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ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

 
1. Általános rendelkezések, az ÁSZF hatálya 
1.1. Az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a GET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Szállító és 
a bármely magyarországi Megrendelő között létrejött valamennyi, a Szállító által gyártott vagy forgalmazott termék és 
szolgáltatás vonatkozásában létrejött szállítási szerződés és adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik, annak 
Megrendelő általi külön aláírása nélkül. Jelen ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a felek jogviszonyára abban az esetben is, ha a 
felek között a szerződés írásba foglalás nélkül, Megrendelő rendelésének elküldésével és annak Szállító általi elfogadásával 
jött létre. 
1.2. Jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. 
1.3. Az ÁSZF-től való, a Megrendelő által kezdeményezett eltérés csak akkor kötelező a Szállítóra, ha ezt az eltérést a 
Szállító írásban visszaigazolta. A Szállító által nem kifogásolt eltérés javaslat nem jelenti a javasolt eltérés elfogadását. 
Amennyiben felek között szállítási, adásvételi szerződés, szállítási keret-megállapodás vagy más, írásba foglalt megállapodás 
jön létre, ezen megállapodásban felek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól közös megegyezéssel eltérhetnek.. 
1.4. A Megrendelő saját üzleti, vásárlási feltételei a Szállító által el nem fogadottnak tekintendők. 
1.5. Szállító az  ÁSZF-et  honlapján,  a   www.getgroup.co.hu  internetes  oldalon közzéteszi,  az ott  folyamatosan elérhető. 
Megrendelő köteles adott megrendelése leadása előtt Szállító hatályos ÁSZF-jében foglaltakról meggyőződni, Szállítótól 
történő rendelés, vásárlás esetén az abban foglaltak szerint eljárni. 
1.6. A GET Kft. által a szállítási szerződés keretében kidolgozott és adott esetben Megrendelő részére átadott költségvetések, 
a műszaki megoldások, a műszaki rajzok, szemléltető eszközök, valamint szoftverek és programleírások és az egyéb 
mellékletek (a továbbiakban iratok) tekintetében a GET Kft. fenntartja tulajdonosi és korlátlan szerzői jogi hasznosítási jogát. 

 
2. Ajánlat, megrendelés, elállás 
2.1. Szállító a Megrendelő ilyen irányú kérése esetén egyedi árajánlatot készít Megrendelő számára. Amennyiben ezen egyedi 
árajánlaton annak érvényességi ideje feltüntetésre nem került, úgy ezen egyedi ajánlat érvényességi ideje (Szállító ajánlati 
kötöttségének ideje) az ajánlat Megrendelő részére írásban történt megküldésétől (e-mail is lehet) számított 15 naptári nap, és 
az egyedi ajánlat az abban foglalt mennyiségekre és szállítási határidőre vonatkozik. Amennyiben Megrendelő a Szállító 
