Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF.

Alfaco Kft. mint Eladó és Vevő között az Eladó által forgalmazott valamennyi árucikk esetében létrejövő
adásvételi szerződés a jelen ÁSZF –en alapul, amennyiben külön szerződés nem köttetik.
Az ASZF megtekinthető az Alfaco Kft. honlapján: www.alfaco.hu. A rendelés visszaigazoláson valamint a
számlán feltüntetésre kerül, hogy a létrejövő adásvétel ezen feltételek mellet jön létre.
Az Eladó, Európai Unión belüli értékesítés esetén, kizárólag érvényes adószámmal rendelkező belföldi és
külföldi partnerek számára biztosít árukat, szolgáltatásokat.

Ajánlat
Az ajánlatban szereplő árak az ajánlat érvényességi idején belül, a megadott fizetési és szállítási feltételek
mellett érvényesek.
Az ajánlatban közölt szállítási idő általános tájékoztató jellegű, a pontos határidőt megrendelés után a gyári
visszaigazolás beérkezésével tudjuk megadni.
Telefonon történő megbeszélés nem minősül ajánlattételnek.

Rendelés visszaigazolás
Kizárólag az Eladó által írásban visszaigazolt rendelések tekintendők Eladó részéről elfogadottnak, a
visszaigazolásban rögzített tartalom szerint.
Vevő írásos megrendelése és Eladó visszaigazolása együttesen alkotja közöttük a szerződés létrejöttét.
Eladó jogosult a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéstől elállni, ha Vevő meghatározott
határidőn belül nem teljesíti az eladó által kikötött fizetési feltételeket.
Vevő csak a standard, raktárról forgalmazott termékeknél érvényesíthet elállási jogot, rendelésre gyártott
egyedi termékek esetében nem. Az elállással okozott kárt Eladó felé meg kell térítenie.

Ár
Az ajánlatadás alapesetben Euróban történik, az ajánlati ár az áfát nem tartalmazza.
Amennyiben a rendelésre az ajánlat érvényességének letelte után kerül sor, az Eladó jogosult az esetleges
áremeléseket továbbhárítani.
Az árak az Eladó telephelyén történő átadással érvényesek. Güntner termékek esetében az áruátvétel helye
a tatai gyár. Vevő által megadott címre történő szállításért Eladó, az igénybe vett szállító árai alapján,
meghatározott szállítási költséget számít fel.
A számlázás forintban, az Eladó szolgáltató bankjának számlakészítéskor érvényes deviza eladási

árfolyamán történik. Amennyiben Vevő azt egyértelműen előre jelzi, a számlázás Euróban is történhet.

Fizetési feltételek
Az Eladó által kiállított számla végösszege készpénzfizetés esetén áruátvételkor számla ellenében azonnal
fizetendő.
Amennyiben az ajánlatban foglaltak illetve megállapodás szerint a szerződés előleg feltételével jön létre, a
gyártó felé a rendelés illetve a vállalt szállítási idő kezdete az előleg utalásának Eladó számláján történő
jóváírása.
A banki költségek a Vevőt terhelik.
Késedelmes fizetés esetén a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig
az Eladó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal
növelt mértékű késedelmi
kamat felszámítására jogosult. Az Eladó jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetére
legalább 40 € költségátalányra {Ptk., 2013. évi V. tv. 6:155. §}.
A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén, Eladó jogosult a Vevő kiszolgálását továbbiakban
kizárólag azonnali készpénz fizetéséhez, illetve 100% előleg utalásához kötni.
A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés
megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye.

Tulajdonjog, tulajdonjog fenntartás
Az áru a számla teljes kiegyenlítéséig Eladó tulajdonában marad.

Kockázatvállalás
Az áruval kapcsolatos kockázatviselés terhe az áru átadásával Eladóról Vevőre száll át a szállítási
dokumentum (szállítólevél, számla) aláírásával. A Ptk 6:219.§ szerint, ha a Vevő, és az Eladó vállalja az áru
Vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Vevőre, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt
harmadik személy birtokba veszi az árut. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vevőre, ha a
fuvarozót a Vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az Eladó ajánlotta.

