítettnek. A fizetés teljesítésével kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.

4.3.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat 150 %ának megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

4.4.

A felek a Szerződésben fizetési biztosíték nyújtásában állapodhatnak meg.

5. Teljesítés
5.1.

A Szállító az árunak a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízottja (fuvarozója, vagy
szállítmányozója, a Megrendelő esetleges ilyen rendelkezése esetén a Megrendelő
vevője) részére a Szállító telephelyén illetve a Szerződésben meghatározott helyen
történő átadásával teljesíti kötelezettségét.
Átlagos irányadó teljesítési határidők:
alkatrészek, kellékanyagok:
5 nap
számítógépek, notebookok:
10 nap
szoftverlicencek:
10 nap
szerverek, storage megoldások:
18 nap
A fent megadott teljesítési határidők tájékoztató jellegűek, az adott megrendelésre
vonatkozó tényleges határidőket az ajánlat, a megrendelés-visszaigazolás, vagy a
szállítási szerződés tartalmazza.

5.2.

Az áru átvételét a Megrendelő vagy
bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.

5.3.

A Megrendelő vagy megbízottja köteles a Szállító szerződésszerű teljesítését
elfogadni, az árut - mennyiségi és termékfajta szerinti ellenőrzést követően - átvenni.

6.

megbízottja

a

szállítólevélen

Kárveszélyátszállás

6.1.

A kárveszély a teljesítéssel száll át a Megrendelőre.

7.

Akadályközlés

7.1.

A Szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben az áru kiadását
bármilyen ok akadályozza, akkor a legrövidebb úton erről értesíti a Megrendelőt.

8.
8.1.

Reklamációk, jogviták
A Megrendelő minőségi reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételétől
számított 3 napon belül írásban (levélben, telefax) köteles jelezni a Szállító felé. A
Megrendelő köteles a minőségi reklamáció fajtáját, a felfedezés időpontját és a
reklamáció megítéléséhez szükséges minden körülményt a szükséges dokumentumok
rendelkezésre bocsátásával biztosítani.
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8.2.

A Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a Szállító képviselője a kifogásolt
minőségű terméket megvizsgálhassa, a mennyiségi, vagy minőségi kifogás
megalapozottságáról meggyőződhessen.

A jelen Általános Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

…………………………………….., 20……………………………

……………………………………
Szállító

……………………………………
Megrendelő
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