VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Pokiaľ ide o práva a povinnosti zákazníka a spoločnosti, spoločnosť sa snaží vo svojich obchodných
postupoch a predpisoch dodržiavať „symetrický princíp“ občianskeho práva. V záležitostiach, ktoré
táto zmluva neupravuje, sa uplatňujú príslušné pravidlá z roku 2013: V (nový občiansky zákonník).
Zmluvné strany vyhlasujú, že budú pri plnení kúpnej zmluvy navzájom spolupracovať, poskytujú si
navzájom potrebné informácie a uprednostňujú zmierlivé riešenie všetkých sporov. Podrobnosti o
spoločnosti
EERS‐Hungary Kft.:
• Sídlo a poštová adresa: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 11.
• Zákaznícky servis: +36 70 636 41 98
• Obchod: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 11.
• Telefón: +36 70 636 41 98
• E‐mailová adresa: info@fibeersx.eu
• Registračný súd: Registračný úrad okresného súdu v Budapešti
• Registračné číslo spoločnosti: 13 09 188383
• Daňové číslo: 25326246‐2‐13
• Daňové číslo EÚ (Spoločenstva): HU 25326246
• Referenčné číslo platby spoločnosti: 10400353‐50526781‐70691001 (K&H Bank)
OBJEDNÁVKA 2001: Podľa oddielu 6 ods. 2 CVIII, objednávka zákazníka zvyčajne nadobudne účinnosť,
ak bude potvrdená našim zamestnancom e‐mailom alebo telefonicky. Ak ho kupujúci nedostane do
48 hodín, dražobné povinnosti kupujúceho budú ukončené. Jazyk potvrdenia objednávky: maďarčina.
Ponuky spoločnosti EERS‐Hungary Kft. Nie sú záväzné. V prípade objednávky je zákazník viazaný
týmito 2 objednávkami po dobu siedmich dní od prijatia objednávky spoločnosťou EERS‐Hungary Kft.
Zmluva o objednávke kupujúceho sa uzatvára iba s písomným potvrdením objednávky spoločnosťou
EERS‐Hungary Kft., Alebo po dodaní tovaru. Zmluva je založená na našom písomnom potvrdení
objednávky a rovnako upravuje objem dodávky. Rozmery, hmotnosti, schémy, popisy a podobne,
ktoré sú obsiahnuté v publikáciách spoločnosti EERS‐Hungary Kft., Sú iba približné a slúžia ako
výhrada práva na odchýlku, pokiaľ nie sú výslovne a písomne záväzné. EERS‐Hungary Kft. Si
vyhradzuje právo na vykonanie zmien v dizajne a tvare počas dodacej lehoty, ktoré je možné
vysledovať od technického pokroku alebo právnych (najmä právnych a súdnych) predpisov, ak možno
od kupujúceho očakávať prijatie týchto zmien.Zrejmé chyby, typografické chyby, chyby vo výpočte a
výpočte, ako aj preklepy nie sú pre spoločnosť EERS‐Hungary Kft. Záväzné. a na základe nich nemôže
zákazník požadovať náhradu škody. Pokiaľ EERS‐Hungary Kft. Objednávku ešte písomne nepotvrdila,
nie je povinná zákazníka informovať o akýchkoľvek zmenách. Výroba medziproduktov, ktoré nie sú
zahrnuté v aktuálnom cenníku, je možné objednať iba ako samostatnú výrobu. EERS‐Hungary Kft. Si
ponecháva vlastníctvo výpočtov nákladov, výkresov a iných dokumentov a súvisiacich práv
duševného vlastníctva bez akýchkoľvek obmedzení; tieto dokumenty nemôžu byť sprístupnené alebo
použité tretími stranami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EERS‐Hungary Kft.
DODANIE, DOBA DODANIA Pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak, predaj tovaru sa
rozumie z prevádzkarne. EERS‐Hungary Kft. Dodáva tovar podľa vlastného výberu v centre mesta
2310 Szigetszentmiklós, Priemyselný park ÁTI Sziget, 11 alebo ho dodáva z určeného miesta. EERS‐
Hungary Kft. Môže vykonávať aj čiastočné dodávky a plnenie, ak je možné očakávať jeho prijatie od
kupujúceho.
Platia pravidlá MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK 2010. V prípade doručenia vlastnými
dopravnými prostriedkami kupujúceho alebo snimi organizovanou dopravou sa dodanie tovaru
uskutoční v priestoroch spoločnosti EERS‐Hungary Kft., V takom prípade prechádza nebezpečenstvo
škody pri prevzatí tovaru. Pokiaľ Kupujúci nedodá tovar najneskôr v deň stanovený Zmluvnými
stranami, riziko je spôsobené stanoveným termínom dodania resp. po prenose dátumu zákazníkovi.