egyedi ajánlatában foglalt típusnál, illetve mennyiségnél kevesebb mennyiséget rendel meg, úgy ezen megrendelés Szállító 
részére történt beérkezésétől számított 2 munkanapon belül Szállító köteles Megrendelőt a megrendelt kevesebb mennyiségű 
termék vonatkozásában irányadó árról írásban (e-mail is lehet) értesíteni; Megrendelő ezen esetben a megrendeléstől 2 napon 
belül elállhat. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az ár és áru mennyisége tekintetében tett ajánlatait módosítsa és ezt a 
megrendelést követő 2 munkanapon belül Vevővel írásban közölje. Vevő ez esetben a közlés kézbesítésétől számított 2 
munkanapon belül jogosult a rendeléstől elállni. 
2.2. Megrendelő köteles a rendelését a lehető legnagyobb körültekintéssel, pontosan specifikáltan Szállító részére írásban (e- 
mail is lehet) megküldeni. Megrendelő a rendelésében köteles feltüntetni az áru átvételének helyét, az átvevő személyét és az 
átvevő telefonszámát. 
Megrendelő rendelése a Szállító vállalatirányítási rendszerébe történt berögzítéssel válik elfogadottá. Szállító a megrendelés 
berögzítéséről a számítógépes rendszer által generált automatikus üzenetet küld Megrendelő részére a Megrendelő által 
megadott, üzleti levelezési e-mail címére, amely értesítő üzenetben feltüntetésre kerülnek a megrendelő adatai, a szállítási 
cím, a szállítás várható határideje, az, hogy a Szállító előszállításra jogosult, valamint azon felhívás, hogy Megrendelő a 
pontos szállítási határidőről érdeklődjön kapcsolattartójánál. A Szállító Megrendelő előzetes értesítése és egyetértése mellett 
előszállításra jogosult. 
Amennyiben Szállító a Megrendelő rendelésében foglalt mennyiséget és szállítási határidőt vállalni nem tudja, úgy a számára 
vállalható mennyiségű termékről és szállítási határidőről Megrendelőt haladéktalanul írásban (e-mail is lehet) értesíti. 
Megrendelő köteles ezen értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul írásban (e-mail is lehet) nyilatkozni Szállító felé, 
hogy az értesítésben foglalt mennyiségű és szállítási határidejű termék elfogadható-e a Szállító részére. 
2.3. GET Kft. a nem raktárkészleti termékek esetében csak gyári csomagolással igazolja vissza Vevő rendelését. 
2.4. Megrendelő rendelését kizárólag írásban (e-mail is lehet) módosíthatja vagy mondhatja le. Megrendelő a rendelését 
raktárkészleti termékek esetében a ki- illetve elszállítási időpontot megelőző 24 órán belül korlátozás nélkül lemondhatja. 
Amennyiben a rendelés nem-raktárkészleti anyagra vagy egyedi termékre vonatkozik, Szállító fenntartja jogát arra, hogy a 
rendelés lemondása kapcsán felmerült el nem hárítható kárát és költségeit Megrendelőre hárítja. 

