A Kaeser Kompressoren Kft. Általános Szerződéses Feltételei
(ÁSZF)

(vám, adó, illeték-változás stb.), a KAESER jogosult az árat
módosítani, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben azt az előbbi
intézkedés, változás feltétlenül indokolja. A KAESER köteles ezen
árváltozásról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

(I) Általános Szerződéses Feltételek hatálya és az írásbeliség
követelménye

6. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, ha annak összegét a
KAESER számláján jóváírják.

1. A Kaeser Kompressoren Kft. (továbbiakban KAESER) alábbi
Általános Szerződéses Feltételei a KAESER valamennyi szállítására
vonatkoznak. A KAESER és a Megrendelő közötti összes jogviszonyra
- ideértve a jövőbeni jogviszonyokat is - a jelen feltételek irányadók. A
Megrendelő üzleti feltételei a megbízás elfogadásával sem válnak a
szerződés részévé.

7. Fizetési késedelem esetén a KAESER-t a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. törvény) 6:155. §. (1) bekezdése szerinti mértékű
késedelmi kamat, valamint a 6:155. §. 82) bekezdése szerinti követelés
behajtási költség illeti meg.
(IV) Tulajdonjog fenntartása

2. Amennyiben a Felek között keret- és/vagy eseti szerződések jöttek
létre, úgy azok rendelkezései élveznek elsőbbséget. A keret és eseti
adásvételi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF
rendelkezései irányadók.

1. A KAESER a vételár teljes kifizetésig a szerződés tárgyának
tulajdonosa marad. A szerződés tárgyát képező berendezések
tulajdonjoga csak a vételár maradéktalan megfizetésével száll át a
Megrendelőre.

3. A felek között létrejött szerződés módosítása és kiegészítése csak
írásban érvényes; ez a rendelkezés magára az írásbeliség
követelményére is vonatkozik.

2. A vételár megfizetésének elmulasztása esetén – függetlenül az
elállási jog gyakorlásától - a KAESER a szerződés tárgyával szabadon
rendelkezhet, beleértve a berendezés leállítását, leszerelését és a
beépítési helyről való elszállítását is. A Megrendelő tudomásul veszi,
hogy a KAESER ezen jogainak gyakorlása esetén semmilyen
kártérítésre, kártalanításra nem tarthat igényt.

4. Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően
megismerte, és azt elfogadja.
5. A KAESER tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ÁSZF nem
tartalmaz olyan kikötést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy
a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy amely eltér a felek között
korábban alkalmazott feltételtől.

3. A vételár teljes megfizetéséig – a felek eltérő megállapodása
hiányában – a Megrendelő nem jogosult a berendezés további
értékesítésére, és a berendezést nem jogosult harmadik személy
birtokába vagy használatába adni. A berendezést – eltérő megállapodás
hiányában – Magyarország területéről nem viheti ki.

6. Az ÁSZF a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.

4. A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt a Megrendelő köteles a
szerződés tárgyát oly módon tárolni, megőrizni, és megjelölni, hogy
harmadik személyek számára felismerhető legyen, hogy az a KAESER
tulajdonát képezi.

(II) Ajánlat, ajánlati dokumentumok és rendelés-visszaigazolás
1. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap, kivéve ha a keret- és /vagy
eseti szerződésekben ettől eltérő időtartam kikötése szerepel.

5. A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt a Megrendelő köteles a
szerződés tárgyát a tőle elvárható lehető legnagyobb gondossággal
kezelni, annak épségét megőrizni. A Megrendelőt kártérítési felelősség
terheli a szerződés tárgyában a tulajdonjog- fenntartás időtartama alatt
bekövetkezett minden kárért.

2. Az ajánlathoz tartozó dokumentumok, pl. az ábrák, leírások és
rajzok, a méret- és súlyadatok csak megközelítőleg irányadóak, kivéve
ha azokat kifejezetten kötelező dokumentumként jelölték meg a felek.
3. A szerződés - eltérő megállapodás hiányában - a KAESER írásbeli
rendelés-visszaigazolásával jön létre. A szerződés tartalmára
vonatkozóan a rendelés-visszaigazolás a mérvadó, amelyhez adott
esetben a KAESER-rel egyeztetett termékleírás is hozzátartozik.

