A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
B&K Épülettechnika Számviteli és Épületgépészeti Betéti Társaság

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Vevő az átvétel
időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék
átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

(székhely: 1116 Budapest Gyékényes u. 59.)
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a
B&K Épülettechnika Bt. (székhelye: 1116 Budapest, Gyékényes utca 59. fszt.
2.; cégjegyzékszáma: 01 06 788683; adószáma: 25079614-2-43;
bankszámlaszáma: 12012204-01482714-00100006; továbbiakban: Eladó) által
a Vevő részére a www.beszab.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal)
közzétett termékek vásárlására vonatkozó általános szerződési feltételeket. A
Vevő az Ajánlatközlő aláírásával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen
ÁSZF-et. (Az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: Felek, vagy
Szerződő Felek)
I.

A szerződés megkötése

1.1.

A jelen ÁSZF azon adásvételi ügyletekre terjed ki, melyek az Eladó és a
fogyasztónak nem minősülő Vevő között összeghatár nélkül, illetve az
Eladó és a fogyasztónak minősülő Vevő között legfeljebb 100.000,- Ft
értékhatárig jön létre a Weboldalon közzétett termékek (a továbbiakban:
Termékek) vonatkozásában az alábbi eljárás alapján.

1.2.

A nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vevő az átvétel
időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit.
A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel
élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a választott
igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás
költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Vevő egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy
arra a vállalkozás adott okot.
A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül
közölni.
A Vevő közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.

A Vevő a Weboldalon közzétett e-mail címre tudja elküldeni
ajánlatkérését a Termékekre vonatkozóan a mennyiség megjelölésével.
Az Eladó ajánlatát az ajánlatközlő nyomtatványon (a továbbiakban:
Ajánlatközlő) küldi meg a Vevő részére, mely ajánlathoz a jelen ÁSZF
egy példányát is mellékeli. A Vevő, amennyiben az ajánlatot elfogadja,
úgy az Ajánlatközlő egy példányát kinyomtatva és aláírva visszajuttatja
az Eladó részére vagy elektronikusan, vagy papír alapon. A Szerződés
azon időpontban jön létre a Felek között, amikor az Eladó az ajánlat
elfogadását és a termékek átvételi időpontját is tartalmazó e-mail
válaszüzenetét megküldi a Vevő részére.

1.3.

A Felek megállapodnak, hogy az Ajánlatközlő elküldését követően a
Vevő az ajánlatához kötve van, attól csak az Eladó hozzájárulásával térhet
el.

1.4.

A szerződés nyelve: magyar. A szerződés elektronikus úton megkötött
szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben
foglaltak megfelelően irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozik, amennyiben a Vevő a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján fogyasztónak
minősül (azaz szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége
körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz,
rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, a továbbiakban:
Fogyasztó), és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai
Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A
megrendeléssel létrejövő jogviszony a Ptk. hatálya alá tartozik.

1.5.

A Felek megállapodnak, hogy az Ajánlatközlő elválaszthatatlan
melléklete a jelen ÁSZF, melynek feltételeit a Vevő az Ajánlatközlő
aláírásával magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.6.

Az Ajánlatközlő aláírása útján keresztül megkötött szerződés írásbeli
szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, utólagosan hozzáférhető.

II.

Díjfizetés, számlázás

2.1.

A Vevő az Ajánlatközlőben szereplő vételárat köteles az Eladó részére az
Ajánlatközlőn megjelölt módon megfizetni átutalással, vagy legkésőbb a
termékek átvételekor készpénzben. Amennyiben a vételár meghaladja az
50.000,- Ft összeget, úgy a vételár csak átutalással egyenlíthető ki.

2.2.

Az Eladó a termékekről a számláját a termékek átvételekor állítja ki a
Vevő részére.

2.3.

Amennyiben a Felhasználó előre utalással kíván fizetni és előlegszámlát
kér, azt az Ajánlatközlőn köteles jelezni az Eladó részére.

III.

Szavatosság, jótállás

3.1.

Kellékszavatosság

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon
belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés
időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a
termék természetével összeegyeztethetetlen. Az Eladó csak akkor
mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis
bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően
keletkezett. Ennek alapján az Eladó nem köteles a Vevő kifogásának helyt
adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka a termék nem
rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat
hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén
a Vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában
fennállt. A kellékszavatosság érvényesítésének feltétele, hogy a Vevő a
vásárlást igazoló számlát az Eladónak bemutassa.
3.2.