 
3. Vételár, a termék ellenértékének kifizetése, teljesítés 
3.1. A Szállító az 1.5. pontban foglalt honlapján közzétett árjegyzékében, ill. a 2.1. pontban foglalt ajánlatában szereplő 
árakat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja, kivéve ha az árak érvényességi időtartamát magában az árjegyzékben, 
illetve az ajánlatban külön meghatározta. Ha az árjegyzékben vagy az ajánlatban nincs más feltétel megadva, akkor az árak a 
Szállító fonyódi székhelyén vagy budaörsi telephelyén történő teljesítéssel értendők, és nem tartalmazzák a fuvarozás, az 
árura vonatkozó biztosítás, szerelés és azzal összefüggő költségeit, garanciális és szavatossági visszatartásokat, továbbá nem 
tartalmazzák az ÁFÁ-t, sem az elektromos hulladék díjat, sem semmilyen más díjat és költséget. 
3.2. Vételáron a Szállító által megjelölt telephelyen átvett termék hagyományos módon, gyárilag csomagolt, a mindenkori 
hatályos jogszabályokban meghatározott forgalmi adó nélküli ára értendő. 
3.3. A standard, hagyományos gyári csomagolástól eltérő, a Megrendelő által kért speciális csomagolás költségét a Szállító a 
Megrendelőre hárítja. A hagyományostól eltérő csomagolással kapcsolatos követelményeket ill. vállalási feltételeit a szállítási 
vagy az adás-vételi szerződésben  kell rögzíteni. Eladó a csomagolóanyagot semmilyen esetben nem veszi vissza. 
3.4 Megrendelő a Szállító által eladott áruk átvételét szabályszerű aláírásával, valamint az átvétel dátumával kell, hogy 
igazolja a Szállító által kibocsátott szállítólevélen. Szállító a szállítólevél alapján állítja ki a számlát és azt ezt követően 
postázza Megrendelő részére. A fizetés módját – amennyiben az nem kerül a felek külön, éves keret megállapodásban 
rögzítésre - a Megrendelő részére adott egyedi ajánlatában, eseti visszaigazolásban adja meg Szállító. A szállítólevél a 
Megrendelő által megrendelt áru minőségi és mennyiségi azonosítását jelenti. Az átvételt a Megrendelő vagy a Megrendelő 
megbízottja a szállítólevélen aláírásával és bélyegzőjével igazolja (bélyegző hiányában személyi igazolványa számának és 
céges mobil telefonszámának feltüntetésével). Az áru átvételével a kárveszély Megrendelőre száll át. 
Az áru, illetve a számla átadása során a Szállító a Megrendelő által megbízott átvevő jogosultságát külön nem vizsgálja, ha 
azt a Megrendelő külön nem igényli. Megrendelő köteles a rendelésén feltüntetni az átvevő személyének nevét és 
telefonszámát, Szállító ez alapján azonosítja az átvevő személyét. 
3.5.  Késedelmes   fizetés   esetén Szállító  jogosult  a  mindenkori  jegybanki  alapkamat  kétszeresének  megfelelő  mértékű 
késedelmi  kamatot  követelni  Megrendelőtől.  Amennyiben  a  felek  külön  megállapodása  alapján  Megrendelő  részére 
bónusz kerül elszámolásra,  Szállító  jogosult  ezen  bónusz  összegét  a  részére  járó  késedelmi  kamattal  kompenzálni. 
Megrendelő fizetési késedelme, illetve a 3.7. pontban foglalt esetben Szállító jogosult Megrendelőtől a Megrendelő által már 
átvett, de még ki nem fizetett termékeket Megrendelő székhelyéről, telephelyéről vagy más helyről saját költségén 
visszaszállítani. Felek ilyen tartalmú külön megállapodása alapján a Megrendelő tartozása fejében a tulajdonát képező más 
ingó vagyontárgyat Szállítóra ruházhat. 
3.6. Amennyiben a Megrendelő az árut a teljesítési határidő után nyolc (8) naptári napon belül nem veszi át, a Megrendelő a 
szerződés teljesítését többé nem követelheti, a Szállító pedig minden külön értesítés nélkül jogosult az árut harmadik személy 
részére értékesíteni. 
3.7. Ha a Szállító hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást 
kezdeményeztek, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti, ha 
Megrendelő nem tud teljesíteni, úgy Szállító jogosult a Megrendelő által már átvett, de még ki nem fizetett termékeket 
Megrendelő székhelyéről, telephelyéről vagy más helyről saját költségén visszaszállítani, a jelen ÁSZF 8.1. pontjában foglalt 
tulajdonjog fenntartás alapján. Még nem teljesített megrendelés esetén a Szállító csak akkor köteles teljesíteni, ha a 
Megrendelő a vételárat előre, készpénzben vagy átutalással kiegyenlítette. Úgyszintén a fizetési határidő lejárta utáni tartozás 
esetén Szállító jogosult Megrendelő időközbeni  árurendeléseit visszautasítani, illetve jogosult Megrendelő további áruval 
történő kiszolgálását készpénzes teljesítéshez kötni. 
3.8. Valamennyi fizetést, előleget vagy előzetes fizetéseket az általános forgalmi adóval együtt kell teljesíteni. A fizetések 
csak azt követően válnak teljesítetté, amikor a vételár teljes, esetleges késedelmi kamatokkal és a késedelmes teljesítésre 
tekintettel felmerülő költségekkel is megnövelt összeg Szállító által a számlán feltüntetett bankszámlán jóváírásra került. A 
Megrendelő  visszatartási joga  kizárt.  A Megrendelő  kizárólag a  Szállító  által  nem  vitatott  vagy  jogerős  követeléseket 
számíthat be. 
3.9. Felek eltérő megállapodása hiányában Szállító köteles teljesítése késedelme esetén a teljesítéssel történt késedelembe 