6. A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt a Megrendelő nem
zálogosíthatja el és nem ruházhatja át biztosítékként a szerződés
tárgyát. Harmadik fél részéről történő zálogjog-érvényesítés, lefoglalás
vagy egyéb intézkedés esetén a Megrendelő haladéktalanul köteles
erről értesíteni a KAESER-t. Amennyiben az elmaradt vagy a
késedelmes értesítés miatt a KAESER-t kár éri (pl. jogvesztésből
eredően), úgy a Megrendelő ebben a tekintetben kártérítésre köteles.

(III) Árak és fizetési feltételek
1. Amennyiben az áru átvételére a KAESER székhelyén kerül sor,
úgy a szerződésre az Incoterms 2013 szerinti FCA Budaörs paritás
irányadó. Minden más esetben az Incoterms 2013 szerinti DAP
szállítási cím paritás irányadó a szerződésre. Az árakhoz hozzáadódik
a mindenkor hatályos mértékű forgalmi adó.

7. A tulajdonjog-fenntartás érvényesítése, valamint a szerződés
tárgyának a beépítési helyről történő elvitele a KAESER részéről nem
minősül a szerződéstől történő elállásnak.
(V) A Megrendelő fizetési késedelme, elállási jog

2. DAP szállítási cím paritás esetén a Megrendelő kötelezettsége az
árunak a szállító járműről történő lerakása, és a lerakás költségét,
valamint a károsodás veszélyét is a Megrendelő viseli.
3. Azoknál a Megrendelőknél, akikkel eddig nem állt fenn üzleti
kapcsolat, a szállítás eltérő megállapodás hiányában előrefizetés
ellenében történik.

1. Abban az esetben, ha a Megrendelő az előleg, illetve a
berendezések ellenértékét nem fizeti meg, vagy nem határidőre teljesíti,
a KAESER jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni,
egyidejűleg igényelheti kárai és költségei megtérítését (beleértve a
berendezés visszaszállításával kapcsolatban felmerült költségeket és a
berendezés időközbeni értékcsökkenéséből eredő károkat is).

4. A Megrendelőt nem illeti meg a fizetések visszatartásának vagy az
ellenkövetelések beszámításának joga.

2. A Megrendelő a fenti elállás kapcsán semmiféle kártérítésre,
kártalanításra nem tarthat igényt.

5. Amennyiben a szerződés tárgyát képező berendezésekre
vonatkozó árajánlatban foglalt árakhoz képest a szállítási határidőig
(berendezés átadásának időpontjáig) a KAESER akaratától függetlenül,
jogszabály-módosítás vagy hatósági intézkedés következtében olyan
változás következik be, amely a berendezések árát közvetlenül érinti

3. Az elállás jogosultsága magában foglalja, hogy a KAESER
jogosult a szerződés tárgyát a Megrendelőtől az elállás időpontjában
azonnal elszállítani és a Megrendelő köteles azt tűrni. Az ilyen módon
történő elszállítás nem minősül birtokháborításnak.
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4. Amennyiben a berendezés elvitele a Megrendelő magatartására
visszavezethetően esik késedelembe, vagy a visszaszállítást a
Megrendelő megakadályozza, a Megrendelő köteles a KAESER ebből
eredő minden kárát és többletköltségét megtéríteni. Az elviteli
késedelem minden napjára köteles a Megrendelő kötbér jogcímén
megfizetni a teljes vételár 0,5 %-át, de legfeljebb a teljes vételár 20%át.

9. A Megrendelő csak a KAESER előzetes hozzájárulásával
engedményezheti a jelen szerződésből eredő jogait más személyre.

5. Megrendelő bármely jogcímen fennálló fizetési késedelme esetén
a KAESER jogosult a Megrendelővel folyamatban levő más
szerződéses szolgáltatásainak felfüggesztésre mindaddig, amíg a
Megrendelő a szállítási szerződés alapján fennálló fizetési
kötelezettségét nem teljesíti. Ezen okból eredő bármilyen teljesítési
késedelem esetére a KAESER kizárja a Megrendelő minden, a
késedelemmel összefüggő igényét.

