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unitechnic.cz s.r.o.– Általános Üzleti Feltételek 

 

1. oldal (összesen 4) 
 
 
1. FOGALOMMEGHATÁROZÁS 
 

„Vevő“  
az a személy, akivel a unitechnic.cz s.r.o. cég (az 

alábbiakban meghatározott) szerződést köti.  

„Szerződés“  

 
 

az unitechnic.cz s.r.o. mint eladó, és a Vevő között a 
jelen Általános Üzleti Feltételek alapján megkötésre 
kerülő adásvételi szerződés. 

„unitechnic.cz s.r.o.“ vagy „Eladó“ 

 
 

unitechnic.cz, s.r.o., székhelye: Prága 9,3 U 

vysočanského pivovaru 701/3, Cseh Köztársaság, 
statisztikai azonosító: 274 25 134, bejegyezve a 
Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C 
szakasz 116169 lajstromszámon  

"Ptk."  
a hatályos szerkesztésű 89/2012 Tt. sz. Polgári 
Törvénykönyv 

"ÁÜF"  Jelen Általános üzleti feltételek 

 
2. ALKALMAZHATÓSÁG ÉS A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA  
2.1. Amennyiben a Szerződésben nem került kifejezetten ettől eltérően meghatározásra, a jelen 
ÁÜF a unitechnic.cz s.r.o. és Vevő között a Szerződés alapján létrejött jogviszonyt szabályozzák. 
Jelen ÁÜF kizárják minden olyan más szerződéses vagy mintafeltételek alkalmazását, amelyekre a 
Vevő bármilyen nyilatkozata, vagy bármilyen korábbi tárgyalásai stb. alapján hivatkozhatna.  

2.2. Az ÁÜF a Ptk. 1751. §-a alapján a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés és 
ÁÜF közti ellentmondás esetén irányadónak a Szerződésbe foglaltak tekintendők.  

2.3. A Vevő megrendelése leadásával (szerződéskötési javaslatával - a továbbiakban mint 
"megrendelés") elfogadja az ÁÜF eladói áruszállításokra vonatkozó alkalmazhatóságát, továbbá 
igazolja, hogy megismerkedett az ÁÜF rendelkezéseivel. A vevő a szerződés megkötése előtt 
megismerkedett az unitechnic s.r.o. cég ÁÜF-vel, és elfogadja azokat. 

2.4. Jelen ÁÜF ezen kívül szabályozzák a szerződéskötési folyamatot, valamint meghatározzák a 
Vevő és az Eladó közötti jövőbeni szerződéskötések módját.  

2.5. Az unitechnic.cz s.r.o. társaság által nyújtott szolgáltatások esetében a jelen ÁÜF 
rendelkezései megfelelően alkalmazandók.  

 
3. SZERZŐDÉSKÖTÉS  
3.1. Az Eladó termékkatalógusokban, prospektusokban és egyéb nyomtatott anyagokban, az 
interneten, hirdetésekben stb. ismertetett ajánlatai kizárólag a termékkínálatára vonatkozó, nem 
kötelező érvényű tájékoztatásoknak tekintendők, és nem minősülnek sem szerződéskötési 
ajánlatnak, sem a Ptk. 1732. §-a szerinti nyilvános szerződéskötési ajánlatnak. Az Eladó a saját 
oldalán felmerülő mindennemű felelősségvállalás nélkül fenntartja a jogot a sajtóhibák kijavítására 

és ajánlatainak módosítására. A tömegre, méretre, kapacitásra, teljesítményre vonatkozó adatok, 
ábrázolások, valamint az ajánlataikban szereplő egyéb adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és a 
valóságtól olyan mértékben eltérhetnek el, amely nincs kihatással az áru rendeltetésszerű 
használatára.  

3.2. Megrendelését a Vevő telefonon, írásban, faxon, elektronikus úton vagy az Eladó aktuális 
ajánlataiban lehetségesként feltüntetett más formában adhatja le, minden esetben összhangban az 
áru ajánlatban szereplő specifikációival.  

3.3. Az unitechnic.cz s.r.o. a Ptk. 1744. §-a értelmében a megrendelést saját belátása szerint 

annak visszaigazolásával, az áru elküldésével, vagy más egyéb módon, a Vevő külön értesítése 
nélkül veheti át.  

