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EHRLE CarWash - kefenélküli autóápolás
Általános Szállítási Feltételek
I.

Általános rendelkezések

1.1.

Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed a Kvant Kft. (székhelye: 2314
Halásztelek, Béke u. 50., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-076164) által bármely termék (továbbiakban Termék) és
szolgáltatás (továbbiakban Szolgáltatás) bármely fél számára (továbbiakban Megrendelő) történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra, megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra, szerződésre, valamint a szállított Termékek átadására, üzembehelyezésére, karbantartására, javítására vonatkozóan.

1.2.

A Kvant Kft-től történő írásbeli megrendeléssel egyidejűleg a Megrendelő elfogadja és tudomásul veszi,
hogy a megrendelés Kvant Kft. általi visszaigazolása esetén a létrejövő szerződésre, üzleti kapcsolatra kötelezően jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vonatkoznak és érvényesülnek. A Megrendelő által írásban jelzett,
a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételektől történő eltérésre irányuló szándék, a Kvant Kft. és a Megrendelő közötti szerződésre, üzleti kapcsolatra csak és kizárólag akkor vonatkozhat, akkor hathat ki, ha ezen megrendelői
kezdeményezést a Kvant Kft. írásban elfogadta és írásban visszaigazolta.

1.3.

Jelen általános szállítási feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban lehetséges és érvényes. Az általános szállítási feltételekben való bármilyen módosítás vagy változás csak a változás hatályba lépését követően megkötött szerződésekre, ügyletekre vonatkozik, azaz annak visszaható hatálya nincs.

1.4.

Amennyiben vis maior helyzet (elháríthatatlan külső ok (5.9) következik be egy a jelen általános szállítási
feltételek hatálya alá tartozó ügylet (szerződés) teljesítése során, úgy az adott ügylet (szerződés) megszűnik, és arra a továbbiakban jelen általános szállítási feltételek sem vonatkoztathatók.

II.

Az általános szállítási feltételek hatálya

(Ajánlatok, megrendelések, és megrendelés visszaigazolások)

2.1.

A Kvant Kft. által tett minden ajánlat - eltérő rendelkezés hiányában – munkanapokon, munkaidőben történő,
szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez. A Kvant Kft. által adott ajánlat kizárólag írásbeli formában (levél,
fax, e-mail) tekinthető érvényes ajánlatnak A Kvant Kft. árajánlatai általában nem kötelező jellegűek. Abban az
esetben, ha a Kvant Kft írásos ajánlata alapján, annak érvényességi idején belül írott (levél, fax, email) formában az
ügyfél részéről az ajánlat elfogadása (megrendelés) a Kvant Kft által pedig a megrendelés visszaigazolása megtörténik, úgy mind a Megrendelőre, mind a Kvant Kft-re nézve kötelező a kereskedelmi árajánlat tartalma. A megrendelést a Kvant Kft. részéről elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben azt a Kvant Kft. írásban visszaigazolja (levélben, faxon, vagy e-mailben) illetőleg, ha a szállítás megtörtént.

2.2.

A Kvant Kft által forgalmazott termékekkel, avagy nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, paraméterek és
használati feltételek, amelyeket a prospektusok, katalógusok, weboldalak, és egyéb dokumentumok tartalmaznak,
kizárólag elméleti becslésnek tekintendők, ezen adatok, paraméterek kizárólag akkor válnak a Megrendelőre és a
Kvant Kft.-re egyaránt kötelező érvényűvé, amennyiben ezek a felek által írásban konkrétan megerősítésre kerülnek, és csak olyan mértékben, amennyiben azok meghatározhatók a gyártóművi dokumentumok alapján.

2.3. A Kvant Kft. és a Megrendelő között a szerződés (megállapodás) a megrendelés Kvant Kft. általi írásbeli visszaigazolásával egyidejűleg lép hatályba.
2.4

Amennyiben írásbeli megállapodás, a megrendelés, illetve annak visszaigazolása ettől eltérően nem rendelkezik, a
vonatkozó törvények és rendeletek által kötelezően előírt szállítási dokumentumokon túlmutató egyéb tájékoztatók,
üzembehelyezési útmutatók, használati utasítások, rajzok, és további kiegészítő információk nem képezik a megállapodás részét, azaz azok nem kerülnek a szerződés keretében a Megrendelő tulajdonába.

