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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) az Ac Works Légfüggöny Kereskedelmi Kft. (a
továbbiakban: Ac Works) és partnerei (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő olyan kereskedelmi
kapcsolatokra vonatkoznak, melyekben a Ac Works egyedi megrendelések vagy szerződések alapján
légtechnikai berendezéseket és egyéb árukat – a továbbiakban együttesen: Áruk – értékesít a Megrendelő-nek.
Amennyiben a Ac Works és a Megrendelő között létrejött adásvételi szerződés jelen ÁSzF-től eltér, úgy az
eltérő rendelkezések tekintetében az egyedi szerződés szabályai alkalmazandók. A hatályos ÁSzF megtalálható
Ac Works honlapján, továbbá székhelyén, telephelyein) nyomtatott formában is, normál munkaidőben, előre
megbeszélt
időpontban
hozzáférhető.
Ac Works jogosult a jelen ÁSzF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 10.
napon
lépnek
hatályba
minden
további
értesítés nélkül. Jelen ÁSzF 3 számozott oldalból áll.
1. Ac Works elérhetőségei
Ac Works Légfüggöny Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Frangepán u. 16.
Telephely (raktár): 1151 Budapest Mélyfúró u. 1. (P+P raktárbázis)
Cg.: 01-09-900494
Telefon: +36 06 20-200-8460
E-mail: acworkskft@gmail.com vagy acworks@upcmail.hu
Honlap: www.acworks.hu
Bankszámlaszám: 10800002-00099804-21010011
2. Árurendelés-áruátvétel, szállítási feltételek
2.1. Az Áruk megrendelése kizárólag írásban (e-mail) történik. A megrendelés egyszerűbb formája az e-mailben
küldött megrendelés, vagy a részletező (de szintén e-mailen keresztül küldhető) Szállítási Szerződés. Az Áruk
leszállítás/átvétele minden esetben az AC Works sorszámozott ajánlati lapján feltüntetett módon, vagy egyedi
megállapodás alapján történik. 2.2. Amennyiben a Megrendelő nem saját maga által, hanem más személy
(Közreműködő) közreműködésével végzi a megrendelést, vagy az Áruk átvételét, ez esetben a Közreműködő
magatartásáért is úgy felel, mintha saját maga járt volna el, és a Közreműködő tevékenységével kapcsolatban is
teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Megrendelő által megjelölt szállítási címen az áruátvétel
során eljáró személyt Közreműködőnek kell tekinteni. A Megrendelő fentiekben meghatározott elnevezése
alatt
a
rendelések
és
áruátvétel
teljesítésekor
a
Közreműködőt
is
érteni
kell.
2.3. A megrendeléssel a Megrendelő kijelenti, hogy ismeri és magára nézve elfogadja jelen ÁSzF előírásait. A
megrendelés Ac Works által történő írásbeli visszaigazolásával, vagy – ennek hiányában – az áru Megrendelő
által
történt
átvételével
a
Megrendelő
és
a
Ac Works között a jelen ÁSzF feltételeivel azonos feltételekkel adásvételi szerződés jön létre. Amennyiben a
megrendelés
visszaigazolása
a
Megrendelő
és
a
Ac Works egyező akaratából jelen szerződéstől eltér, úgy ez az eltérő megállapodás lesz irányadó az adott
megrendelés
tekintetében.
2.4. Az Áruátvétel helyéről és időpontjáról az Ac Works a teljesítés előtt legalább 4 órával köteles szóban vagy
írásban
(e-mail,
sms)
értesíteni
a
Megrendelőt.
2.5. Az Ac Works vállalja, hogy raktáron levő Áruk esetében a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon
belül teljesít a Megrendelő felé. Ac Works vállalja, hogy raktáron levő Áruk esetében a megrendelés leadásától
számított 4 órán belül teljesít a Megrendelő felé, amennyiben (megállapodás alapján) Megrendelő saját
szállítóeszközével
jön
az
Áruk-ért.
Raktáron
nem
lévő Áruk esetén az Ac Works az Áru Magyarországra történő behozatalát az ajánlati lapon feltüntetett határidő
+/5
munkanap
alatt
köteles
teljesíteni.
Ac
Works
előteljesítésre,
illetve
részteljesítésre
előzetes
értesítést
követően
jogosult.
2.6. A kárveszélyt a Megrendelő az Áruk átvételének pillanatától viseli. Amennyiben a Megrendelő az Áruk-at a
megjelölt
napon
történő
kiszállítás
alkalmával
bármilyen
okból
nem veszi át, a kárveszély az átvétel elmaradása ellenére a Megrendelőre száll át.