2. Amennyiben a kiszállítás, illetve az átvétel a KAESER-nek fel
nem róható körülmények miatt késik vagy marad el, úgy a kockázat a
kiszállításra, illetve az átvételre kész állapot közlésének napjától száll
át a Megrendelőre. A KAESER kötelezettséget vállal arra, hogy a
Megrendelő költségére megköti a Megrendelő által kért biztosításokat.

(VI) Szállítási határidő és szállítási késedelem/ Az átvétel/elfogadás
megtagadása

4. Az áru birtoklásának joga– a tulajdonjog-fenntartástól függetlenül
- az áru átvételével átszáll a Megrendelőre.

1. A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásán megjelölt
időpont. A szállítási idő a rendelés-visszaigazolás dátumától kezdődik,
nem kezdődhet el azonban mindaddig, amíg a Felek minden szükséges
technikai kérdésben és dokumentumban meg nem állapodtak, és azokat
nem tisztázták. A szállítási idő KAESER részéről történő betartásának
előfeltétele, hogy a Megrendelő előzetesen teljesítse az összes rá háruló
kötelezettséget, pl. a dokumentumok, engedélyek és jóváhagyások
csatolását vagy az előleg megfizetését. A szállítási időbe nem számít
bele az az időtartam, amíg a Megrendelő a fenti kötelezettségeinek
eleget nem tesz.

5. A Megrendelő köteles az árunak a fuvarozó által történt
kiszolgáltatása (átadása) alkalmával az áru mennyiségét és a
csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, az átvétel során tapasztalt
hiányosságokat a fuvarlevélen írásban rögzíteni, valamint az esetleges
hiányosságokat a KAESER felé haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán
belül jelezni. A hiányosságok bejelentéséhez a Megrendelő köteles
csatolni a fuvarlevél másolatát, valamint a károsodás, hiányosság tényét
igazoló fényképfelvételeket.

(VII.) Kockázatátszállás, átvétel
1. A kockázat a megállapodott szállítási paritás szerint száll át a
Megrendelőre.

3.

A részszállítás megengedett.

6. A Megrendelő az áru átvételétől számított 2 munkanapon belül
köteles az árut kicsomagolni, és (darabszámok, cikkszámok alapján)
ellenőrizni, hogy a megrendelt árut kapta-e meg, köteles továbbá
ellenőrizni az áru sérülésektől mentes állapotát. A Megrendelő az
áruval kapcsolatos hiányosságokat, hibákat, károsodásokat a
fuvarozótól történő átvételtől számított 2 munkanapon belül köteles a
KAESER felé írásban jelezni, a hiányosságokat igazoló
fényképfelvételek megküldésével együtt. A Megrendelő a
hiányosságok bejelentését olyan módon köteles elküldeni, hogy az a
fuvarozótól történő átvételtől számított legkésőbb 2 munkanapon belül
a KAESER tudomására jusson.

2. A KAESER a szállítási határidő előtt legkésőbb 5 nappal jogosult
a szállítási határidőt írásban módosítani.
3. Amennyiben a szállítás tárgyának feladása, illetve átvétele a
Megrendelőnek felróható okból késik, akkor a kiszállításra / átvételre
kész állapot közlését követő egy hónap eltelte után a Megrendelő
köteles a késedelem miatt keletkezett költségek, különös tekintettel a
tárolási költségek megtérítésére. A KAESER raktárában történő tárolás
esetén a KAESER a szerződéses összeg 0,1%-átszámíthatja fel naponta
kötbér jogcímén.

7. A fenti kötelezettségek elmulasztásából vagy a mennyiségi,
minőségi kifogás késedelmes közléséből eredő károkért a KAESER
kizárja a felelősségét.

4. A KAESER méltányos póthatáridő kitűzését és annak
eredménytelen lejártát követően jogosult a szállítás tárgyáról
másképpen rendelkezni.

(VIII.) Üzembe helyezés

5. Amennyiben a szállítási határidő be nem tartása vis major
eseményre vagy a KAESER befolyásán kívül eső egyéb eseményekre
vezethető vissza, úgy a szállítási határidő a megfelelő mértékig
meghosszabbodik. Ezen események kezdetéről és végéről a KAESER
a lehető leghamarabb tájékoztatja a Megrendelőt.