III. Árak

3.1. Jelen általános szállítási feltételek alapján az ajánlatban, megrendelésben, illetve annak visszaigazolásában, valamint az Általános Szállítási Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) megadott árak minden esetben nettó árak, azaz az
általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák.
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3.2. Az írásos árajánlatokban meghatározott árak kizárólag az ajánlatban megjelölt érvényességi határidőn belül tekinthetők mérvadónak és hatályosnak. Az importból származó termékek HUF – ban meghatározott árai csak abban az
esetben érvényesek, amennyiben a termékek árának megfizetésekor az aktuális HUF / EUR árfolyam nem tér el 3
%-nál nagyobb mértékben az ajánlati ár kalkulálásakor figyelembe vett árfolyamtól. Amennyiben az eltérés a 3%-ot
meghaladja, úgy a HUF-ban meghatározott árak ezen eltérés mértékével változhatnak.
3.3. A kiszállási költség mértéke és összege a Kvant Kft. hatályos díjtételei alapján kerülnek kiszámításra. Az aktuális
díjtételek a www.onkiszolgaloautomoso.hu, www.ehrle.hu, és www.kvant.hu honlapokon kerülnek közzétételre. A
szerződésre az ajánlat megtételének időpontjában közzétett összegek irányadók.
3.4. A telepítési-, javítási- és karbantartási óradíj, valamint a tervezési- és szaktanácsadási díjtétel a
www.onkiszolgaloautomoso.hu, www.ehrle.hu, és www.kvant.hu honlapokon kerülnek közzétételre. A szerződésre az
ajánlat megtételének időpontjában közzétett díj összegek és tételek irányadók.
3.5. Az általános csomagolási költségeket az ajánlati ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális igények esetén
a Kvant Kft. fenntartja a jogot többletköltség felszámítására.

IV. Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel, kifogások.

4.1. A Terméknek a Kvant Kft. általi megrendelés visszaigazolásban vállalt határidőre történő elkészítése érdekében az
Kvant Kft. köteles mindent megtenni, ami az adott helyzetben tőle telhető és elvárható. Mivel a Termék gyártása nem
a Kvant Kft. telephelyén történik, hanem nagyrészt külföldi beszállítók állítják elő, a Kvant Kft.-t nem terheli felelősség
az előírt szállítási határidő betartásának elmulasztásáért, amennyiben a késedelem a beszállítónak felróható okból
következik be. Ilyen esetekben a Kvant Kft. rendelkezésére áll további 30 nap (póthatáridő). Ennek elteltével a Megrendelő jogosult az ügylettel kapcsolatosan, a Kvant Kft. részére történt vételárrész, előleg kifizetéseinek visszatérítésére. A szállítási határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a Megrendelő köteles minden tőle elvárható
segítséget megadni.
4.2. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a Termék minőségi és mennyiségi átadása- átvétele a Kvant Kft. 1116
Budapest, Temesvár u. 19-21. szám alatt található telephelyén történik.
4.3. A Megrendelő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után három munkanapon belül köteles
írásban (levél, fax, e-mail) bejelenteni a Kvant Kft. felé. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig - a hiba bejelentésétől - eltelt időtartammal a Megrendelőre vonatkozó fizetési
határidő meghosszabbodik. A minőségi kifogás, illetve hiba három munkanapon belüli bejelentésének elmulasztása
esetén, vagy ha a Megrendelő hibájából ezen idő alatt a Termék átadása javításra nem történik meg, a kiállított
számla fizetési határideje nem módosul.
4.4. Nem javítható (selejt) Termék esetén a Megrendelővel történt megállapodás értelmében a Kvant Kft. saját költségén
köteles gondoskodni elsősorban a termék cseréjéről, ha ez nem lehetséges, akkor a vételár visszafizetéséről.