3.4. A vevő részére megküldésre kerülnek az unitechnic.cz üzleti értesítései. Az üzleti értesítések 
megküldésére szolgáló címlistáról a vevő az üzleti értesítésben feltüntetett link segítségével 
iratkozhat le.  
 
  
4. ÁRKÉPZÉS  

4.1. Amennyiben nem került kifejezetten másként feltüntetésre, az Eladó által kínált árucikkek árai 
nem tartalmazzák sem az általános forgalmi adót, sem a szállítási költségeket.  
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4.2. Internetes rendelés esetén a megrendelés pillanatában feltüntetett ár van érvényben. 

Katalógus, szórólap vagy hirdetés (a továbbiakban, mint „katalógus“) alapján történő rendelés 

esetén az ott feltüntetett ár érvényes, éspedig az új katalógus megjelentetéséig, vagy a katalógus 
szövegében feltüntetett időpontig; ezt követően az interneten elérhető aktuális kínálat szerinti ár 
érvényes. Telefonos megrendelés esetén a telefonos operátor által közölt ár érvényes. Kétségek 
esetén az interneten elérhető aktuális kínálat szerinti ár tekintendő irányadónak.  

4.3. Az Eladó az ajánlata közzétételét követő időszakban rajta kívül eső okok miatt felmerült 
költségnövekedései esetén (adóemelés, valutaárfolyam változás, a szállítási feltételek jelentős 
módosítása a gyártók és más egyéb beszállítók részéről stb.) fenntartja a jogot az árak egyoldalú 

módosításra, amelyről az interneten közzétett nyilvános értesítés formájában, vagy amennyiben a 
szerződés már megkötésre került, a Vevő részére egyoldalúan megküldött írásos értesítéssel 
tájékoztat. Amennyiben a Vevő az áremeléssel nem ért egyet, jogosult elállni a Szerződéstől.  
 
5. FIZETÉS  
5.1. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár (ill. a szállítmány önálló részre vonatkozó ár) csak az 

Eladói számlára történő maradéktalan jóváírással tekintendő kifizetettnek. A vételár késedelmes 
kifizetése, vagy bármilyen más pénzügyi kötelezettségvállalás késedelmes teljesítése esetén a 
Vevő köteles az Eladónak minden késedelmes nap után 0,1% mértékű késedelmi kamatot fizetni.  

5.2. A vevő az áru tulajdonjogát a vételár maradéktalan kifizetése, vagy az áru leszállítása (lásd a 

6. cikket) közül a később bekövetkező esemény pillanatában szerzi meg. Mindaddig, amíg az áru a 
unitechnic.cz s.r.o. tulajdonát képezi, a unitechnic.cz s.r.o. a Vevői kötelezettségek elmulasztása 
következtében az árut ismét birtokába veheti. Mindaddig, amíg a tulajdonjog nem száll át a 
Vevőre, a Vevő köteles a részére leszállított áruról saját költségein úgy gondoskodni, mintha azt 

raktározná, és nem jogosult az áruval semmilyen módon rendelkezni, sem azt használni ill. abba 
beavatkozni. A felek hasonlóan kötelesek eljárni abban az esetben is, ha az Eladó bármilyen okból 
kifolyólag ismét az áru tulajdonosává válik.  

5.3. Amennyiben az Eladó a megrendelésre szállítandó áru vételárárából előleget fizet, az előleg 
visszatérítésére nem nyílik mód. A Vevő kizárólag abban az esetben jogosult az előleg 
visszatérítésre, ha a 8.2. cikkely szerint eláll a szerződéstől.  

5.4. A Vevő köteles a unitechnic.cz s.r.o. részére annak minden, a Vevő fizetési és egyéb 
kötelezettségei megszegésével keletkező költségét és kiadását megtéríteni, beleértve (azonban 
nem kizárólag) az elmarad fizetések behajtása céljából igénybe vett jogi képviselettel kapcsolatos 
kiadásokat is.  

5.5. Az áru Eladónak történő visszaadása esetén (pl. a 7.5. cikkely alapján) az Eladó jogosult a 
vételár visszatérítését a Vevő általi adójóváírás jóváhagyásához kötni.  
 

