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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AZ AGILOX IGV TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

Hatályos 2020.05.01 napjától  (a továbbiakban: Közzététel Napja) visszavonásig. 
 
Jelen Melléklet tartalmazza az AGILOX IGV – Logisztikai Robot termék értékesítésére vonatkozó – az 
ÁSZF általános szabályaitól eltérő – általános szerződési feltételeket. 
 
Jelen Melléklet elválaszthatatlan részét képezi az ALEF Distribution HU Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. 3. em.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: statisztikai számjel: 12966615-8559-113-01; adószám: 12966615-2-
41; képviseli: Szabados Attila ügyvezető) – a továbbiakban: Eladó – és a  Vevő között létrejövő AGILOX IGV 
– Logisztikai Robot termék értékesítésére irányuló adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: Adásvételi 
Szerződés). 

1. FOGALMAK 

A jelen Mellékletben használt nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelen Melléklet vonatkozásában az alábbiakban 
meghatározott jelentéssel bírnak: 

1.1. Felek: az Eladó és a Vevő együttesen. 

1.2. Termék: az Eladó által forgalmazott AGILOX IGV – Logisztikai Robot termék. 

1.3. Adásvételi Szerződés: a Felek között a Vevő megrendelése alapján létrejövő Eladó által forgalmazott 
Termék értékesítésére irányuló szerződés. 

1.4. Vevő: az értékesített Terméket az Eladótól megvásárló személy. 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2.1. Eladó a Terméket kizárólag gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó részére értékesíti, fogyasztónak 
minősülő személy részére nem nyújt szolgáltatást. 

2.2. Az Eladó a Termék értékesítését, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat az ÁSZF-ben, valamint a jelen 
Mellékletben foglalt feltételek szerint nyújtja.  

2.3. A Vevő a Termék bármilyen módon történő megrendelésével magára nézve kötelezőnek fogadja el az 
ÁSZF, valamint a jelen Melléklet rendelkezéseit. Az ÁSZF és a Melléklet az Eladó által forgalmazott Termék 
értékesítésére irányuló minden szerződésnek – bármely további jogcselekmény nélkül – részévé válik, 
amennyiben a Felek nem állapodnak meg ettől eltérően.  

2.4. Amennyiben az ÁSZF és a jelen Melléklet rendelkezései egymástól eltérnek, a jelen Melléklet rendelkezései 
irányadók az Adásvételi Szerződés vonatkozásában. 

2.5. A jelen Mellékletben nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ÁSZF általános rendelkezései az 
irányadók.  

2.6. A Termék értékesítésére irányuló Adásvételi Szerződés esetén az ÁSZF Disztribútorra vonatkozó 
rendelkezései az Eladó, Viszonteladóra vonatkozó rendelkezései a Vevő vonatkozásában megfelelően 
alkalmazandók. 

3. AZ ELÁLLÁSI JOG KIZÁRTSÁGA 

3.1. A Vevő az Adásvételi Szerződéstől nem jogosult elállni.  
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4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

4.1. Az Eladó koncepcionális ajánlatának Vevő általi elfogadásával egyidejűleg Vevő a vételár 40%-ának 
megfelelő összeget köteles Eladó részére banki átutalással megfizetni. Az Eladó a megrendelés teljesítését 
csak a fenti összeg maradéktalan teljesítését követően kezdi meg. 

4.2. Eladó a vételár fennmaradó 60%-át a Termék Vevő részére való installálását követően számlázza ki, melyet 
Vevő a kézhezvételtől követő 30 napon belül köteles teljesíteni. 

5.  A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE 

5.1. Eladó a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban a Vevő megjelölt telephelyére szállítja ki a Terméket. 

5.2. A Termék installálását az Eladó végzi el a Vevő 5.1. pont szerinti telephelyén.  

5.3. Vevő köteles biztosítani az 5.1. pont szerinti telephelyén az alábbi, a teljesítéshez szükséges feltételeket a 
Termék installálása alatt folyamatosan és korlátozás nélkül:   

- a helyszínre történő bejutást,  
- a teljesítési hely biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban történő rendelkezésre bocsátását, 
- a teljesítés helyén a teljesítés átvételére jogosult személyek kijelölését, 
- az átvételre jogosult személyek megfelelő időben történő megjelenését a teljesítés átvételének céljából. 

