ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
DEXMA KFT - 2017
Érvényes 2017. 01.02-től a visszavonásig.

1. Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed a Dexma Műszaki Fejlesztő Kft. címe: H–
1026 Budapest Lepke u. 29/b. (továbbiakban Dexma Kft.) által bármely termék (továbbiakban Termék) bármely fél
számára (továbbiakban Megrendelő) történő szállítására vonatkozó, illetve az azzal kapcsolatos minden ajánlatra,
megrendelésre, visszaigazolásra és megállapodásra.
1.1 A Dexma Kft. szállításai és szolgáltatásai jelen -Általános Szerződési Feltételek alapján történnek. Az Általános
Szerződési Feltételek a Dexma Kft. által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli,illetve
írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.
1.2. Amennyiben a Megrendelővel az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos
megállapodás jön létre, amely jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól
eltérőén rendelkezne, az érintett együttműködés, illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott
kérdéseiben jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.
1.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a Dexma Kft. internetes, vagy online rendszerén keresztül
bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.
1.4 Dexma Kft. által gyártott termékek és berendezések értékesítése, a személyes kapcsolattartás általában a Dexma
Kft. 2083 Solymár, Ifjúság u 2. sz. alatti telephelyén történik, a partnerrel, vevővel történt előzetes időpont egyeztetés
után, munkanapokon, munkaidőben. A Dexma Kft.-nek a H–1026 Budapest, Lepke utca 29/b címén a cég székhelye
található, ezen címen a postai levélküldemények átvételén kívül érdemi ügyintézés nem történik.
2. z Dexma Kft.-től történő megrendeléssel Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alábbi feltételek érvényesülnek
ügyleti kapcsolatukban. A Megrendelő által kezdeményezett eltérés ezen üzleti feltételektől a Dexma Kft.-re nézve
csak akkor kötelező, ha azt a Dexma Kft. ezen módosításokat elfogadta és írásban, hitelt érdemlő módon visszaigazolta
a Megrendelő részére.
3. Jelen feltételek bárminemű módosítása vagy megváltoztatása kizárólag írásban érvényes.
4. Elháríthatatlan külső ok (5.8) esetén jelen feltételek minden következmény nélkül hatályukat vesztik.
5. Az általános feltételek hatálya.
5.1. Ajánlatok, megrendelések, és megrendelés visszaigazolások
5.1.1. A Dexma Kft. által tett minden ajánlat,eltérő rendelkezés hiányában munkanapokon, 9-18 óra között történő
szokásos körülmények szerinti teljesítést feltételez. Az ettől eltérő időpontokban, hétvégén, munkaszüneti vagy
ünnepnapokon történő munkavégzés díjait, az előjegyzésbe nem vett, ún. sürgősségi munkavégzés és kiszállás díjait, a
nem szokványos helyeken végzett munka díjazását ( pl. börtönök, kórházak, zárt vagy védett intézmények, honvédségi
területek, ahol a helyi szabályok a munkavégzést megnehezítik) mindenkori hatályos árlistánk tartalmazza.
5.1.2. A Dexma Kft. és Megrendelő közötti megállapodás a megrendelés visszaigazolásával, egyedi gyártás esetén a
Gyártási Szerződésben meghatározott események bekövetkeztével (például előleg megfizetése, stb.) lép életbe.
Kérjük a szerződés hatályba lépéhez vegyék figyelembe a 10.4-es pontot is !
5.1.3. Amennyiben írásbeli megállapodás, szerződés, a megrendelés, illetve annak visszaigazolása ettől eltérően nem
rendelkezik, a tájékoztatók, az üzembe helyezési útmutatók, a használati utasítások, a rajzok, a szállítási
dokumentumok és az egyéb kiegészítő információk nem képezik a megállapodás részét.
5.2. Árak
5.2.1. Jelen feltételek szerint az ajánlatban, megrendelésben illetve annak visszaigazolásában megadott árak az
általános forgalmi adót (ÁFA-t) nem tartalmazzák. A Dexma Kft. az általa gyártott és forgalmazott termékeket és az
alkalmazott árait rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak kötöttség nélküliek és
tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában , Gyártási Szerződésben szereplő,illetve a vásárlás
előtt írásban visszaigazolt ár.