6. ÁRU ÁTADÁSA  
6.1. Az áru átadása (leszállítása) a Vevő részére történt árutovábbítással valósul meg, tehát abban 
a pillanatban (átadás pillanata), amikor az unitechnic.cz s.r.o. az árut a Vevőnek történő leszállítás 
céljával átadja az első fuvarozónak. Amennyiben a unitechnic.cz s.r.o. saját belátása szerint úgy 

dönt, hogy az árut saját költségére szállítja le, az átadás abban a pillanatban valósul meg, amikor 
az Eladó lehetővé teszi, hogy a Vevő az előre leegyezett helyszínen szabadon rendelkezhessen az 
áruval. Személyes áruátvétel esetén az átadás abban a pillanatban valósul meg, amikor a Vevő 
szabadon rendelkezhet az Eladó székhelyén az áruval; amennyiben az átadás időpontjáról a felek 
előre megállapodnak, az átadás időpontjának a megállapodás szerinti határidő utolsó napja 
tekintendő, kivéve azon eseteket, amikor a Vevő már korábban átveszi az árut.  

6.2. Az árura vonatkozó kárveszély, valamint az ahhoz kapcsolódó, harmadik személyekkel 
szembeni mindennemű felelősség az áru átadásának pillanatában száll át a Vevőre.  

6.3. Az áru átadásának időpontját az Eladó határozza meg. Az ajánlatban (3.1. cikkely) vagy 

Szerződésben feltüntetett átadási időpont csupán tájékoztató jellegű, és a unitechnic.cz s.r.o. nem 
felel a feltételezett szállítási időponthoz viszonyítva késedelmesen sorra kerülő leszállításért. 
Amennyiben az áru leszállítása a feltételezett szállítási időponthoz viszonyítva több, mint 12 
hónapot késik, a felek a 8.2. cikkellyel összhangban járnak el. 

6.4. Amennyiben az áru Vevőnek történő átadására bármilyen a Vevő oldalán felmerülő okból 
kifolyólag nem kerülhet sor, a szavatossági időtartam kezdetének, illetve a vételár fizetési 
határidejének stb. meghatározása érdekében az áru az átadás időpontjától tekintendő átadottnak. 
Az unitechnic.cz s.r.o. saját belátása szerint jogosult az árut a rendeltetése szerinti helyszínen 

hagyni vagy elraktározni mindaddig, amíg a Vevő át nem veszi, illetve 1 hónap elteltével eladni 
azt; valamennyi ezzel kapcsolatos költség és kiadás a Vevőt terheli. Mindez nem érinti a Vevő által 
elmulasztott áruátvétel miatt az unitechnic.cz s.r.o. oldalán felmerült károk megtérítésére 
vonatkozó jogot. 
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7. MINŐSÉGI JÓTÁLLÁS 

7.1. Az Eladó minőségi jótállást nyújt az árura. A jótállás a kárveszély átszállása napján (tehát az 

áru a 6.1. cikkely szerinti átadása pillanatában) létező, vagy a jótállási időtartam során felmerülő 
minden olyan hibára vonatkozik, amely gátolja az áru rendeltetésszerű használatát. A jótállási idő 
az áru átadásától számított 12 hónap. Az áru cseréje vagy javítása során érvényesített jótállás nem 
szakítja meg az eredeti jótállási időt, csupán meghosszabbítja azt a javítás (csere) időtartamával.  

7.2. A Vevő köteles az árura vonatkozó kárveszély átszállását követően a lehetőségeinek 
megfelelően megtekinteni az árut, és felesleges késedelem nélkül tájékoztatni az Eladót az áru 
esetleges hibáiról, valamint megszüntetni az áru használatát. E kötelesség mértékarányosan a 

jótállási idő során felmerülő hibákra is vonatkozik, amikor is a Vevő köteles az Eladót az áru 
hibájáról a hiba felmerülését követően mindennemű felesleges késedelem nélkül, legkésőbb 
azonban a jótállási idő utolsó napján  tájékoztatni. Az Eladó nem felel mindazon hibákért - sem a 
már meglévő hibák súlyosbodásáért - amelyek e kötelesség megszegése miatt merülnek fel; az áru 
állapotának súlyos romlása a Vevő jótállással kapcsolatos jogainak elveszítésével jár.  

