Általános szerződési feltételek
Érvényes 2021.01.01-től
1. Rendelés, eladás
(1) A termékeket a megrendelő rendelheti szóban vagy írásban, amelyet a szállító
visszaigazolhat szintén szóban vagy írásban, a felek megállapodása alapján. Szóban
történő rendelés esetén az áru átvételével és a vételár kifizetésével teljesülnek a szállítás feltételei. Az írásban történő megrendelés és visszaigazolás is szerződéses
kapcsolatot jelent a felek között. A rendelés történhet úgy is, hogy a szállító ajánlatot
ad, és azt a megrendelő írásos formában elfogadja. A rendeléssel a megrendelő
nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja a szállító általános szállítási feltételeit. Az
általános szállítási feltételek megtekinthetők a szállító honlapján.
(2) A szállítás történhet eszközszállítási szerződés alapján, illetve keretszerződés és
ahhoz kapcsolódó egyedi rendelések szerint. Ezen esetekben a felek a szállítás feltételeit a szerződésben rögzítik. A szállító az összes megrendelést a vállalatirányítási
rendszerében rögzíti és nyomon követi.
(3) A szállítás, amennyiben a termék rendelkezésre áll, történhet raktárról azonnal,
egyéb esetekben átlagosan 4-6 hét. A várható szállítási határidőről a megrendelés
feldolgozását követően a Szállító szóban vagy írásban tájékoztatja a Vevőt.
Megállapodás alapján előszállítás is lehetséges.
(4) A termékek kiválasztása, beazonosítása a hatályos COMTECH Kft. termék
adatlapok alapján, az abban lévő rendelési információk, rendelési kódok szerint lehetséges. A termékek adatlapjai a szállító honlapján megtalálhatóak.
2. Árak, fizetési feltételek
(1) Az árakat a szállító árjegyzékben, EUR-ban rögzíti. A számlázás történhet HUFban, EUR-ban, USD-ben is a vevővel történt közös megegyezés alapján. A árjegyzékben rögzített árak változtatásának jogát a szállító fenntartja. A feltüntetett árak az
ÁFA-t nem tartalmazzák.
(2) Az árbesorolás árjegyzék alapján a tételenként vásárolt darabszámtól is függ, de
nem egyszeri vásárlásra, hanem egy évben vagy a felek által kölcsönösen megállapodott időszakban szállítandó összes mennyiségre vonatkozik. Amennyiben ezen
mennyiség nem éri el vagy meghaladja a rögzített mennyiséget, a felek az
árbesorolásból adódó különbözet utólagos elszámolására nem jogosultak.
Az árjegyzékben rögzített árak tájékoztató jellegűek. A típusok és mennyiségek ismeretében részletes egyedi árajánlatot állítunk össze, nagyobb darabszámok, több
termékféleség, több éve tartó vagy hosszabb időszakra kiterjedő vásárlás esetén további kedvezményt biztosítunk.
(3) Belföldi eladás esetén az árak rögzítése, a számlázás a felek megállapodása
alapján többféle módon lehetséges. Az árak rögzítése és a számlázás is történhet
HUF-ban vagy EUR-ban. Amennyiben a felek az árakat EUR-ban rögzítik, de a
számlázás HUF-ban történik, az EUR/HUF átszámítása a teljesítés napján érvényes
MNB deviza középárfolyamon történik. Export eladás esetén általában az árak

rögzítése és a számlázás is EUR-ban történik. A számlán és a szállítólevélen a megrendelő rendelésszáma (amennyiben a megrendeléshez kapcsolódik vevői
rendelésszám) feltüntetésre kerül. A számla mellé minden esetben készül szállítólevél
is.
(4) A fizetés történhet készpénzzel, utánvéttel vagy banki átutalással. Késedelmes
fizetés esetén szállító a törvényben előírt késedelmi kamatot számíthat fel. Szállító a
teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja magának az áruk tulajdonjogát.
3. Átadás, szállítás
(1) A termékek átadása a szállító telephelyén történik. A felek megállapodása alapján
lehetséges mennyiségi és minőségi átvétel is. Az átadás-átvétel szállítólevélen történik, de a megrendelő igénye esetén átadás-átvételi jegyzőkönyv is készülhet.
(2) Szállító a megrendelő megbízása esetén vállalkozik a szállításra a megrendelő által
megjelölt címre, szállító szolgálattal vagy saját fuvareszközzel. A szállítás költsége és
a szállítás kockázata a megrendelőt terheli.
(3) A termékek csomagolása papír kartondobozba, majd a szállításhoz gyűjtő kartondobozba történik. Ezen csomagolás költségét a termékek ára magában foglalja,
viszont egyedi csomagolás, raklap, stb. költségeit nem tartalmazza.
(4) Amennyiben export szállítás az Európai Unión kívüli országba történik a vámeljárás kötelező. A vámeljáráshoz kapcsolódó feladatokat a szállító elvégzi, de ennek
költsége a megrendelőt terheli.
4. Egyéb rendelkezések, megjegyzések
(1) Szállító termékeire 2 év garanciát nyújt az eladás időpontjától számítottan, valamint biztosítja a garancián túli fizető javítást és alkatrészellátást 10 évig. A garanciális
javítás helye a szállító telephelye. A garancia, szavatosság további feltételeire az ide
vonatkozó törvényekben, rendeletekben leírtak érvényesek.
(2) A termékek új gyártásúak, amelyeket a COMTECH Kft. fejleszt és gyárt. Minden
termék eleget tesz az EU irányelveknek és a CE jelölés előírásainak.
(3) Szállító a bonyolultabb felépítésű termékeihez kísérő adatlapot és üzembehelyezési segédletet biztosít.
(4) A termékek az RoHS előírásainak megfelelnek. A szállító (gyártó) betartja a
környezetvédelmi előírásokat az ide vonatkozó törvények és rendeletek szerint.
(5) A szállító az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer szerint végzi tevékenységét.
(6) A megrendelő a szállító által biztosított szoftvereket csak saját célra jogosult
használni. A szállítások során a felek tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan
kezelik, azt harmadik fél részére nem adják tovább. Szállító jogosult a megrendelő
részére történt szállításokat referenciaként felhasználni, de a megrendelő üzleti
érdekét sértő információkat nem hozhat nyilvánosságra.
(7) A szállításra egyebekben a magyar jog előírásai érvényesek és vitás esetek rendezésére szállító a székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.
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