esést követő 4. hét elteltétől heti 0,5% mértékű, de legfeljebb az adott rendelés vételára 5%-ának megfelelő mértékű kötbért 
megfizetni Megrendelő részére. Kötbérmegfizetés feltétele, hogy Megrendelő az áruátadást követő 1 héten belüli írásban 
jelezze igényét a Szállító felé. Szállító késedelme esetén Megrendelő jogosult a késedelembe esés napjától számított 15 
munkanapon belül a szerződéstől elállni. 
3.10. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés estén a késedelem 35. napján a Szállító írásban figyelmezteti a 

Megrendelőt a késedelemre, valamint arra, hogy a késedelem 45. napján Szállító a Megrendelővel szemben fennálló a teljes 
követelését követeléskezelő vállalkozás részére adja át, a követelés érvényesítése céljából. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a követeléskezelő ezen tevékenységéért jutalékra jogosult a felek között fennálló 
megállapodás alapján, mely összeget Megrendelő a lejárt számlatartozás és annak járulékaival együtt köteles megtéríteni a 
Szállító részére. Fentiekre tekintettel Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem 47. napjától a 
követeléskezelő vállalat jutalékával növelt összegű tartozást és annak járulékait köteles a Szállító részére megfizetni. 

 
4. Vis major 
4.1. Amennyiben háború, sztrájk, vagy más vis major típusú esemény miatt, vagy egyéb, a Szállít ónak fel nem róható okból a 
megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik, és a Szállító mentesül a szállítási kötelezettsége alól. A 
teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős. 

 
5. Szavatosság, kifogások bejelentése és intézése 
5.1.   Megrendelő az áru átvételekor a szállítólevél szerint tételes átvételre   köteles.   (Fuvarozóval   történő   szállítás   esetén 
Megrendelő  az  áru  átvételét   követő   24    órán   belül    köteles   az   esetleges eltérést jelezni  Szállító   Vevőszolgálata, 
kapcsolattartója részére.)   Megrendelő   az    áru   megrendelés   szerinti     hiánytalan      átvételét     aláírásával      és/vagy 
bélyegzőjével  igazolja  a szállítólevélen. 
5.2.      A      szavatossági      igényeket      Szállító      csak akkor veszi figyelembe, ha azok megtételére      haladéktalanul – 
legkésőbb azonban az áru átvételét követő 8    naptári napon belül– írásban, a bizonylatok, esetleges    minták,    csomagolási 
jegyzékek megküldésével, valamint a számlaszám, a számla dátuma megadásával kerül sor. 

Rejtett  hibák esetén  az írásbeli kifogásolást a hiba megállapítását követően haladéktalanul, legkésőbb azonban az áru 
Megrendelő     általi     átvételétől      számított      1 hónapon belül kell megtenni. Rejtett hiba esetén Megrendelőnek      kell 

bizonyítania, hogy az adott esetben rejtett hibáról van szó. A szavatossági igények elévülése vonatkozásában a törvényben 
foglalt elévülési határidők az irányadóak. 
5.3. Megrendelő köteles az esetleges szállítási sérüléseket az áru átvételekor, de legkésőbb az azt követő 8 napon belül 

jelezni.  A  sérülés  körülményeinek  megvizsgálásához,  az  áru  felszerelést  megelőző,  eredeti  csomagolásban  történő 
bemutatásra igényt tart Szállító.Postai küldeményként, vagy csomagszállító cég, illetve fuvarozó közbejöttével történő szállítás 
esetén, a Megrendelő minden esetben köteles a csomagolás épségét ellenőrizni, a csomagolás sérülése esetén, törés vagy hiány 
veszélye miatt a szállító, illetve kézbesítő jelenlétében köteles tételes átvételt végezni, arról jegyzőkönyvet felvenni, majd a 
Szállítót haladéktalanul írásban értesíteni, a jegyzőkönyvet részére továbbítani. Szállító a szállítás során megsérült termékeket 
kizárólag a fenti jegyzőkönyv alapján cseréli ki. 
5.4.  A   jelen   Általános   Szállítási   Feltételeknek   megfelelően   megtett   és  indokolt  kifogásolások  esetén  Szállító 