1. Az üzembe helyezés a letelepített berendezéseknek
üzemeltetési utasításban leírtak szerinti beindítását jelenti.

az

2. Amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, a Megrendelő
kötelezettséget vállal arra, hogy a berendezést a leszállítást követő
legkésőbb 5 hónapon belül a KAESER-rel üzembe helyezteti.
Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségét elmulasztja, a
KAESER kizárja minden, az üzembe helyezés késedelméből eredő kár
iránti felelősségét, továbbá a jelen megállapodás alapján KAESER
részéről vállalt jótállás is hatályát veszíti.

6. Amennyiben a Megrendelő az 1. pont szerinti szállítási határidő
módosítását kéri, és ezen módosítási igénye miatt a szerződés tárgyát a
KAESER a saját raktárában kénytelen tárolni, úgy a Megrendelő a
KAESER által végzett tárolás időtartamára kötbért köteles fizetni. A
kötbér napi mértéke a szerződéses összeg 0,1%-a. A Megrendelő a fenti
kötbéren kívül köteles megtéríteni a KAESER-nél felmerült minden
többletköltséget is.

3. A Megrendelő a leszállított berendezés üzembe helyezését az
üzembe helyezési megrendelő lapon köteles megrendelni. A KAESER
az üzembe helyezési megrendelő lapon történő megrendelés
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül elvégzi az üzembe
helyezést.

7. Amennyiben a Megrendelő megtagadja a szerződés tárgyának
átvételét (és nem kéri a szállítási határidő módosítását), a KAESER
méltányos póthatáridőt tűzhet ki számára az átvétel teljesítéséhez. Ha a
Megrendelő ezen póthatáridőn belül sem veszi át a szerződés tárgyát, a
KAESER jogosult elállni a szerződéstől, és kárai megtérítést
követelheti. A KAESER jogosult továbbá kötbért is követelni, amely
át nem vett standard áru esetén a szerződéses összeg 25%-a, a
másféleképpen nem értékesíthető egyedi gyártmányok esetében pedig
a szerződéses összeg 100%-a.

4. A Megrendelő az alábbi berendezések üzembe helyezését az
üzemeltetési utasításban foglaltak betartása mellett saját maga
végezheti el a KAESER közreműködése nélkül:
-

8. A KAESER az árut csak a Megrendelővel kötött írásbeli
megállapodás alapján szolgáltathatja ki a Megrendelőtől eltérő más
személynek.
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Classic, Premium, EPC és KC.. típusú dugattyús
kompresszorok
TA, TB, TC, TD és TE típusú Secotec hűtveszárítók
TAH, TBH és TCH típusú hűtveszárítók
KB, KE, KD és KA típusú hálózati szűrők

-

4. Amennyiben a kijavítás a hibás alkatrész cseréjével nem vezet
eredményre, úgy a KAESER vállalja, hogy a kijavítást az érintett
főelem cseréjével biztosítja.

ZK és FA típusú ciklonleválasztók
Sűrített levegő légtartályok
ECO-DRAIN automata kondenzátum-leeresztők
AQUAMAT CF3, CF6, CF9, CF19 és CF38 típusú olaj-víz
szétválasztó berendezések
Sűrített levegős szerszámok

5. Kicserélésre vonatkozó igényt a Megrendelő csak akkor
érvényesíthet, ha a hiba kijavítása az előzőek szerint nem vezetett
eredményre.

Az e pontban megjelölt berendezések esetén a KAESER a megrendelő
írásbeli kérésére, díjazás ellenében elvégzi az üzembe helyezést.

6. Megrendelő vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt valamennyi
javítási és karbantartási munkát az KAESER szakembereivel végeztet
el.

5. A berendezések telepítési és szerelési munkálatainak elvégzése
(pl. elektromos, gépészeti, építészeti munkálatok stb.) a KAESER által
előírt feltételeknek megfelelően (ld. Üzemeltetési utasítás; KAESER
által megküldött műszaki adatszolgáltatás; műszaki egyeztetések stb.)
a Megrendelő feladata. Amennyiben a Megrendelő ezen
kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, köteles megtéríteni
a KAESER ezen késedelemmel összefüggésben felmerült valamennyi
kárát és költségét, továbbá – az eset körülményeitől függően, az 5
hónapos üzembe helyezési határidő elmulasztása esetén - elveszíti a
jótálláshoz való jogát.