2.7. Amennyiben az Áruk kiszállításakor a Megrendelő, vagy az általa átvételre feljogosított személy, egyéb
Közreműködő
nincs
a
helyszínen,
az
Ac
Works
az
Áruk-at visszaszállítja raktárába, ezzel teljesítési kötelezettségének eleget tett, a keletkezett összes
többletköltségét saját döntése alapján átháríthatja a Megrendelőre, melyet Megrendelő tudomásul vesz. A
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visszaszállított Áruk-at a Megrendelő előzetes egyeztetést követően az Ac Works által megjelölt helyen
átveheti,
vagy
Megrendelő
költségére
az
Ac
Works
ismételten
kiszállítja.
2.8. AC Works fenntartja magának a jogot, hogy kiszállításai során fuvarozó cégek szolgáltatásait (is) igénybe
vegye. Fuvarozó cég által történő kiszállítás esetén a fuvarozó cég szállító levelele egyenértékű az Ac Works a
saját szállítólevelével. Az Áruk leszállításakor (teljesítéskor) Megrendelő köteles az Áruk átvételekor a
szállítólevelet/számlát aláírni (amennyiben az Áruk-at hiánytalannak és sérülés mentesnek találja). A
szállítólevél/számla
aláírásával
a
Megrendelő
elismeri
az
Áruk
mennyiségi
átvételét.
Amennyiben az Áru csomagolása sérült, ezt a tényt a Megrendelő átvételkor köteles a szállítólevélen/számlán
rögzíteni,
a
szállítóval
aláíratni,
fényképekkel dokumentálni, és 1 munkanapon belül a Ac Works részére átadni, vagy oly módon megküldeni,
hogy
az
1
munkanapon
belül
az
Ac Works-höz valóban meg is érkezzen. A fentiek elmaradása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén az
Áru
sérülten
történő
átvételére
a
Megrendelő
semmilyen
módon
nem
hivatkozhat.
Amennyiben az Áru sértetlen csomagolás ellenére fizikailag sérültnek bizonyul, úgy a Megrendelő köteles ezt a
tényt
az
átvételtől
számított
1
munkanapon
belül
hitelt
érdemlően igazolni a Ac Works felé oly módon, hogy az igazolás 1 munkanapon belül az Ac Works-höz valóban
meg
is
érkezzen.
Határidőben
érkezett,
de
hitelt érdemlő igazolás hiányában az Áru sérülten történő átvételére a Megrendelő nem hivatkozhat.
Határidőn túl érkezett reklamáció esetén Ac Works a beszállító partnere vagy a fuvarozó cég felé nem
érvényesítheti
reklamációs
igényét.
3.
Árak
Az Ac Works az általa egyoldalúan módosítható árlistában szereplő árakon, vagy egyedileg kialakított árakon
értékesíti
az
Áruk-at
az
ajánlatkérő
Megrendelő
részére.
4. Fizetési feltételek
4.1. Az Ac Works saját döntése alapján, vagy Megrendelő-vel egyeztetve készpénzfizetési számlát vagy
átutalásos számlát bocsát ki. A Megrendelő az Áruk ellenértékét a Ac Works által kiállított számlán szereplő
fizetési határidőn belül köteles az Ac Works részére megfizetni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes
fizetés esetén AC Works saját döntése szerint a számláján feltütetett késedelmi kamat felszámításával élhet.
Amennyiben a Megrendelő számlánként 1.000.000,- Ft feletti összeggel fizetési késedelembe esik, köteles az
AC Works-nek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére számlánkénti 20.000,- Ft (azaz
húszezer forint) behajtási költségátalányt megfizetni, amennyiben Ac Works ezzel a lehetőséggel élni kíván. E
kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelmes fizetés egyéb jogkövetkezményei alól. Amennyiben a
Megrendelő bármilyen korábbi fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy – az Ac Works erre vonatkozó
igénye esetén – Megrendelő a további rendelései esetén az Áru ellenértékét a szállítást megelőzően köteles
megfizetni az Ac Works felé. Amennyiben az Ac Works erre vonatkozó igényét a Megrendelő felé jelezte, de az
Áruk ellenértéke a szállítás előtt nem került jóváírásra az Ac Works bankszámláján, úgy Ac Works jogosult a
megrendelés
tejesítését
az
ellenérték
beérkeztéig
megtagadni.
4.3. 15 napot meghaladó késedelem esetén az Ac Works jogosult (de nem köteles) a Megrendelő további
megrendeléseinek
teljesítését
megtagadni.
4.4. Az Áruk tulajdonjoga a vételár hiánytalan kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre (tulajdonjog
fenntartással történő eladás). A Megrendelő nem jogosult az Áruk továbbértékesítésére a teljes vételár
hiánytalan kiegyenlítése előtt, tekintettel arra, hogy az Áruk a vételár megfizetéséig a Ac Works
tulajdonátképezi.
4.5. A Megrendelő a vételár megfizetése során beszámítással nem élhet.
5. Jótállás
Az Ac Works által értékesített berendezések mindegyike I. osztályú, nem elfekvő, a gyártó cég által export
szállításra
alkalmas
módon
bedobozolt
áru.