V. Engedélyeztetési eljárások, a fogadóterület előkészítése, építészeti munkálatok

5.1. A Kvant Kft. és a Megrendelő közötti szerződés kapcsán a Megrendelő felel a teljes tervezési, engedélyeztetési
eljárásért, beleértve az egész építkezés teljes szükséges tervdokumentációjának előkészítését és benyújtását, valamennyi építőipari munkát, betonozást, az energiacsatlakozások kiépítését, minden padló alatti munkát, az összes
építészeti munkát, különös tekintettel az acélszerkezet statikai méretezésére és a megfelelő terhelhetőségű padló kialakítására. Az ügyfél egészében felel annak biztosításáért, hogy az építkezési terület talaja megfelelően szilárd legyen, biztonságosan lehetővé téve a targoncák és nehéz árut szállító járművek be- és kihajtását. Általában bármilyen
géptelepítési munka csak akkor kezdődhet, ha a kőműves- és betonozási munkák befejeződtek, valamint a víz-és
csatornabekötések és energia tápvezetékek a padlófűtés csöveivel együtt beépítésre kerültek a vonatkozó építési
előírásoknak megfelelően.
5.2. A Megrendelő viseli a megfelelő elektromos-, víz-, csatorna-, gáz vagy olajellátás bekötésének és csatlakozásainak
költségét.
5.3. A Megrendelő biztosítja valamennyi közüzemi ellátás (elektromos áram, víz, csatorna, gáz, olaj) kellő időben való
rendelkezésre állását.
5.4. Jelen V. fejezetben rögzített feltételek bármilyen megszegése esetén az összes egyéb szállítási határidő hatályát
veszti, illetve a szállítási határidők automatikusan meghosszabbodnak a Megrendelőnek a jelen fejezetben foglalt
rendelkezések megszegéséből eredő késedelem időtartamával. Az ügyfél vállalja a felelősségét minden további, a
Kvant Kft-nél felmerülő többletköltségért, amely a feltételek megszegéséből adódik.
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VI. A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés

6.1. A Termék tulajdonjoga – az átadástól függetlenül – csak akkor száll át a Megrendelőre, amikor a szerződésben
rögzített teljes vételár összege a Megrendelő által a Kvant Kft. részére hiánytalanul megfizetésre került (megfizetésnek utalás esetén a bankszámlán történt jóváírás tekinthető). Amíg ez nem történik meg, addig a Megrendelő a Terméket nem szállíthatja el, nem veheti használatba, nem építheti be, nem idegenítheti el.
6.2. Amennyiben a Megrendelő a Kvant Kft-vel szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, a Kvant Kft. minden
további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a Terméket újra birtokba venni, és azt a Megrendelőtől elszállítani,
amennyiben kiszállításra került.
6.3. A kárveszély viselése a Termék átvételekor száll át a Megrendelőre.

VII. Fizetés

7.1. A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell
teljesíteni. A vételárba vagy a Kvant Kft.-vel kötött szerződés alapján a Megrendelőt terhelő egyéb fizetési kötelezettségbe történő bármely beszámításra, vagy levonásra a Megrendelő nem jogosult.
7.2. Az átutalással kapcsolatos minden jutalék és költség a Megrendelőt terheli.
7.3. Amennyiben a Kvant Kft. a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészében kapja meg annak esedékességekor, Megrendelő az esedékesség napjától a hátralékos összeg után – ettől eltérő írásos megállapodás hiányában - a
törvényes (Ptk.) késedelmi kamatot köteles megfizetni.
7.4. A szerződés alapján a Megrendelő által nem teljesített fizetési kötelezettségekből eredő követelések érvényesítése
érdekében a Kvant Kft. által kezdeményezett valamennyi eljárással kapcsolatban felmerült költség a Megrendelőt
terheli.
7.5. Amennyiben a Megrendelő a Terméket a megállapodás szerinti helyről és/vagy időben nem szállítja el, a Kvant Kft.
jogosult a vételár megfizetését követelni, továbbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb. költségeket a Megrendelőre áthárítani. Ebben az esetben a Megrendelő a Termék elszállításra kizárólag akkor jogosult,
amennyiben az elszállítás időpontjáig ezen fizetési kötelezettségeit Kvant Kft. felé maradéktalanul teljesítette.

VIII. Szerződés megszűnése, felbontása

8.1. A Kvant Kft. egyoldalúan, indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, illetve a szerződéstől elállhat
amennyiben a Megrendelő ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul.
8.2. A Kvant Kft. a Megrendelő 60 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Termék esetleges továbbértékesítése,
avagy hasznosítása iránt szabadon rendelkezhet. Amennyiben a Termék a Megrendelő által átvételre (elszállításra)
került, azt a Megrendelő köteles a felmondás illetve elállás Megrendelő általi kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül visszaszállítani a Kvant Kft. telephelyére és a Termék szerződéses vételára napi 1%-ának megfelelő öszszegű kötbért megfizetni a Kvant Kft. részére. Amennyiben Megrendelő a Terméket nem szállította el, úgy a kötbéren
felül meg kell fizetnie a Termék tárolási költségét is a Kvant Kft. részére.