7. Megrendelő az esetleges meghibásodást köteles haladéktalanul, de
legkésőbb a meghibásodás észlelésétől számított 24 órán belül írásban,
a hiba pontos megjelölésével KAESER felé bejelenteni.
8. Az KAESER a jótállás időtartama alatt a jótállás körébe eső hibát,
illetve alkatrészt ingyenesen kijavítja vagy kicseréli. A jótállás körében
kicserélt darabok az KAESER tulajdonába kerülnek. Kicserélés esetén
a Megrendelőt nem terheli a kicserélt dologban időközben
bekövetkezett értékcsökkenés megtérítésének kötelezettsége.

6. Amennyiben a berendezések üzembe helyezése a felek
megállapodása szerinti időpontban a Megrendelő vagy annak
megbízottja hibájából nem végezhető el, úgy a Megrendelő köteles az
ezt követő további, a kiszálláshoz kapcsolódó valamennyi költséget a
KAESER-nek megtéríteni.

9. A jótállás és a rendszeres karbantartás keretében elvégzett javítás
során csak az KAESER által forgalmazott és a gyártó által garantált, új
alkatrész építhető be.
10. Azon berendezések esetén, amelyek üzembe helyezésére a
Megrendelő a KAESER közreműködése nélkül jogosult (VIII. 4. pont),
a jótállással kapcsolatos ügyintézés, valamint a jótállásból eredő
igények teljesítése a KAESER székhelyén történik. A berendezéseknek
a KAESER székhelyére történő oda- és elszállítása a Megrendelő
kötelezettsége, és a szállítás költségét is a Megrendelő viseli.

7. Az üzemeltetési utasítás a Megrendelő részére a megrendelés
visszaigazolásával egyidejűleg, vagy az attól számított 5 munkanapon
belül elektronikus úton megküldésre kerül. Az üzemeltetési utasítás
eredeti példánya a leszállított berendezéssel együtt (a géptestbe vagy a
csomagolásba rögzítve) kerül leszállításra. Amennyiben a Megrendelő
az üzemeltetési utasítást nem kapja meg, köteles azt a KAESER felé
haladéktalanul jelezni. A fenti bejelentés késedelméből, vagy
elmulasztásából eredő károkért a KAESER kizárja a felelősségét.

11. A jótállás nem terjed ki:
-

(IX.) Vis maior
-

1. Felek megállapodnak, hogy a KAESER hibáján kívül
bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (pl.: természeti
katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom, érdekszférán
kívüli sztrájk) esetén a teljesítés elmaradása, illetve késedelme miatt a
Megrendelő nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható
jogkövetkezmények érvényesítésére. A KAESER köteles az ezen pont
alá eső körülményekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Amennyiben azonban az e pontban meghatározott körülmények miatti
szállítási késedelem a 6 hónapot meghaladja, a Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni.

-

12. A jótállási igényeket kizárja, illetve Megrendelő a jótállásból
eredő jogait elveszti, ha
-

(X) Jótállás
1. KAESER a berendezések üzembe helyezését követő naptól
számított 12 hónapos időtartamra a Polgári Törvénykönyv (2013. évi
V. törvény) XXIV. Fejezetének IV. pontja alapján jótállást vállal a
berendezések rendeltetésszerű működéséért.

-

Ettől eltérően azon berendezések esetén, amelyek üzembe helyezésére
a Megrendelő a KAESER közreműködése nélkül jogosult (VIII. 4.
pont), KAESER a jótállást a berendezés Megrendelő részére történő
átadásának napjától számított 12 hónapos időtartamra vállalja.
2.
3.

a berendezések kopó,- és cserélendő alkatrészeire, valamint
ezen alkatrészek cseréjéhez kapcsolódó munka-, és a
kiszállási díjra,
a Megrendelő érdekkörébe eső tervezési és telepítési
hiányosságokból eredő hibákra és károkra,
hibabejelentés késedelméből eredő további hibákra és
károkra,
az üzemeltetési utasításban foglaltaktól eltérő használatból,
üzemeltetésből eredő hibákra és a károkra,
vis maior események miatti hibákra, károkra.