pótszállításra jogosult. Amennyiben Megrendelő lemond a pótszállításra vonatkozó jogáról vagy ha a  pótszállítás  a felek 
által közösen megállapított határidőn  belül  nem történik  meg,  illetve ha a csereként érkezett áru ismételten hibás, akkor 
Megrendelő választása szerint a vételár leszállítását követelheti vagy a szerződéstől elállhat. 
5.5 Szállítót nem terheli felelősség és nem köteles visszárut elfogadni, ha a minőségi hiba arra vezethető vissza, hogy 
Megrendelő az árut nem megfelelően tárolta vagy szállította. Szállító abban az esetben fogad el visszárut, amennyiben az áru 
hibás és a hiba nem az áru Megrendelő általi átvételét követően keletkezett. 
5.6. Szavatosság  tekintetében  szerződő  feleket  a Ptk. vonatkozó rendelkezései kötelezik. 
5.7.  Szállító  köteles   minden    olyan   hibát  kijavítani,    amely  a    gyártó   által   végzett    tervezési-,   gyártási-    vagy 
anyaghibából ered és ezt a Vevő bizonyítani tudja. Ezen kötelezettség nem érvényes azon meghibásodási esetekre, amikor: 
-  az előírásoknak, vagy az általános szakmai szabályoknak nem megfelelő karbantartás történt, vagy 
- Megrendelő az árut nem megfelelő módon tárolta, vagy 
-  az árura vonatkozó telepítési  szerelési  és/vagy  csatlakozási  utasításokat  nem tartották be. 
5.8. Szállító szavatossági kötelezettsége kizárt a fogyóeszközök (pl .: fényforrások) esetében, illetve ha az áru cseréje vag y 
javítása  a  termék  természetes  kopásából,  vagy  a  termék  felügyeletének  hiányosságaiból,  ill.  a  nem  rendeltetésszerű 
használatból és/vagy a Szállító előírásainak be nem tartásából bekövetkező baleset következtében vált szükségessé,   vagy 
egyéb, a Szállítónak fel nem róható okból következett be. 
Szállító szavatossági kötelezettsége akkor sem áll fenn, ha a Megrendelő a Szállító kifejezett előzetes, írásbeli hozzájárulása 
nélkül a terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott végre. 
 
6. Jótállás (garancia) 
6.1. Szállító az általa szállított termékekre 12 hónap garanciát (jótállást) vállal. A cserealkatrészekre és a megjavított 
alkatrészekre  ugyanazok  a   garanciális   feltételek  érvényesek,  mint    az   eredeti   termékekre.    Ettől eltérő időtartamú 
garanciális kötelezettség csak a felek erre vonatkozó, külön írásos megállapodása alapján terheli Szállítót. 
6.2 Jelen garancia keretében Szállító a hibás terméket visszaszállítja a Gyártónak állásfoglalás céljából. Amennyiben a Gyártó 
szerint a termék garanciális cserére szorul, úgy Szállító a terméket vagy kicseréli, vagy a Gyártó által kijavított terméket adja 
vissza a Megrendelő részére. Amennyiben a termék a gyártó szerint hibátlan, vagy nem a Gyártó illetve a Szállító 
érdekkörében merült fel a hiba, úgy azt Megrendelő a Szállító telephelyén előzetes értesítést követően az ott meghatározott 
időpontban átveheti. 
6.3. Megrendelő köteles a garanciális terméket Szállító telephelyére szállítani. A javításokat vagy a cseréket Szállító a Gyártó 
műhelyében illetve telephelyén végzi el, miután Megrendelő a meghibásodott alkatrészeket vagy termékeket Szállító részére 
hiánytalanul visszaküldte. 
6.4. Amennyiben a garanciális javítást  vagy  a  cserét  a  termék természetéből eredően, vagy Megrendelő kifejezett kérésére 
csak a helyszínen lehet elvégezni, a javításra eső munkaerő költséget Szállító vállalja, de a meghibásodott részektől eltérő 
darabok szétszerelési és  összeszerelési  költségeit  Megrendelő  viseli.  Ilyen  esetben  Megrendelő  köteles  továbbá  Szállító 
szakemberének utazási   és   helyszíni   szállásköltségét Szállító részére megtéríteni. 
6.5. A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásra vagy olyan károkra, amelyek a kárveszély átszállását követően 
hibás vagy hanyag kezelésből, túlzott igénybevételből, alkalmatlan üzemanyag használatból, hibás építési munkából, 
alkalmatlan területre való építésből erednek, vagy olyan különleges külső hatások következtében alakulnak ki (pl.: maróhatás, 
magas hőhatás, túlfeszültség), amelyek a szerződés alapján nem feltételezhetők, valamint nem reprodukálható szoftverhibából 
származnak. Ha a megrendelő vagy harmadik személy szakszerűtlen változtatásokat vagy helyreállítási munkákat hajt végre a 
termékeken, erre és ennek esetleges következményeire szintén nem vonatkozik a garancia. 
6.6.  Megrendelő  köteles  a  hibáról  annak  felfedezését követően   azonnal,   de   legkésőbb   48   órán   belül  Szállítót 
értesíteni  és Szállító részére részletes írásbeli (e-mail is lehet) tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. 
Megrendelő köteles Szállító részére a  hiba  feltárását  és  elhárítását lehetővé tenni.  Megrendelő a hiba feltárását vagy 
elhárítását kizárólag Szállító előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján végeztetheti el harmadik személlyel. 
 