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Ak sa spoločnosť EERS‐Hungary Kft. Zaviaže dodať tovar, bude to v mene kupujúceho na náklady
kupujúceho. Ak sa dodanie uskutoční neskôr na žiadosť kupujúceho, spoločnosť EERSHungary
KFT uvedie ze zásielka je pripravená na doručenie. 3 Ak spoločnosť EERS‐Hungary Kft. Doručí tovar,
je povinná dodať tovar v množstve, kvalite a druhu uvedenom v zmluve, objednať na miesto plnenia
v stanovenom čase, ako aj dodať všetky súvisiace špecifikácie a ďalšie dokumenty v zmluve /
objednávke. . Pokiaľ dodávku vykonáva spoločnosť EERS‐Hungary Kft., Postará sa o organizáciu
dodávky. Termíny dodania stanovené spoločnosťou EERS‐Hungary Kft. Nie sú záväzné, pokiaľ sa
zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú na záväznej platnosti termínu dodania. Povinný termín
dodania sa považuje za dodržaný, ak tovar opustil náš závod včas, alebo v prípade dodania kupujúcim
bola oznámená dostupnosť pre doručenie.Ak dodržanie povinnej dodacej lehoty nemôže byť
ovplyvnené spoločnosťou EERS‐Hungary Kft., ak nie je možné za okolností, ktoré nemožno pripísať
spoločnosti EERS‐Hungary Kft. ‐ najmä v prípade poruchy, štrajku, nepokojov, vylúčenia, úplného
alebo čiastočného zastavenia dopravnej operácie, vojnovej udalosti, úradného zásahu alebo vyššej
moci v spoločnosti EERS‐Hungary Kft. , sa povinná dodacia lehota bez ďalších obmedzení predlžuje na
dobu eliminácie rušenia a jeho prevádzkových účinkov. Takéto udalosti, ak trvajú dlhšie ako tri
mesiace, oprávňujú obidve strany odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne bez akejkoľvek
povinnosti zaplatiť náhradu za ešte nesplnenú časť. Ak sa zmluvné strany dohodli na určitom termíne
alebo lehote na dodanie tovaru spoločnosťou EERS‐Hungary Kft., Oneskorenie nastane až po podaní
žiadosti a bez úspechu uplynul primeraný ‐ obvykle najmenej štyri týždne ‐ dodatočný
termín.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vymáhať náhradu škody až po neúspešnom
uplynutí dodatočnej primeranej lehoty stanovenej spoločnosťou EERS‐Hungary Kft. V prípade
meškania. Zmluvné strany sa vo všetkých prípadoch písomne dohodnú na určení Termínu dodania.
CENY, ZMENY CENY Cenová hladina je uvedená v cenníku spoločnosti EERS‐Hungary Kft. Platí vždy.
Všetky ceny majú informačný charakter. Presné ceny budú zmluvné strany vo všetkých prípadoch
dohodnuté písomnou zmluvou.
PLATBA Pokiaľ nie je ustanovené inak, kupujúci je povinný zaplatiť za tovar bankovým prevodom do
30 dní od prijatia formálne a vecne vystavenej faktúry po prijatí zmluvného plnenia. Ak kupujúci
namieta proti predloženej faktúre, je kupujúci povinný vrátiť faktúru spoločnosti EERS‐Hungary Kft do
8 dní. V takom prípade sa lehota na prevod počíta od prijatia opravenej faktúry. Platba sa uskutoční
včas, ak bola neodvolateľne pripísaná spoločnosti EERS‐Hungary Kft. Zadržanie platby alebo zahrnutie
do akýchkoľvek protinárokov je možné iba v prípade, že protinárok kupujúceho uzná alebo legálne
potvrdí spoločnosť EERS‐Hungary Kft.ZÁRUKA, EERS‐Hungary Kft. Zaručuje kupujúcemu za zmluvné
plnenie, tj. Pri plnení tovaru: 1. dodržiava podmienky, právne predpisy a úradné predpisy predpísané
v zmluve / objednávke; 2. spĺňa účel, na ktorý bol vyrobený a predaný, na ktorý bude tovar použitý
(bez chýb v záruke dodávok (vrátane zjavných a skrytých chýb); 3. bez akýchkoľvek nárokov alebo