Jótállás
Az eladott termékekre a gyártó által vállalt gyártói jótállás érvényesíthető. A jótállás feltétele szakszerű
szállítás, tárolás, beépítés, beüzemelés, üzemeltetés valamint rendszeres karbantartás. Amennyiben az adott
termék beépítése nem a gyártó által engedélyezett peremfeltételeknek megfelelően történik, az azonnali
garanciavesztést von maga után.
Kompresszorok és aggregátok esetében az eladástól számított 12 hónap. Feltétele, hogy a beüzemelést
követően a Vevő az Eladó által kiadott beüzemelési jegyzőkönyvet kitöltve, 8 napon belül visszaküldje.
Minden egyéb termékre a jótállási idő a vásárlást követően 1 év. A jogosult kellékszavatossági igénye a
teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. (Ptk 6:163.§(2) bek. értelmében)

Jótállási időn belül történő meghibásodás esetén Eladó igény esetén térítés ellenében cseregépet biztosít.
Amennyiben a fennálló körülmények alapján jogos garanciális igény lehetősége fennáll, a gépet Eladó saját
költségén a gyártóhoz kiszállítja, ahol a gyártó speciálisan erre a célra kialakított laboratóriumában a gépet
megvizsgálja és dönt a garanciális igény jogosságáról. A döntést mind Eladó mind Vevő kölcsönösen
elfogadja. Jogos garanciális igény esetén Eladó vevő számára vagy a hibás berendezés vagy a már
biztosított cseregép árát jóváírja. Hermetikus technológiájú kompresszor bevizsgálása esetén a kompresszort
szétvágják, majd a vizsgálatot követően megsemmisítik. Vevő előzetes igénybejelentése esetén jogot
formálhat a megsemmisített kompresszor darabjaira, ekkor a visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.

Felelősség
Eladó kizárja kártérítési felelősségét - kivéve, ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság
esete áll fenn - a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre
/beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett, ill. az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem
rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén.
Jótállási kötelezettségvállalásra alapított kártérítési igény csak a szállított áru értékéig terjedhet, nem terjed ki
semmiféle közvetett károkozásra.
Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér
kikötésében és/vagy meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladó
érdekkörében felmerülő okból következik be. Vis maior esete igazolja a késedelmes szállítást, ilyen esetben
kötbér nem terhei az árat. Ennek elmúltával az Eladó köteles az árut leszállítani.

Minőségi mennyiségi kifogások
Hiányos-, vagy téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat, ill. minőségi kifogásokat felismerhető
hiányosságok esetén, haladéktalanul, írásban közölni kell az Eladóval, az átvételkor felvett jegyzőkönyvben,
vagy az áruátvételtől számított 7 napon belül. Nem azonnal felismerhető hiányosságokat a felismeréstől
számított 7 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó
napjáig kell írásban az Eladóval közölni. Eladó a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek tekinti. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut, ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy
független intézménnyel megvizsgáltassa. A kifogásolt árut az Eladó telephelyére kell a Vevőnek
visszaküldeni/szállítani. Amennyiben az Eladó a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát
igazolja, Eladó jogosult a hibát javítással, pótlólagos alkatrészszállítással, vagy cserével saját választása
alapján megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő kérésére Eladó
cserekészüléket szállít, melyet a Vevő részére leszámláz. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés
után Eladó a leszámlázott cserekészülék értékét jóváírja.

Áruvisszavétel
Amennyiben Eladó a Vevő kérésére /mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége/ úgy
dönt, hogy az árut visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti: Vevő az Eladó
rendelkezésére bocsátja az áruszámla és a szállítólevél számát. Az árut az Eladó telephelyére kell
visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban. Az Eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a
csomagolás, ill. az áru sérült vagy az áru beépítésre került vagy az áru csak az adott Vevő részére rendelt
típus. Az Eladó jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségét felszámítani és a visszatérített vételárból
számla szerint visszatartani. Ennek mértéke 3 napon belül 0%, 8 napon belül 10%, 30 napon belül 20%, míg

365 napon belül 30%-a, 365 napon túl 50%-a az eredeti vételárnak. A 365 napon túl vásárolt termékek
visszavételét műszaki avulás okán az Eladó visszautasíthatja.

Jogviták rendezése
Felek kikötik a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáik esetére a hatályos magyar jog alkalmazását, a jelen a
hatáskörrel rendelkező és az ügyre illetékes Bíróság előtt.
Amennyiben a jelen ÁSZF-ben foglalt egyes feltételek érvénytelenné válnának, úgy ez a többi kikötés
érvényességét nem befolyásolja.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