Termékszavatosság
A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó
rendelkezések a Vevőre kizárólag és kifejezetten azon esetben
vonatkoznak, amennyiben a Vevő a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott
rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő –
választása szerint – a 3.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék
gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék
akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással
párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes
érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekkel, illetve a jelen ÁSZF-fel összhangban, a gyártóval
szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vevő
érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz
pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel
azon tényre, hogy a gyártó és a Vevő között nem jött létre szerződéses
jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte
jogvesztéssel jár. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül
köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két
hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A
közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Vevő a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával IMI International Kft. (székhelye: 1037 Budapest,
Kunigunda útja 60.; cégjegyzékszáma: 01 09 461386; adószáma:
12056857-2-41, a továbbiakban: Gyártó) szemben gyakorolhatja.

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója
is.

Fax száma: (1) 488-2186

A Gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Elnök: Dr. Baranovszky György

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában
fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet,
egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje.
-

A Gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
3.3.

Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az Európai Parlament és
Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról
(fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU
rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E
platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti
jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és
méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Szavatossági igények érvényesítése
A szavatossági igényeit a Vevő az alábbi elérhetőségeken jelentheti be:
Név:
B&K Épülettechnika Bt.
Levelezési cím:
1116 Budapest, Gyékényes utca 59. fszt. 2.
Telefonszám:
+ 3630/3428831; +3630/3815998
E-mail cím:
info@beszab.hu
Hibabejelentés esetén a hiba fennállásának és okának megállapítását
minden esetben az Eladó, vagy a Gyártó munkatársa, vagy szerződött
szervizpartnere végzi. Amennyiben a hiba helyszíni javítással nem
orvosolható, vagy nem tárható fel, vagy a Terméket a Vevő az Eladó
részére visszaviszi, úgy az Eladó, vagy a Gyártó a hibás alkatrészt
visszaküldi a gyárba kivizsgálásra, vagy egyéb módon megvizsgálja,
majd ennek eredményét közli a Vevővel. Amennyiben a hiba okra
vezethető vissza, amely az Eladó szavatossági helytállását kizárja pl. a
hiba a berendezés nem rendeltetésszerű használatból ered, vagy már nem
vonatkozik a szavatossági idő a termékre az utólagosan rendelt cseredarab
számlaértékét ki kell egyenlíteni. Ez esetben a helyszíni vizsgálat,
kiszállás stb. díja szintén kiszámlázásra kerül.

3.4.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert
legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban
letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben
érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető
elektronikus linket kell elhelyezniük.
Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként
működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent
hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági
eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform
egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen
elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén,
így magyarul is.

Panaszügyintézés

Az
online
vitarendezési
linkje http://ec.europa.eu/odr .

A Vevő a Termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos
vásárlói/fogyasztói kifogásait a 3.3 pontban megadott elérhetőségeken
terjesztheti elő.
Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal
orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a
panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért
egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig,
a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.
Az Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben)
közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszos Vevőnek, vagy ha
ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra
vonatkozó szabályok szerint jár el.
Az Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az
érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati
példányát.
Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések szerint jár el.
Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben
megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz
postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik
A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról, valamint
arról, hogy a Vevő a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy
békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vevőt.
3.5.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita az
Eladóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vevő bírósági
eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vevő fogyasztónak
minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési
lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:
-

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Online vitarendezési platform igénybevétele

IV.

A Szerződés megszűnése

4.1.

Elállási jog fogyasztók esetén

platform

elektronikus

Amennyiben a Vevő a Ptk. értelmében fogyasztónak és a jelen ÁSZF
alapján létrejövő adásvételi szerződés fogyasztói szerződésnek minősül,
úgy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a
magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, mely a
termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolható.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon
vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó fentiekben megjelölt
elérhetőségeinek igénybevételével az Eladó részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fenti
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell
tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon
belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy
telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax
küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás
szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára,
hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1.
pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszavinni.