5.2.2. Amennyiben a szerződésben feltüntetjük a listaárat és ezen árból a Megrendelő kap, ezen kedvezmény a
szerződés teljes időtartamán belül csak a szerződéses feltételek teljes és maradéktalan betartása esetén érvényes.
Amennyiben a Megrendelő megsérti a szerződés feltételeit, úgy a kedvezményes ár helyébe a listaár lép, melyet a
szerződés külön módosítása nélkül,a Megrendelőhöz intézett hivatalos levélben közlünk ,ezen kitétel megjegyzésével
és követelésünk a szerződésben szereplő listaárra vonatkozik.
5.2.3. A Dexma Kft. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés
megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt nagymértékű (10%-ot meghaladó) áremelés vagy a
szerződés aláírása után bekövetkezett 10%-ot meghaladó deviza árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés
lép fel a termék árában
5.2.4. A szállítási költség 1.500 kg-ig a hatályos árlista szerinti ,e súlyhatár felett külön megállapodás szerint.
5.2.5. Kiszállási díjtételek. A Dexma Kft. a kiszállási díjait közzéteszi kiadványaiban. Ennek mértéke Budapesten 1
munkaóra díja ,kiszállás vidékre: 1 munkaóra díja + 150.– Ft/km, mely oda és vissza útra (telephelyig) értendő.

5.2.6. Az általános csomagolási költségeket az ár tartalmazza, de a szokványostól eltérő, speciális estekről a Dexma Kft.
Kft. külön rendelkezik.
5.2.7 A Dexma Kft. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés
megkötését követően +10%-ot meghaladó Forint/Deviza árfolyamváltozás következne be és az árfolyamváltozásból
eredő vételár változásról a létrejött szerződés nem rendelkezne.
5.3. Szállítási határidő, minőségi és mennyiségi vizsgálat, átvétel, kifogások.
5.3.1. A Terméknek a megrendelésben előírt határidőre történő elkészítése érdekében a Dexma Kft. köteles mindent
megtenni, ami az adott helyzetben tőle elvárható. A szállítási határidő betarthatóságának elősegítése érdekében a
Megrendelő köteles minden tőle elvárható segítséget megadni.
5.3.2. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a Termék minőségi és mennyiségi átvétele a Dexma Kft. telephelyén
történik. A Megrendelő által megkövetelt minőségi bizonyítvány, egyéb érintésvédelmi, munkavédelmi jegyzőkönyvek
szükségessége esetén a költségek feltüntetése mellett, külön meg kell állapodni.
5.3.3. A Megrendelő a Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásait az átvétel után három munkanapon belül köteles
írásban jelenteni. A fent megjelölt határidőn belül bejelentett, a Termék használhatóságára kiható hibák kijavításáig
eltelt időtartammal a fizetési határidő meghosszabbodik. A hiba három munkanapon belüli bejelentésének
elmulasztása esetén, vagy ha a Megrendelő hibájából, ezen idő alatt a Termék átadása javításra nem történik meg, a
kiállított számla fizetési határideje nem módosul.
5.3.4. Nem megfelelő, alapjaiban hibás, javíthatatlan Termék esetén a Dexma Kft. a Megrendelővel történt
megállapodás értelmében köteles gondoskodni az újra előállításáról a saját költségén vagy a vételár visszafizetéséről.
5.4. A tulajdonjog átszállása, a tulajdonjog fenntartása, kárveszélyviselés.
5.4.1. A Termék tulajdonjoga -a birtokba adástól függetlenül- csak akkor száll a Megrendelőre, amikor a Dexma Kft.
megkapta a megállapodás alapján készült számla szerinti vételárat. Amíg ez nem történik meg, addig a Megrendelő a
Terméket nem veheti használatba, nem építheti be, nem idegenítheti el.
5.4.2. Amennyiben a Megrendelő a Dexma Kft.-vel szembeni bármely kötelezettségét nem teljesíti, a Dexma Kft.
minden további értesítés, vagy jogi eljárás nélkül jogosult a Terméket újra birtokba venni. A Megrendelő köteles tűrni a
Dexma Kft.-nek a fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.