7.3. Amennyiben a Vevő a hiba nyilvánvaló felmerülésének napjától számított 2 héten belül nem 
tájékoztatja az unitechnic.cz s.r.o. társaságot a hibáról, elveszti a jótállással kapcsolatos jogait. Az 
Eladó felszólítására a Vevő köteles az Eladó által előírt nyomtatványon érvényesíteni a jótállással 

kapcsolatos jogait (ill. kiegészíteni a korábbi bejelentését), egyéb esetekben a jótállással 
kapcsolatos jogait elveszti.  

7.4. A jótállás nem vonatkozik a(z): fogyóeszközökre, pl. olaj, ékszíjak stb., standard kopásra, 
rozsdásodásra vagy a hidraulikus folyadék szivárgására; a helytelenül telepített, tárolt vagy 
használt árura (helytelen használat alatt elsősorban a használati útmutatóban foglaltak 
megszegése, vagy a nem megfelelő szakértelem miatti szakszerűtlen használat értendő), olyan 
árura, amelynek karbantartását nem szakember végezte, mindazon árura, amelyen a Vevő vagy 

harmadik személy az unitechnic.cz s.r.o. engedélye nélkül beavatkozásokat eszközölt vagy a 
tevékenységével annak meghibásodását okozta, a vis maior eredetű károkra, illetve a 
beszennyeződött árura.  

7.5. Jótállással kapcsolatos jogok: amennyiben az áru a 7.1. cikkely rendelkezései értelmében 
hibásnak minősül, az unitechnic.cz s.r.o. köteles a saját belátása szerint az ilyen árut (vagy annak 
hibás részét) megjavítani vagy kicserélni, illetve amennyiben az áru  bármilyen okból nem javítható 
vagy nem cserélhető ki, köteles a Vevő részére az áru vételárát visszatéríteni, miután a Vevő 
visszaszolgáltatta az Eladónak az árut. Az unitechnic.cz s.r.o. számára visszaadott minden 

javíthatatlan áru az unitechnic.cz s.r.o. tulajdonába megy át. A szállítási költségek és a cserével 
vagy az áru visszaadásával járó mindennemű egyéb költségek a Vevőt terhelik. A felek kifejezetten 
megállapodtak abban, hogy az eszköz hibája esetén a Vevő nem jogosult az áru unitechnic.cz s.r.o. 
társasághoz történő leszállítási, illetve a társaságtól végzett elszállítási költségek megtérítésére, és 

unitechnic.cz s.r.o. nem felelős sem a Vevő elmaradt nyereségéért, sem az áruhiba okozta egyéb 
közvetett károkért.  

7.6. Amennyiben az áru (vagy annak egy részének) javítására a Vevőnél kerül sor, az unitechnic.cz 
s.r.o. oldalán felmerülő utazási és szállásköltségek a Vevőt terhelik; a valós költségek helyett az 

Eladó jogosult az Eladó érvényes szerviz-árlistája szerint számlázni, amennyiben a kiszámlázott 
összeg nem haladja meg a valós költségeket.  

7.7. Amennyiben a unitechnic.cz s.r.o. teljesíti a 7.5. cikkely rendelkezéseit, az áru fennálló 
hibájával kapcsolatosan semmilyen további kötelezettsége nem keletkezik.  

7.8. A jótállással kapcsolatos igények jogtalan érvényesítése esetén a Vevő köteles az Eladó 
oldalán felmerült összes e jogtalan érvényesítéssel kapcsolatosan felmerült kiadást megtéríteni, 
beleértve az Eladó szakembereinek az Eladó hasonló beavatkozások esetében érvényes szerviz-
árlistája szerint munkadíját is.  
7.9. Szolgáltatásnyújtás esetén a unitechnic.cz s.r.o. garantálja, hogy mindezen szolgáltatásokat 

maximálisan szakszerűen és lelkiismeretesen nyújtja.  
 