-

KAESER a jótállás körében az alábbiakat vállalja:

-

kijavítás
kicserélés
szolgáltatás újbóli elvégzése,
a fentiekkel összefüggő szükséges és indokolt költségek
viselése
Megrendelői elállás esetén a berendezés visszaszállítása
ellenében a vételár visszafizetése

-

nem az KAESER-rel helyezteti üzembe a jelen megállapodás
tárgyát, kivéve azokat a berendezéseket, amelyek üzembe
helyezésére a Megrendelő a KAESER közreműködése nélkül
jogosult (VIII. 4. pont)
az üzembe helyezés során az üzemeltetési utasításban
meghatározott előírásokat nem tartja be,
az üzemeltetési utasításban előírt karbantartásokat nem
végezteti el a megadott időközökben a KAESER-rel, vagy a
berendezésekbe olyan alkatrészeket épít be, és olyan
javításokat végeztet el, amelyeket a KAESER nem
engedélyezett,
az előírt karbantartásokat nem a KAESER-rel végezteti,
a berendezéseket nem az üzemeltetési utasításban leírtak
szerint üzemelteti,
a berendezéseket nem a rendeltetésüknek megfelelően,
szakszerűtlenül építi be, azok kezelése és karbantartása során
szakszerűtlenül ját el,
a berendezéseket akár a Megrendelő, akár harmadik személy
szándékosan megrongálja,
a berendezések a szerződés tárgyával össze nem függő
kémiai, elektrokémiai, elektromos behatás alá kerülnek.

(XI) Felelősség

A Megrendelő elsősorban kijavításra tarthat igényt.
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gyártják, akkor azok már a kivitelezésük, illetve előállításuk közben is
a KAESER tulajdonává válnak. E tárgyak sokszorosítása csak az üzemi
követelmények és a szabadalmi jogi, eredetmegjölési, szerzői jogi és
versenyjogi rendelkezések keretén belül megengedett.

1. A KAESER szerződésszegésből eredő kártérítési felelőssége a
(XI) pontnak megfelelően korlátozott.
2. Amennyiben a KAESER az esetleges szerződésszegés miatt
kártérítési felelősséggel tartozik, e felelősség azon károkra
korlátozódik, amelyeket a KAESER a szerződéskötésnél a
szerződésszegés lehetséges következményeként előre látott, vagy a
számára ismeretes körülményekre figyelemmel, vagy azon
körülmények alapján, amelyeket ismernie kellett volna, a szokásos
gondosság kifejtésével előre kellett volna látnia.

4. A Megrendelő köteles a szerződő partnerével kötendő
szerződésben ugyanezeket a kikötéseket megfelelően alkalmazni.
5. Reklámtevékenység keretében a Megrendelő csak előzetes írásbeli
engedély birtokában utalhat a KAESER-rel fennálló üzleti
kapcsolatára.

3. A KAESER felelőssége nem terjed ki a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. törvény) 6:522. (2) bekezdésének b) pontja szerinti
elmaradt vagyoni előnyre, valamint a közvetett és következményes
károkra.

(XIV) Titoktartási kötelezettség
1. A felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során
bármilyen tudomásukra jutott üzleti, hivatali vagy magántitoknak
minősülő információt és adatot bizalmasan kezelnek, ezen adatokat és
információkat harmadik személy részére sem a szerződés hatálya alatt,
sem annak megszűnését követően – határozatlan ideig - nem teszik
hozzáférhetővé, nem szolgáltatják ki, valamint saját céljaikra sem
használják fel.

4. A KAESER gondatlan magatartásának következtében előálló
felelősség esetére a felek kikötik, hogy a kártérítési felelősség dologi
károk illetve vagyoni károk esetében a KAESER által megkötött
felelősségbiztosítási szerződésben meghatározott biztosítási összeg
mértékére korlátozódik. Az összeg káreseményenként 20.000.000.- Ft.

2. Jelen megállapodás létrejöttét és tartalmát felek jogosultak felfedni
azon személyek előtt, akik részéről a szerződés ismerete
üzletmenetükhöz és a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen,
továbbá akik a szerződést jogszabálynál fogva jogosultak megismerni.
Nem terjed ki a titoktartási kötelezettség azon információkra és
adatokra sem, amelyek más forrásból már nyilvánosságra kerültek.