5.4. Eladó vállalja továbbá, hogy a Termék megfelelő használatával kapcsolatban tréninget tart a Vevő Termék 
üzemeltetését végző munkatársainak, illetve megbízottjainak a Felek között e tárgyban létrejött 
megállapodásnak megfelelően. A Felek a tréning időpontját közösen egyeztetve határozzák meg. Vevő 
köteles biztosítani a Termék üzemeltetését végző munkatársainak, illetve megbízottjainak részvételét a 
tréningen. 

6. A TERMÉK KARBANTARTÁSA 

6.1. A Termék szükség szerinti karbantartását, illetve software-es frissítését az Eladó végzi el a Vevő telephelyén 
a Felek között e tárgyban létrejött megállapodásnak megfelelően. Vevő köteles a Termék karbantartását 
Eladó részére lehetővé tenni. 

6.2. A Termék karbantartása során a Vevő köteles biztosítani telephelyén a karbantartáshoz szükséges alábbi 
feltételeket a karbantartás alatt folyamatosan és korlátozás nélkül: 

- a helyszínre történő bejutást, 
- a helyszín biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban történő rendelkezésre bocsátását, 
- a Termék üzemeltetésével foglalkozó legalább egy személy jelenlétét a karbantartás során. 

6.3. A Vevő a Termék karbantartására nem jogosult harmadik személyt igénybe venni. Amennyiben a Termék 
karbantartása nem az Eladó vagy az általa kijelölt személy által történt, úgy a Vevő a 7.1. és 7.2. pont szerinti 
szavatossági jogait elveszti. 

7. SZAVATOSSÁG 

7.1. A Termékre az Eladó 1 év vagy 2000 üzemórányi szavatosságot vállal (bármelyik következik be előbb), mely 
a Termék leszállításától kezdődik.  

7.2. A 7.1. pont szerinti szavatossági idő kiterjed a Termék kopó alkatrészeire is, ezen időtartam elteltét követően 
pedig külön díj ellenében csere-alkatrészt biztosít Vevő részére. 

7.3. A szavatossági igényt a hiba felfedezését követően késedelem nélkül kell az Eladó részére írásban jelezni. A 
kellékszavatossági igény elévül, amennyiben a Vevő a hiba észlelésétől számított 6 hónapon belül nem jelzi 
a hibát Eladó felé. A közlés késedelméből eredő bármely kárért a Vevő felelős. 
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7.4. A hibabejelentés kézhezvételét követően a Felek által közösen egyeztetett időpontban az Eladó a Vevő 
telephelyén vizsgálja meg a Termék Vevő által állított hibáját. 

7.5. Amennyiben a Termék hibája a 7.3. pont szerinti vizsgálat során bebizonyosodik, a Termék javítását az 
Eladó biztosítja. Amennyiben a Termék a hiba jellegéből adódóan javítható, a Vevő a Termék cseréjét nem 
jogosult kérni. 

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 

8.1. Az Eladó kizárja a felelősségét a Terméknek a hozzá tartozó használati utasításban, illetve egyéb 
tájékoztatókban, tréning anyagokban foglaltaktól eltérő használatából, illetve a Vevő 6.1. pont szerinti 
karbantartás biztosítására vonatkozó kötelezettségének nem teljesítéséből eredő bármely kár 
vonatkozásában. 

8.2. Az Eladó a szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegés esetét kivéve kizárja felelősségét a 
következményi károk, valamint az elmaradt vagyoni előny vonatkozásában. 

8.3. Az Eladó kizárja felelősségét az abból eredő bármely kár vonatkozásában, hogy a Vevő a Termék hibájának 
észlelését követően a Terméket tovább használja. 

8.4. Az Eladó bármely kár vonatkozásában felelősségét a Termék vételárának összegében korlátozza, kivéve, ha 
jogszabály tiltja az adott kár vonatkozásában a felelősség korlátozását. 

 

 