A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak
átadja) a terméket. A visszaszármaztatott terméknek sértetlennek kell
lennie, rendelkeznie kell valamennyi tartozékkal és kiegészítővel, írásos
termékismertetővel és garancialevéllel, továbbá a gyári csomagolással,
amely a termék fogyasztói átvételekor rendelkezésre állt. Ennek
hiányában a Fogyasztó nem tarthat igényt a termék teljes vételárára, az
Eladó Szolgáltató jogosult az értékcsökkenés felszámítására.
A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót
terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll
módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az
elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon
belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget
is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó jogosult a
visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket,
vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a
kettő közül Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

átadják; (ii) postai (tértivevényes, ajánlott vagy egyéb könyvelt)
küldemény esetén, amikor annak kézbesítése igazoltan megtörténik,
azzal, hogy amennyiben a küldemény „címzett ismeretlen”, „elköltözött”,
„átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a másik Fél címéről, akkor
a küldemény visszaérkezésének napját tekintik a Szerződő Felek a
kézbesítés napjának, míg a „nem kereste” jelzéssel történő visszaérkezés
esetén a sikertelen kézbesítést követő 5. (ötödik) munkanapot; (iii) e-mail
útján történő értesítés esetén a kézbesítés napja azon nap, amely napon a
Fél a másik fél értesítési címében szereplő e-mail címre a küldeményt
átvételi igazolással bizonyítottan átküldi.

VI.
1.

Az ÁSZF területi hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott
szolgáltatásokra, valamint bármely külföldi állam területén történő
szolgáltatásra, tekintet nélkül a Felhasználó állampolgárságára.

2.

A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. A jogviták eldöntésére a
magyar bíróságok illetékesek.

3.

Az Eladó jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb
feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja,
a módosítás a honlapon történő közzétételt követően, előre meghatározott
időpontban lép hatályba, és csak a hatálybalépést követő ügyletekre
érvényes.

4.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi az Adatkezelési
az Adatkezelési Szabályzat, melyet a Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával
elfogad.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.
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Elállási jog fogyasztónak nem minősülő vevők esetén, illetve azon
esetben, ha a Fogyasztó az elállási jogát a nyitva álló 14 napos határidőn
belül nem gyakorolta
A rendeléstől a Vevő abban az esetben jogosult elállni a termék átvételét
megelőzően, ha az Eladó részére elállási szándékát írásban jelzi és a
termék vételára 15%-ának megfelelő bánatpénzt megfizet az Eladó
Számlájára történő átutalással az elállási nyilatkozat elküldését követő 2
(kettő) munkanapon belül.
A fogyasztónak nem minősülő Vevő, illetve azon Fogyasztó, aki elállási
jogát a 14. napig nem gyakorolta abban az esetben jogosult elállni a
rendeléstől a termék átvételét követően, ha az Eladó részére elállási
szándékát írásban jelzi, a termékeket az elállási nyilatkozat elküldésétől
számított 2 (kettő) munkanapon belül sértetlen állapotban visszaviszi az
Eladó székhelyére és a termék vételára 25%-ának megfelelő bánatpénzt
megfizet az Eladó Számlájára történő átutalással az elállási nyilatkozat
elküldését követő 2 (kettő) munkanapon belül, de legkésőbb a termék
visszaszolgáltatásakor. A jelen pontban foglalt elállási jog a termék
átvételétől számított 60 (hatvan) napon belül gyakorolható. Ezen esetben
az Eladó a vételár kötbérrel csökkentett összegét az termék visszavételét
és annak megvizsgálását követő 15 (tizenöt) napon belül köteles
visszafizetni a Vevő részére. A termék visszavételre csak személyesen
adható le az Eladó vagy meghatalmazottja által, postai úton visszaküldött
terméket az Eladó átvenni nem köteles.
Amennyiben a Vevő a terméket az Eladó által előre megjelölt időpontot
követő 30 (harminc) napon belül nem veszi át, vagy a vételárat nem
egyenlíti ki, úgy az Eladó jogosult elállni a jelen szerződéstől és a Vevő
az Eladó számlája ellenében köteles a termék bruttó vételára 25%-ának
megfelelő összegű szerződésszegési kötbér megfizetésére az Eladó
részére.
Ezen pont alapján gyakorolt elállási jog esetén az Eladó csak akkor
köteles a Terméket visszavenni, hogy ha annak csomagolás sérülésmentes
és minden alkatrésze hiánytalanul, sérülésmentesen visszaszolgáltatásra
kerül.

V.

Kapcsolattartás, értesítések

5.1.

A Felek megállapodnak, hogy minden értesítés, melyet a jelen
Megállapodás teljesítése során az egyik szerződő fél a másiknak küld,
megfelelően átadottnak számít, ha azt a másik Fél részére személyesen
átadták, illetve megfelelően kézbesítettnek számít, ha azt – az alábbi
szabályok szerint –elküldték:
A Felek által elküldött értesítéseket a következő időpontokban kell
kézbesítettnek tekinteni: (i) személyesen vagy futár útján történő
kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az adott Félnél igazoltan