Az Ac Works az általa a Magyar Köztársaság területén értékesített berendezésekre a Megrendelő részére
minden esetben e-mailben elküldött magyar nyelvű Gépkönyvekben feltüntetettek (de a jelen ÁSzF-ben külön
nem részletezett) szerint jótállást vállal.
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6. Felelősség
Ac Works az Szállítási Szerződés esetleges megszegésével a Megrendelőnek okozott kárt köteles megtéríteni.
Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az
Ac Works a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére köteles, nem köteles azonban a
Megrendelő vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítésére. Az Ac Works
nem köteles a neki nem felróható (Vis Maior) késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére. Nem terheli
kártérítési kötelezettség továbbá abban az esetben sem, ha a megrendelt Áruk-at bizonyítottan nem tudja
beszerezni, vagy a kiajánlott árnál magasabb áron tudná megvásárolni beszállító partnereitől, és emiatt a
megrendelést nem teljesíti.
7. Szerződés megszűnése, elévülés
Az elévülést a jogosult részéről a kötelezetthez intézett írásbeli felszólítás megszakítja. Az elévülés
megszakításától az elévülési idő újból kezdődik.
8. Titoktartás
8.1. A jelen ÁSzF-ben jelölt jogviszony keretében a Felek tudomására jutott adatok, tények, továbbá az árlista,
az ajánlatok, illetve az ezekkel kapcsolatos üzleti tárgyalások tartalma titkosnak minősülnek. A felek kötelesek
ezeket az adatokat, tényeket, az árakat, az ajánlatokat továbbá az üzleti tárgyalások tartalmát fokozott
gondossággal kezelni, azokat más személynek tudomására, vagy egyébként nyilvánosságra nem hozhatják,
továbbá más személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, kivéve, ha a másik fél ehhez írásban előzetesen
hozzájárul.
8.2. A másik félről a Megrendelő és az Ac Works tudomására jutott vagy birtokába került, nyilvánosságra még
nem jutott adatok, tények, körülmények és egyéb információk, különösen, amelyek a másik fél üzleti
tevékenységével, gazdálkodásával, pénzügyi és jogi helyzetével kapcsolatosak, a másik fél üzleti titkát képezik.
Egyik fél sem adhat ki senkinek, nem használhat fel semmilyen célra, nem tehet más számára hozzáférhetővé a
másik fél üzleti titkát képező információt, kivéve, ha a másik fél ehhez írásban előzetesen hozzájárul vagy ezt
törvény, illetve más kötelező érvényű rendelkezés, bírósági határozat előírja. Az üzleti titok felhasználása ez
esetben is csak a lehető legszükségesebb mértékben, a másik fél üzleti titkának titokban maradásához fűződő
jogos
érdekének
tiszteletben
tartásával
történhet.
9. Vegyes rendelkezések
9.1. A másik félnek megküldött, vagy a félnek, illetve képviselőjének személyesen átadott közlések az alábbi
időpontban minősülnek kézbesítettnek:
– személyes átadás esetén az igazolt átvétel napja,
– ajánlott levél esetén az igazolt átvétel napja, ennek hiányában az első postai értesítés postaládába
helyezésének napját követő 1. munkanap.
– e-mail esetén az elküldést követő 2 óra
9.2. Jelen ÁSzF bármely pontjának érvénytelensége nem hat ki a szerződés egészére és ilyen esetben az
érvénytelen pont helyett a jelen ÁSzF-ben foglalt gazdasági tartalomnak megfelelően kötelesek haladéktalanul
az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.
10. Alkalmazandó jog, jogviták
10.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.2 Felek közötti jogvita esetére Felek alávetik magukat Ac Works székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező
törvényszék/bíróság illetékességének.
10.3 Megrendelő a megrendelésének Ac Works részére történő megküldésével vagy Szállítási Szerződés
aláírásával elismeri, hogy jelen Általános Szerződés teljes tartalmát megismerte és elfogadta. Felek egyezően
rögzítik, hogy a Ptk. általános szerződési feltételekre vonatkozó kötelező rendelkezései teljesültek, ezért
Megrendelő kifejezetten lemond azon jogáról, hogy jelen ÁSzF bármelyik rendelkezését a Ptk. 6:77.§-6:78.§ban foglaltakra hivatkozással megtámadja. Megrendelő kijelenti, hogy az ÁSzF rendelkezéseit Ac Works-el
fennálló – a jelen ÁSzF tárgykörébe tartozó – jogviszonyában irányadónak és magára nézve kötelezőnek ismeri
el. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSzF-ben foglaltak a köztük az ÁSzF tárgykörében létrejött egyedi
szerződés elválaszthatatlan tartalmi része.
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