Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szerződő felek megállapítják, hogy az IG+JM Kft. mezőgazdasági gépek-, pótkocsik
gyártásával, kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság.
Az IG+JM Kft. az általa gyártott, és forgalmazott mezőgazdasági gépek, és pótkocsik
értékesítése kapcsán került a Megbízóval/Megrendelővel/Vevővel jogviszonyba, mely
jogviszonyban a felek jogait és kötelezettségeit a felek Általános Szerződési
Feltételekben (ÁSZF-ben) rögzítik, melyet a felek kölcsönösen elfogadják, az abban
foglaltak szerint járnak el.
Szerződő felek Jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott
jogügylet kapcsán létrejött írásbeli megrendelési megbízáson, adásvételi szerződésen,
illetve egyéb írásbeli megállapodáson alapul.
A Megbízó/Megrendelő/Vevő a megrendelés fenntartásával, illetve az adásvételi
szerződés megkötésével automatikusan elfogadja az ÁSZF-ben rögzített feltételeket.
I.

A felek kölcsönös együttműködési kötelezettsége, jóhiszemű eljárása

Az IG+JM Kft. a Megbízó/Megrendelő/Vevő által kijelölt személynek (gépkezelőnek)
a megrendelés tárgyát képező mezőgazdasági gép/pótkocsihoz tartozó, az
átadáskor
rendelkezésre
bocsátott
Kezelési/Használati
útmutató
szerinti
kezeléséhez egyszeri alkalommal, külön térítés nélkül segítséget nyújt.
A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a mezőgazdasági gép/pótkocsi későbbi
kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából - külön nevesítve a
túlterhelés esetét – eredő károkért az IG+JM Kft. mindennemű felelősséget elhárít.
Az IG+JM Kft. teljes körű felvilágosítást nyújt a megrendelés/adásvétel tárgyát
képező mezőgazdasági gép/pótkocsi paraméterei tekintetében, azonban az adott
mezőgazdasági gépet/pótkocsit a Megbízó/Megrendelő/Vevő maga választja ki, e
tekintetben az IG+JM Kft. mindennemű felelősséget elhárít.
A
Megbízó/Megrendelő/Vevő
legfeljebb
2
alkalommal
módosíthatja
a
Megrendelése/Adásvétel tárgyát, ezt meghaladóan az IG+JM Kft. nem köteles a
megrendelést teljesíteni, jogosult a jogviszonyt egyoldalúan megszüntetni, és az
addig felmerül indokolt, és igazolt költségeit és a felmerült kárát köteles a
Megbízó/Megrendelő/Vevő megtéríteni.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelés/szerződés
tekintetében minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást, illetve a
körülményekben bekövetkezett lényeges változásokról.

II.

Szállítási feltételek

A Megbízó/Megrendelő/Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az IG+JM Kft.
gyártó, és forgalmazó szállítási határidőt 60 nappal jogosult kötbérmentesen
meghosszabbítani.
A Megbízó/Megrendelő/Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből
esetlegesen felmerült kárát az IG+JM Kft. gyártó és forgalmazó nem köteles
megtéríteni.
A Megbízó/Megrendelő/Vevő a tárgyi mezőgazdasági gépet/pótkocsit főszabály
szerint az IG+JM Kft. telephelyén veszi át, ahonnan azt a Megbízó/Megrendelő/Vevő
a saját költségén szállítja el.
A felek rögzítik, hogy a birtokátruházás időpontjában és helyén (átadás-átvétel
időpontja, helye) száll át a kárveszély viselése a Megbízó/Megrendelő/Vevőre, attól
kezdve jogosult szedni a hasznait, és köteles viselni a felmerült költségeket.
Megbízó/Megrendelő/Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában közölni minőségi
kifogásait.
Megbízó/Megrendelő/Vevő tudomásul veszi, amennyiben az átvétellel késedelembe
esik, így a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelő kezelési díjat számíthat fel.
III.

Fizetési feltételek

A szerződő felek a megrendelés/adásvétel tárgyát képező gép/pótkocsi vételárát a
megrendelésben/adásvételi szerződésben határozzák meg.
A Megbízó/Megrendelő/Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a
jogügylet során előleget fizetett, azonban a teljesítés neki felróható okból hiúsul
meg, úgy az előleg 80%-át megtartja.
Az előleg befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az IG+JM Kft.
jogosult a jogügylettől elállni, az addig felmerült igazolt, indokolt költségeinek, és
kárának megtérítését követelni.
A számlával kapcsolatos kifogásait Megbízó/Megrendelő/Vevő csak írásban teheti
meg a számla kiállításától számított 2 napon belül.
IV.

Teljesítési feltételek

Ha a Megbízó/Megrendelő/Vevő ÁSZF-ben, illetve a szerződéses jogviszonyban
rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi, és az IG+JM Kft. írásbeli
felszólításában megjelölt határidőn belül annak követeléseit nem egyenlíti ki, a
tartozás megfizetéséig jogosult a Ptk. szerinti magányszemélyek/gazdálkodó
szervezetekre vonatkozó késedelmi kamatot megfizetni, 20 napot meghaladó
késedelem esetén az IG+JM Kft. jogosult a megrendeléstől/adásvételtől elállni, az
addig felmerült igazolt költségeinek, és kárának megtérítését követelni.
V.

Szerződésszegés jogkövetkezményei

Az IG+JM Kft. jogosult a jogügylet kapcsán kötött szerződést/megbízást azonnali
hatállyal felmondani, amennyiben Megbízó/Megrendelő/Vevő a szerződésben
rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:
a) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az IG+JM Kft. felszólítása alapján
a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít,
c) Megbízó/Megrendelő/Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indul, vagy
végelszámolási eljárást kezdeményez,
d) az IG+JM Kft. tudomására jut, hogy Megbízó/Megrendelő/Vevő harmadik
személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára
vezetett végrehajtás sikertelen marad,
e) Megbízó/Megrendelő/Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos
információt szolgáltatott,
f) a Megbízó/Megrendelő/Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be,
amely az IG+JM Kft. megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek
teljesítését.
A Megbízó/Megrendelő/Vevő a felmondást követően a fennálló tartozását az IG+JM Kft.
részére haladéktalanul megfizeti.
VI.

Garancia, szavatosság

A garanciális jogokat és kötelezettségeket a tárgyi mezőgazdasági gép/pótkocsi
szervizkönyve tartalmazza.
VII.

Adatkezelési szabályok

A Megbízó/Megrendelő/Vevő által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kizárólag
célhoz kötötten, a megbízás/szerződés teljesítése, számlázás érdekében kerülnek
rögzítésre, tárolásra és továbbításra.
VIII. Egyéb rendelkezések
Az IG+JM Kft. az ÁSZF-t a Honlapján történő elhelyezéssel teszi közzé.
Amennyiben a megbízás, illetve szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne,
vagy érvénytelenné válna (részleges érvénytelenség) az a megbízás, illetve a szerződés
további részeinek az érvényességét nem érinti.
Az IG+JM Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az IG+JM Kft.
a módosított ÁSZF-t a Honlapján történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF
a közzétételt követően lép hatályba.
A felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közöttük esetleges felmerülő
vitás kérdéseket békés úton rendezzék, amennyiben ez nem járna sikerrel, a felek
kikötik értékhatártól függően a Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

A felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakt megismerték, megértették, és azokat
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Jelen Általános Szerződési feltételek 2018. március 1. napjától lépnek hatályba.