práv tretích osôb. / Poruchy musia byť vyšetrené najneskôr do šiestich pracovných dní od prijatia
zákazníkom, ak je to možné v súlade s bežnými postupmi. , alebo len neskoršie závady musia byť
hlásené spoločnosti EERS‐Hungary Kft. ihneď po ich Ak si kupujúci v stanovenej lehote nesplní svoje
inšpekčné a komunikačné povinnosti podľa tohto oddielu, považuje sa tovar za prijatý. Na výrobky
distribuované spoločnosťou EERS‐Hungary Kft. Všetky majú záruku, podľa platného zákona sú nové
výrobky garantované 1 rok, na použité výrobky 6 mesiacov. Podľa vzájomnej dohody spoločnosť
EERS‐Hungary Kft. A kupujúci sa môže odchýliť od trvania povinnej záruky, zmluvné strany sa môžu
dohodnúť na dodatočnej záruke stanovenej v zmluve.5 EERS‐Hungary Kft. Preberá plnú
zodpovednosť za chyby vyplývajúce z určeného použitia za predpokladu, že zákazník dodržiava
pokyny na obsluhu / použitie popísané v návode na použitie týchto výrobkov. Za vystúpenie môže
spoločnosť EERS‐Hungary Kft. Účtovať poplatok, o ktorom môže zákazník požiadať o informácie
telefonicky alebo v elektronickej podobe uvedením adresy pre vystúpenie. V prípade akýchkoľvek
problémov môže spoločnosť EERS‐Hungary Kft. Požiadať o pomoc / informácie a urobiť správu
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v REKLAMÁCIA A ZODPOVEDNOSŤ REKLAMÁCIA,
ZODPOVEDNOSŤ EERS‐Hungary Kft. zodpovedá v súlade s jej pravidlami. EERS‐Hungary Kft. Je
povinný zbaviť kupujúceho všetkých nárokov tretích strán v dôsledku porušenia zmluvy
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dodávateľom. V prípade ľahkej nedbalosti spoločnosť EERS‐Hungary Kft. Nenesie zodpovednosť za
škody a nákladySpoločnosť EERS‐Hungary Kft. Nenesie zodpovednosť voči kupujúcemu za ušlý zisk a
iné škody na majetku spôsobené ľahkou nedbanlivosťou. Zrieknutie sa zodpovednosti podľa
predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na nároky vyplývajúce zo záruky, poškodenia na životoch,
končatinách alebo zdraví, nárokov vyplývajúcich zo zákona o záruke na výrobok alebo nárokov
vyplývajúcich z nedbanlivého porušenia podstatných zmluvných povinností. Avšak v prípade
porušenia zmluvných povinností z dôvodu ľahkej nedbanlivosti, ktorých plnenie umožňuje riadne
plnenie zmluvy a ktorých splnenie môže zmluvná strana bežne očakávať (hmotné zmluvné
povinnosti), sa zodpovednosť obmedzuje na škody, ktoré sú predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.
Ak je zodpovednosť spoločnosti EERS‐Hungary Kft. Vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa to tiež na
osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a výkonných asistentov spoločnosti EERS‐Hungary
Kft.
ODSTÚPENIE V PRÍPADE PORUŠENIA POVINNOSTI Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy
kvôli nezmluvnému alebo nezmluvnému plneniu spoločnosti EERS‐Hungary Kft. Ak spoločnosť EERS‐
Hungary Kft. Nie je zodpovedná za porušenie povinnosti a bola vyžiadaná výroba jednotlivého
produktu. 6 Toto ustanovenie sa neuplatní, ak právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, bez
ohľadu na zavinenie, vyplýva z osobitných dohôd (napr. Pevná transakcia). Ďalej nie je platná v
prípade chyby tovaru; v takom prípade bude mať prednosť právna úprava práva predaja, pokiaľ tieto
obchodné podmienky neustanovujú inak. V prípade zrušenia nebude spoločnosť EERS‐Hungary Kft.