7. A termékek felhasználása Megrendelő által 
7.1. A Szállító által gyártott, vagy forgalmazott  termékek elsősorban világítástechnikai és villamos ipari célra szolgálnak és 
hacsak eltérő megjelölés nincs a  termék-címkén, vagy a Szállító katalógusában, azok más célra nem használhatók. 
7.2.  Megrendelő  köteles  valamennyi,  a  Szállítótól  beszerzett  terméket,  árut  rendeltetésének  megfelelően,  szakszerűen 
használni és forgalmazni, köteles továbbá az ezen termékek felhasználásával előállításra kerülő termékeket a mindenkori 
hatályos jogszabályoknak megfelelően használni és forgalmazni. 
7.3.  Megrendelő  a  termékek  felhasználása  során  sem  szakmai  tájékozatlanságra,  sem  a  Szállító  által  visszaigazolt 
megrendelésben fel nem tüntetett körülményre nem hivatkozhat. 
7.4. Megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy a vásárolt termék a veszélyes anyagok  kategóriájába  tartozik-e,  illetve 
hogy  rendelkezik-e ezen anyagok    felhasználására,    forgalmazására    vonatkozó    hatósági engedéllyel. 
7.5. Megrendelő köteles Szállítót a Szállítótól megvásárolt termékek kapcsán esetlegesen harmadik felek, vagy Megrendelő 
alkalmazottai, szerződéses partnerei által érvényesített mindennemű – a Megrendelő felróható magatartásán alapuló - igény, 
kártérítési felelősség alól mentesíteni. 
 
8. Tulajdonjog átszállás 
8.1. Szállító által a Megrendelő részére átadott szerződéses termékek a vételár Megrendelő általi teljes  kiegyenlítéséig 
Szállító tulajdonában maradnak. 
8.2. Szállító jogosult a tulajdonjog fenntartással átadott  árut  póthatáridő  kitűzése  és  a  szerződéstől  való  elállás nélkül 
Megrendelőtől visszakövetelni, amennyiben Megrendelő a Szállítóval szemben  fennálló  kötelezettségei   teljesítésével 
késedelembe esik. A tulajdonjog fenntartással átadott áru visszavétele akkor jelenti egyben a szerződéstől való elállást is, ha a 
Szállító erről kifejezetten  írásban  nyilatkozik. Mindaddig,  amíg  a Szállítóval szembeni  kötelezettségeit  szabályszerűen 
teljesíti,  Megrendelő  jogosult arra,   hogy   a   rendes   üzletmenet    keretében    rendelkezzen   a tulajdonjog-fenntartással 
átadott    áru    felett.   Megrendelő    saját   költségére    köteles    az    árut    gondosan    kezelni,    tűztől,    nedvességtől, 
lopástól megóvni.    Ha    szükséges, a karbantartási  és felügyeleti tevékenységet köteles saját költségére megfelelő időben 
végeztetni.  Megrendelő  nem  jogosult  a  tulajdonjog  fenntartással  átadott   áru    elzálogosítására,  biztosítéki  tulajdon 
átruházására, vagy egyéb módon történő megterhelésére. 
8.3. Megrendelő köteles Szállítót harmadik személy által indított, a tulajdonjogi fenntartással korlátozott árut érintő bármely 
peres-, nem peres (így különösen végrehajtási) eljárásról, felszámolási- vagy csődeljárásról a peres- és nem peres eljárás 
során történő nyilatkozat megtételéhez (végrehajtással szembeni igénybejelentéshez), a felszámolási- vagy csődeljárásban 
szükséges nyilatkozatok megtételéhez kellő iratok átadása mellett haladéktalanul értesíteni. A Szállító ez által keletkező 
beavatkozási költségeit a megrendelő viseli. 
Ugyanezen értesítési kötelezettség terheli Megrendelőt a tulajdonjogi fenntartással korlátozott árut érintő lefoglalás, zálogba 
vétel, harmadik személy általi egyéb rendelkezés, illetőleg bármilyen beavatkozás esetén. 
 
