
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
 
Jelen szerződési feltételek érvényesek a BIBUS Kft. (2220 Vecsés, Almáskert út 9.) – a továbbiakban Szállító – által szállított, szerelt és 
üzembe helyezett termékekre, kivéve, ha a felek írásban, pl. ajánlatban, visszaigazolásban, külön megállapodásban másképp nem 
állapodtak meg. Jelen általános szerződési feltételek megrendelői elfogadásának minősül a termék átvétele, illetve a számla kifogás 
nélküli befogadása is. 
 
I. A szerződés tárgya 

1. A szerződés tárgya a Megrendelő által megrendelt termék tervezése, szállítása, telepítése, beüzemelése a Szállító által 
visszaigazolt műszaki paraméterek és feltételek szerint. 

2. A Szállító a Megrendelő által megrendelt terméknek az adott rendszerbe történő beépíthetőségéért (rendszeralkalmasság) csak 
az esetben felel, ha Megrendelőtől ennek vizsgálatára külön megrendelést kapott, melyet Szállító visszaigazolt. Megrendelő ez 
esetben köteles az egyes árajánlat-kéréseknél, illetve legkésőbb a megrendelése alkalmával az adott műszaki megoldás 
egyértelmű meghatározásához szükséges mértékben műszaki adatokat, üzemeltetési körülményeket, vagy ennek hiányában a 
kiválasztott gép, berendezés típusát pontosan megadni. Egyebekben Szállító a rendszeralkalmasságért nem felel. 

3. Amennyiben Szállító a Megrendelő által átadott dokumentációtól való eltéréssel tud teljesíteni, úgy köteles a Megrendelő 
egyetértő nyilatkozatát beszerezni. 

4. Amennyiben a megrendelt gép, berendezés a Megrendelő telephelyén, vagy általa megjelölt más helyen kerül átadásra, 
Megrendelő a beüzemelés helyszínét a munkák elvégzésére alkalmas állapotban a szükséges betáplálásokkal (víz, energia stb.) 
felszerelten köteles rendelkezésre bocsátani saját költségén. 

 
II.  A teljesítés 

a) A teljesítés helye: a Szállító telephelye. Felek eltérő megállapodása esetén a teljesítés helye a megrendelésben, illetve a 
megállapodásban rögzített hely. 

b) A teljesítés módja: a termék átadását szállítólevél, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve üzembe helyezési jegyzőkönyv 
igazolja.  

c) A Megrendelő köteles az átvett áru(k), vagy szolgáltatás(ok) minőségét és mennyiségét legkésőbb 5 munkanapon belül a 
Szállítónak visszaigazolni az aláírt szállítólevél vagy munkalap visszaküldésével, illetve az esetleges hiányosságot 
ugyanezen időn belül jelezni (elektronikusan vagy faxon). Ezen dokumentum hiányában a Szállító a megrendelést 
hiánytalanul teljesítettnek tekinti. 

Nem tagadható meg az átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, kisebb hibák esetén. 
 

III.  Árak 
1. A termék ára a Szállító telephelyén történ átadással értendő. 
2. Amennyiben a Szállító szolgáltatása szerelést, üzembe helyezést is tartalmaz, úgy a termék árában a Megrendelő által megjelölt 

helyre történő leszállítás és üzembe helyezés költsége is benne foglaltatik, avagy a Szállító külön tételként szerepelteti 
ajánlatában a leszállítás és a beüzemelés költségét. 

3. Az ár alapesetben forintban, illetve a Szállító ajánlatában maghatározott pénznemben értendő, és azt a törvényben előírt ÁFA 
terheli. 
 

IV. Fizetési feltételek 
Megrendelő Szállító számláját a Szállító ajánlatában meghatározott, illetve kölcsönösen megállapodott fizetési határidővel köteles 
kiegyenlíteni átutalással. 

 
V.  Késedelem 

1. Amennyiben Szállító a szerződésben, visszaigazolásban leírt határidőt nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a késedelem 
minden egybefüggő, teljes hete után 1 % kötbért felszámítani. A kötbér maximális mértéke azonban nem haladhatja meg az ár 
5%-át. 

2. Amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, úgy Szállító a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 
 

VI. Garancia (Jótállás) 
1. Amennyiben Szállító hosszabb garanciát nem vállal, úgy a garancia időtartama a teljesítést követő egy év. 
2. Amennyiben a termék különösen nehéz üzemi körülmények között, három műszakos, vagy folyamatos üzemben fog működni, 

Megrendelő erről írásban köteles tájékoztatást adni a szerződéskötés során. 
3. Megrendelő garantálja, hogy a kiválasztandó géppel, berendezéssel szemben támasztott, és előzetesen Szállító részére 

megadott követelményrendszer (specifikációs igény) megfelel a beüzemelés után valóban fellépő igénybevételnek, terhelési és 
üzemi viszonyoknak. Ezen követelmény megsértése a garancia megszűnését vonja maga után. 
 

VII.  Egyéb kikötések 
1. Az áru, árának teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában marad. 
2. Szállító mindaddig felfüggesztheti a további szállításokat, ameddig Megrendelő a korábbi áruszállítással fizetési késedelemben 

van. Jogosult továbbá felfüggeszteni a szállításokat, ha Szállítónak megbízható információk kerülnek a birtokába Megrendelő 
képességének megrendüléséről, és Megrendelő fizetést biztosító garanciát (kezesség, bankgarancia stb.) kérésre 15 napon belül 
nem nyújt. 

3. Fizetési késedelem esetén Szállító jogosult a Megrendelőnél lévő áruját visszaszállítani, ha ez felszerelt állapotban van leszerelni, 
és visszaszállítani Megrendelő költségén. Ennek érdekében Szállító jogosult az adott helyiségbe munkaidőben belépni. 

4. Amennyiben Megrendelő a szerződéstől jogalap nélkül eláll, úgy a szerződéses összeg 20 %-ának megfelelő kötbért köteles 
Szállítónak megfizetni – standard katalógus termékek esetében. Amennyiben a megrendelt termék vagy szolgáltatást 
vevőspecifikus, speciális, úgy a kötbér mértéke külön megállapodás tárgyát képezi. 

5. Felek szerződésükkel kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállalnak, annak tartalmát – így különösen árakat stb. – illetéktelen 
személyekkel nem közlik. 

6. Jelen szerződésre egyebekben a Ptk. illetve a magyar jog előírásai vonatkoznak. Felek jogvitáik esetére kikötik a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét, amely 
saját eljárási szabályzata szerint jár el, azzal, hogy a Szállító jogosult igényét rendes bíróság előtt is érvényesíteni. 