Platiť kupujúcemu úroky ani žiadne náhrady, okrem toho, že sa kupujúci vzdá svojej reklamácie v
tomto smere zaslaním objednávky, a to v plnej výške vrátenia kúpnej ceny. REZERVÁCIA
VLASTNÍCTVA Dodaný tovar zostáva majetkom EERS‐Hungary Kft. Výhrada vlastníctva je platná aj
voči zasielateľovi, ktorému sa tovar odovzdáva v mene kupujúceho alebo z podnetu EERS‐Hungary
Kft. Vymáhanie výhrady vlastníctva spoločnosťou EERS‐Hungary Kft. Sa nebude považovať za
odstúpenie od zmluvy. Okrem nároku na uvoľnenie majetku má EERS‐Hungary Kft. Stále nárok na
práva vyplývajúce z kúpnej zmluvy, najmä na náhradu škody a ušlého zisku. je v omeškaní alebo
ukončil svoje platby.Kupujúci nie je oprávnený nakladať s tovarom, na ktorý sa vzťahuje výhrada
vlastníctva, iným spôsobom, najmä ho zložiť alebo zložiť ako zábezpeku, kým nebude úplne
zaplatená. Kupujúci je povinný zabrániť akýmkoľvek zásahom tretích osôb do vlastníctva spoločnosti
EERS‐Hungary Kft., Ako aj zaisteniu tovaru ovplyvneného výhradou vlastníctva. Kupujúci je povinný
upozorniť, že tovar je majetkom EERS‐Hungary Kft. Kupujúci je povinný to bezodkladne písomne
oznámiť spoločnosti EERS‐Hungary Kft. V prípade opätovného predaja kupujúci už prevedie na EERS‐
Hungary Kft., Jeho kúpnu cenu, pohľadávku voči kupujúcemu a všetky pohľadávky, ktoré vzniknú z
ďalšieho predaja, spolu so súvisiacimi vedľajšími právami a toto postúpenie sa zaznamená aj v jej
obchodných knihách. Priradené pohľadávky slúžia ako záruka pre všetky pohľadávky podľa prvého
odseku časti „REZERVÁCIA VLASTNÍCTVA“. Kupujúci bezodkladne, najneskôr však na žiadosť
spoločnosti EERSHungary Kft., Informuje spoločnosť EERS‐Hungary Kft. O postúpení vykonanom
tretím osobám na účely platby spoločnosti EERS‐Hungary Kft., Poskytne spoločnosti EERS‐Hungary
Kft. Informácie potrebné na uplatnenie svojich práv a odovzdať potrebné doklady
DÔVERNOSŤ Zákazníka sa zaväzuje, že všetky informácie získané počas svojej spolupráce so
spoločnosťou EERS‐Hungary Kft. ‐ vrátane taktických alebo strategických myšlienok, technológií a
informácií o výrobe, kapacít, obchodných plánov, zmluvných vzťahov ‐ bude uchovávať ako obchodné
tajomstvo. Túto povinnosť dodržiava aj voči svojim partnerom. S písomne získanými informáciami sa
zaobchádza ako s obchodným tajomstvom, bez ohľadu na to, či je označená ktorukoľvek strán.
Zákazník je povinný zachovávať prísne dôverné obchodné tajomstvo a môže ho tretím osobám
sprístupniť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti EERS‐Hungary Kft. Zákazník berie
na vedomie, že získa obchodné tajomstvo bez oprávnenia alebo sprístupní inak zákonné obchodné
tajomstvo bez súhlasu spoločnosti, a preto má úplnú a neobmedzenú občianskoprávnu a
trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie povinnosti mlčanlivosti. GDPR, OCHRANA ÚDAJOV A
SPRÁVA ÚDAJOV Tento odsek stanovuje zásady pre zaobchádzanie s údajmi poskytnutými
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Zákazníkmi. Právny základ pre spracúvanie údajov, dobrovoľný súhlas Údaje možno spracúvať, iba ak
nemožno účel spracúvania údajov primerane dosiahnuť inými prostriedkamiÚdaje: akékoľvek údaje
alebo informácie, vďaka ktorým je zákazník identifikovateľný (priamo alebo nepriamo). Dotknutá
osoba má právo na žiadosť prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazať údaje, ktoré sa jej
týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať údaje, ktoré sa jej týkajú, ak: ‐
údaje už nie sú potrebné na zhromaždené alebo inak spracované ‐ dotknutá osoba odvolá svoj súhlas
a neexistuje žiadny prednostný oprávnený dôvod na spracovanie údajov 8 V prípade spracovania
údajov na základe súhlasu je Zákazník oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to bez toho, aby
bola dotknutá zákonnosť spracovania údajov pred jeho odvolaním.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou EERS‐Hungary Kft. A zákazníkom sa
riadi zákonom V z roku 2013. (Ptk.) Týka sa predaja a nákupu. Na právne vzťahy strán sa použivajú
maďarské hmotnoprávne a procesné pravidlá, pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak.
Zmluvné strany sa snažia urovnať spory vyplývajúce zo zmluvy / objednávky priateľsky, predovšetkým
osobnou konzultáciou, v prípade, že tak neurobia, má právo na urovnanie sporu súd s príslušnou
jurisdikciou a kompetenciou podľa Pp. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP budú alebo
budú čiastočne alebo úplne neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V takom
prípade musí byť neplatné ustanovenie nahradené právnym predpisom, ktorý zodpovedá
ekonomickému účelu neplatného ustanovenia alebo predpokladanému zámeru spoločnosti EERS‐
Hungary Kft., Alebo je mu najbližšie. EERS‐Hungary Kft. A kupujúci sa môže odchýliť od vyššie
uvedených podmienok vzájomnou dohodou vo forme písomnej dohody / zmluvy. Vo všetkých
ostatných prípadoch sa tieto všeobecné obchodné podmienky vzťahujú na spoločnosť EERS‐Hungary
Kft. a na zákazníka. Szigetszentmiklós, 2015
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