5. Amennyiben a KAESER műszaki felvilágosításokat ad vagy
tanácsadóként tevékenykedik, és e felvilágosítás vagy tanácsadás nem
tartozik a szerződésben kikötött szolgáltatások köréhez, ez díjmentesen
és mindennemű felelősség kizárása mellett történik.
6. Az előző pontokban felsorolt korlátozások nem vonatkoznak a
KAESER szándékos magatartás miatti, valamint az élet, a testi épség
és az egészség megsértése miatti vagy a termékfelelősségi törvény
szerinti felelősségére, és olyan esetekre sem, ha más törvényi előírás
tiltja a felelősség korlátozását.

(XV.) Jognyilatkozatok közlése
Felek megállapodnak abban, hogy a másik félnek a keret és /vagy eseti
szállítási, adásvételi szerződés szerinti címére, vagy a közhiteles
cégnyilvántartásban feltüntetett mindenkori székhelyére ajánlott postai
küldeményként feladott nyilatkozata a postára adást követő 3 (három)
munkanap elteltével közöltnek tekintendő, ha a küldemény
„elköltözött” vagy „a megadott címen ismeretlen” vagy „nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza a KAESER-hez.

7. Megrendelő a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
6:541.§. szerinti felelősség körében lemond arról, hogy a KAESER
vezető tisztségviselőjével szemben az egyetemleges felelősség alapján
a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb
igényt érvényesítsen.
8. Felek
elfogadják,
hogy
az
ezen
pontban
foglalt
felelősségkorlátozást a jelen szerződés szerinti árak és a szerződés
alapján járó egyéb előnyök kiegyenlítik.

(XVI.) Irányadó jog

(XII) Elévülés

2. Minden olyan kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem
szabályoz, a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
rendelkezései az irányadók.

1.

1. A felek a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:22.§. (3)
bekezdése alapján a jelen szerződésből eredő igények elévülésnek
határidejét egy évben határozzák meg. Az elévülés akkor kezdődik,
amikor a követelés esedékessé válik.

A jelen szerződésre a magyar jog szabályai irányadók.

(XVII.) Jogviták rendezése
1. Szerződő felek a szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés
úton kísérlik meg rendezni.

(XIII) Oltalmi jogok, szerzői jogok
1. A KAESER fenntartja magának az árajánlatok, rajzok, minták,
valamint az egyéb anyagi és nem anyagi természetű dokumentumok ide értve az elektronikus formát is - tulajdonjogát és szerzői jogait; ezek
a KAESER engedélye nélkül nem tehetők hozzáférhetővé harmadik fél
számára, és kérésre azokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni.

2. Ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a felek
alávetik magukat a KAESER székhelye szerinti bíróság kizárólagos
illetékességének.

2. A szabadalmakhoz, használati és ipari mintákhoz, védjegyekhez,
felszerelésekhez és egyéb oltalmi jogokhoz, vagy bármilyen szellemi
alkotáshoz fűződő összes jog, valamint a szerződés tárgyára és a
KAESER szolgáltatásaira vonatkozó szerzői jogok a KAESER
tulajdonában maradnak. A KAESER tulajdonát képezik a
termékmegnevezések, a szoftverek, valamint a névhasználathoz és a
jelöléshez fűződő jogok is.

1. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése
érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető vagy bíróság, hatóság
megállapítja annak érvénytelenségét vagy jogi úton való
érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a jelen szerződés többi
rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét. A szerződő
felek kötelesek ebben az esetben az érvénytelen rendelkezést olyan új,
érvényes megállapodással helyettesíteni, amely az eredeti szerződési
akaratukhoz a legközelebb áll.

(XVIII.) Egyebek

3. A KAESER által vagy részére szállított, felhasznált vagy
rendelkezésre bocsátott rajzok, szerszámok, szoftverek, formák,
berendezések, modellek, sablonok, minták és egyéb tárgyak a
KAESER tulajdonában vannak és maradnak, és azok nem engedhetők
át és nem tehetők hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személy
számára. Amennyiben a fent említett tárgyakat a KAESER számára

2.

Az ÁSZF megtalálható a KAESER honlapján: www.kaeser.hu

3.

Az ÁSZF a kiadás dátumától számítva visszavonásig érvényes.

Budaörs, 2016.11.02.
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