8. VIS MAIOR  
8.1. Az unitechnic.cz s.r.o. fenntartja magának a jogot az áru átadásának elhalasztására, vagy a 

Szerződéstől való részleges vagy teljes elállásra arra az esetre, ha a kereskedelmi (szerződéses) 
tevékenységét általa nem befolyásolható előreláthatatlan és elháríthatatlan akadályok 

következtében nem tudja megfelelően végezni, beleértve (ám nem kizárólag) bizonyos (akár 
érvényes, akár érvénytelen) törvények, előírások vagy rendeletek kiadását, háborús helyzetet vagy 
rendkívüli állapotot, zavargásokat, tűzesetet, munkaerőhiányt, az alvállalkozó részéről felmerülő 
korlátozást vagy késedelmet, továbbá a szükséges vagy megfelelő anyagok szállítási késedelmét, 
illetve beszerzésük lehetetlenné válását.  

8.2. Megszakítás nélkül 12 hónapot meghaladó időtartamú vis maior esetén bármelyik szerződő fél 
jogosult elállni a Szerződéstől.  
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9. KÁRFELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS 

9.1. A felek kifejezetten megállapodtak abban, hogy az unitechnic.cz s.r.o. okozta kár esetén az 

unitechnic.cz s.r.o. oldalán semmilyen kártérítési felelősség nem merül fel mindaddig, amíg az áru 
és/vagy szolgáltatás ára a Vevő részéről nem került maradéktalanul rendezésre; felmerülése 
esetén a fenti kárfelelősség mértékét ezen felül az adott áru és/vagy szolgáltatás árának mértéke 
korlátozza. Az unitechnic.cz s.r.o. nem felel a Vevő oldalán felmerülő semmilyen kárért, amelyet 
annak késedelme okoz. Az unitechnic.cz s.r.o. ezen kívül nem felelős sem a Vevő elmaradt 
nyereségéért, sem annak semmilyen egyéb, közvetett káráért.  

 
10. SZELLEMI TULAJDON  
10.1. A Vevő elismeri, hogy az unitechnic.cz s.r.o. birtokában lévő, vagy az általa használt 
szabadalmakkal, védjegyekkel, üzleti nevekkel (cégnevekkel), sem más szellemi tulajdonnal 
kapcsolatosan semmilyen joga nem keletkezik. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tesz 
semmit, illetve megakadályoz minden olyan lépést, amely bármilyen módon kedvezőtlen kihatással 

lehetne az unitechnic.cz s.r.o. szellemi tulajdonának érvényességére vagy értékére, vagy rontaná 
az unitechnic.cz s.r.o. jó hírnevét.  
 
11. JOG- ÉS KÖTELESSÉGÁTRUHÁZÁS  
11.1. A Vevő az unitechnic.cz s.r.o. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a Szerződésből 
fakadó semmilyen jogát vagy követelések harmadik személyre ruházni.  

11.2. A Vevő az unitechnic.cz s.r.o. követelésével szemben semmilyen jog egyoldalú beszámítására 
nem jogosult.  

 
12. IRÁNYADÓ JOG  
12.1. A szerződő felek Szerződésben, vagy jelen ÁÜF-ben kifejezetten nem szabályozott jogainak 
és kötelességeinek irányadó joga a cseh jog. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ 
egyezmény (CISG) nem alkalmazható.  
 
12.2. A Szerződésből adódó vagy azzal kapcsolatosan felmerülő összes vitás kérdés végső 

eldöntésének jogát a szerződő felek a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Kamarája mellett működő 
Választottbíróság hatáskörébe utalják.  

12.3. A jelen ÁÜF cseh nyelven készült. A szöveg minden idegen nyelvű fordítása csupán 
tájékoztató jellegű, és a cseh nyelvű változat, illetve az egyes fordítások közti értelmezési eltérések 
esetén a cseh nyelvű változat tekintendő irányadónak. A Vevő megrendelésével, valamint az ÁÜF 
elfogadásával igazolja, hogy megismerkedett azok cseh nyelvű változatával, és elfogadja azt.  
12.4. Az adásvételi szerződésből eredő viták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi 

Felügyelet az illetékes szerv (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, cégszám: 00020869, 

honlap: www.coi.cz). 
 
13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
13.1. A jelen Általános szerződéses feltételek 2014. 01. 01-jén lépnek hatályba.  
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