IX. Felelősség

9.1. A Kvant Kft. az általa forgalomba hozott Termékekre a törvény által előírt garanciát vállal. Az ettől eltérő időtartamot,
vagy feltételeket közös egyetértéssel, írásban kell szabályozni. A garanciális feladatokat a Kvant Kft. csak akkor köteles ellátni, ha a Megrendelő a vételárat maradéktalanul kiegyenlítette és a Termék tulajdonjoga a Megrendelőre átszállt. A garanciális feladatok ellátásához a Megrendelőnek megfelelő helyet, időt és alkalmat kell biztosítania a
Kvant Kft. számára, melyről Megrendelőnek a Kvant Kft.-t írásban (levél, fax, e-mail) tájékoztatnia kell a garanciális
igény Megrendelő általi bejelentésétől számított 3 munkanapon belül. Amennyiben a Megrendelő a garanciális feladatok ellátáshoz a Kvant Kft. részére ezen szükséges feltételeket nem biztosítja, akkor a Kvant Kft. mentesül a garanciális kötelezettsége alól. Amennyiben a Kvant Kft. garanciális kötelezettségeinek teljesítésével azon okból esik
késedelembe, mivel a Megrendelő a fenti feltételek biztosításának részleteiről a Kvant Kft.-t a fenti határidőn túl tájékoztatta, a Kvant Kft.-t ezen késedelemért felelősség nem terheli.
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9.2. A Terméken a Kvant Kft. tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül a Megrendelő vagy megbízottai által végrehajtott
módosítások, javítások, szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, a kötelező karbantartás
elmulasztása, idegen tisztítószer használata stb. esetén a Megrendelőnél teljes garanciavesztés következik be.
9.3. A Kvant Kft. felelőssége – garanciális időn belüli meghibásodás esetén – kizárólag a Termék kijavítására – vagy ha
ez nem lehetséges – annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A garanciális teljesítés helye a
Termék Megrendelő részére történt átadásának helye.

X.

Elháríthatatlan külső ok (vis maior)

10.1. Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a szerződés tekintetében elháríthatatlan külső oknak minősül:
elemi csapás, sztrájk, a közlekedést lehetetlenné tevő időjárási körülmények, a társaság, a feladat végrahajtása
szempontjából érintett munkatársainak egyidejű munkaképtelensége

XI. Tervrajzok, információs anyagok, számítások

11.1 A Kvant Kft. által gyártott, illetve nevében készített tervrajzok, információs anyagok és kalkulációk a Kvant Kft.
szellemi termékei, ennek megfelelően a Kvant Kft. tulajdonában maradnak függetlenül attól, hogy azok költségeivel a
Megrendelő számláját megterhelték, illetve függetlenül attól, hogy a megrendelt Termék tulajdonjoga a Megrendelőre
átszállt. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az esetleg rendelkezésére bocsátott tervrajzokat, információs
anyagokat és kalkulációkat senki ne másolhassa le, illetve illetéktelen harmadik személy ne tekinthesse meg. Ezen
kötelezettség megszegése esetén a Megrendelőt kártérítési felelősség terheli.

XII. Kártérítés

12.1. A Megrendelő a szerződés alapján kártérítési igénnyel a Kvant Kft.-vel szemben kizárólag a Termékben keletkezett
kárral kapcsolatban léphet fel, amennyiben ezt a törvény megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Megrendelő a
Kvant Kft felé nem jogosult fellépni a szerződés alapján.
12.2. A Kvant Kft. késedelmes szállítás esetén kizárólag abban az esetben köteles késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő
részére, ha erre vonatkozóan a felek között külön írásos megállapodás jött létre. A késedelemből származóan a
Megrendelőnél esetlegesen felmerülő elmaradt haszonból eredő kárért a Kvant Kft-t a Megrendelő irányában felelősség nem terheli.

XIII. Alkalmazandó jog, jogviták

13.1. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből, ügyletekből eredő jogvitákra a magyar jog szabályai az irányadók.
Az esetleges jogviták elbírálásra a felek kikötik a Kvant Kft. székhelye szerint illetékes helyi bíróság illetve törvényszék kizárólagos illetékességét.

XIV. Érvénytelenség

1.4.1 Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést közös szándékaiknak megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni.

Budapest, 2012………….
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