9. Vegyes rendelkezések 
9.1. Szállító a felek ilyen irányú, írásbeli megállapodása alapján jogosult részszállításra. 
9.2. Teljesítés helye: GET székhelye (8640 Fonyód, Béke u. 4.) vagy telephelye (2040 Budaörs, Gyár u. 2.), az ÁSZF-ben 
együtt „telephely” 
Rendelés, lemondás, ajánlatkérés, értesítés a teljesítésről: írásban postai levél útján, email, fax útján. 
A Szállító részéről Megrendelő irányába jognyilatkozat tételére jogosult személyek: a Szállító ügyvezetője, vagy az 
ügyvezető által meghatalmazott munkatárs. 
 
10. A bíróság illetékessége, az alkalmazandó jog 
 
10.1. A felek minden, közöttük fennálló szerződéses viszonyból közvetlenül vagy közvetve származó vita elbírálására a 
Budakörnyéki Bíróság – hatáskör hiányában a Budapest Környéki Törvényszék - kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
10.2. Felek szerződéses kapcsolatára a magyar jog előírásai vonatkoznak azzal, hogy felek az Egyesült Nemzeteknek az áruk 
nemzetközi adás-vételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye rendelkezéseinek 
alkalmazását kizárják. 
 
 

  



Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés jelölése 

Az elkülönített gyűjtést igénylő, 2005. augusztus 13. napja után gyártott és hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az alábbi ábrával 
kell megjelölni: 

 

 
 
 

„A 2014. augusztus 1-jén kihirdetett 197/2014 (VIII.1) számú Korm. rendelet a gyártói felelősség elve alapján a gyártók 
kötelezettségeként határozza meg a világítástechnikai elektromos és elektronikai hulladékok kezelését. A hulladékok kezelése 
magában foglalj annak visszavételét, begyűjtését, hasznosítását és az ártalmatlanítását. A fenti ábra azt a jelentést hordozza 
magában, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni. 

Magyarországi „világítótest” gyártóként/importőrként a hulladékkezelési kötelezettségünket a lámpatestek tekintetében a 
Korm.rendelet 9.§ (1) b) és (2) b) pontjai alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, közvetítő szervezetre, 
az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft-re ruháztuk át. Az általunk forgalmazott elektromos, elektronikus berendezés 
nem tartalmaz alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne. Az energiatakarékos lámpák és 
fénycsövek veszélyes hulladéknak minősülő higanyt és fényporokat tartalmaznak. A higany veszélyessége abból ered, hogy 
környezeti hőmérsékleten párolog és a higany belélegzése káros az egészségre. A különböző fényporok pedig a környezetbe 
kijutva környezetkárosító hatással bírnak. Ezért vigyázzunk, a különböző fénycsöveket és lámpákat ne törjük össze, kérjük 
Önöket is, hogy azokat a kijelölt gyűjtőkbe helyezzék, azok a települési hulladékkal együtt nem helyezhetők el azonos 
gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlaníthatóak! A keletkező fénycső és lámpa hulladékot az 
ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft elkülönítetten gyűjti egy visszavételi és begyűjtési rendszer keretében. A 
használt és hulladékká vált világítástechnikai elektromos és elektronikai berendezés a forgalmazás helyén, illetve valamennyi 
olyan forgalmazónak, amely a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában 
azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható. Az arra alkalmas hulladékfeleslegeket (fém, 
műanyag, üveg, stb.) hasznosítjuk, a veszélyes és nem hasznosítható hulladékot (a gázkisülés elven működő lámpák esetében a 
higanyt) környezetkímélő módon ártalmatlanítjuk. Gyártóként/importőrként a Korm.rendelet 12.§ (1) – (5) bekezdése szerinti 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseljük és erre garanciát vállalunk.” 

 
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
Jelen  ÁSZF  az  alább  megjelölt  időponttól  kezdődően  érvényes  és  hatályos,  annak  eseteleges  módosításáig  vagy 
visszavonásáig. 
 
Fonyód,2014. 
szeptember 
 
 
 