5.4.3. A kárveszély viselése a Termék átvételekor átszáll a Megrendelőre.
5.5. Fizetés - Szállítás
5.5.1. A vételár megfizetését mindenfajta levonás, vagy beszámítás nélkül, a számlán megjelölt esedékességi napig kell
teljesíteni.
5.5.2. Az átutalással kapcsolatos minden jutalékot és költséget a Megrendelő visel.
5.5.3. Amennyiben a Dexma Kft. a kiszámlázott összeget nem, vagy nem teljes egészében kapja meg annak
esedékességekor, a Megrendelő az esedékesség napjától a hátralékos összeg után napi 1% kötbért köteles
fizetni. Amennyiben a kibocsátott számla fizetési határideje lejárt és ellenértéke cégünkhöz nem folyt be, fizetési
felszólítást küldünk Amennyiben ezen fizetési felszólítás is eredménytelen, a fizetési felszólítást bizonyítható módon
megismételjük. A 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Fizetési Meghagyásos eljárást kezdeményezünk. A 15
napot meghaladó számlatartozással bíró ügyfeleinket nem áll módunkban kiszolgálni és ezen Megrendelőnkkel
mindennemű ügyintézést a számla kiegyenlítéséig felfüggesztünk.
Amennyiben a Megrendelőnek az aktuális számla kibocsátásának napján, 15 napot meg nem haladó fizetési késedelme
van, csak készpénzben egyenlítheti ki számlájának ellenértékét. Árut szállítani, szolgáltatást végezni csak a tartozás
megfizetése lehetséges.
5.5.4. A hátralékos összegek beszedése érdekében a Dexma Kft. által kezdeményezett, minden eljárás költségei a
Megrendelőt terhelik.
5.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Terméket a megállapodás szerinti helyről és/vagy időben nem szállítja el, a Dexma
Kft. jogosult a vételár megfizetését követelni, továbbá a fentiek miatt felmerülő őrzési, tárolási, állagmegóvási, stb.
költségeket a Megrendelőre áthárítani, amelynek mértéke a vételár napi 1%-a.
5.5.6 Egyedi gépekre, fejlesztésekre, vagy gyártandó gépekre vonatkozó szerződések esetében a megrendelés
alapfeltétele hogy a teljes gyártási költség , vagy a szerződés teljes költségének az Általános Forgalmi Adóval növelt
értékének min. 60%-át a Dexma Kft. -nek előleg vagy foglaló jogcímen ,- számla ellenében- készpénzben vagy banki
átutalással megfizetésre kerüljön. Egyedi elbírálás alapján ez a minimum fizetendő előleg módosulhat de minden
esetben az általános előlegtől való eltérést írásba kell foglalni.
5.5.7 Amennyiben Gyártási Szerződés készül a megrendelt berendezés gyártásáról, megrendelés hatályba lépésének
napja, a fentiekben meghatározott összeg átvétele készpénzben, vagy a banki átutalással érkezett összegnek a
bankszámlánkra való jóváírásának napja.
5.5.8 A számla kiállítása a szállításkor illetve az áru átadásakor történik. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig,
levonás nélkül esedékesek.
5.5.9 A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás
kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Dexma Kft. a
szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

5.5.10 Határidős átutalással történő fizetésre az a Megrendelő jogosult, akit a Dexma Kft. a rendelkezésére álló
kereskedelmi,illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre. Megrendelőnek adott
halasztott fizetési lehetősége érdekében a Megrendelőt a Dexma Kft. biztosíték nyújtására kérheti. A fizetési vagy a
biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a Dexma Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való
változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére,illetve a szerződéstől való elállásra. A Dexma Kft.
által kibocsátott számlák elsődlegesen készpénzes fizetésre vonatkoznak. Amennyiben jogszabály rendelkezne az
előírt értékről, az azt meghaladó értékű számlákat azonnali vagy 3 banki napos határidővel, átutalással kell megfizetni.
Új Megrendelőkkel , az első három tranzakciót kizárólag készpénzfizetéssel vagy előre átutalással kell lebonyolítani.
Amennyiben a számla értéke a jogszabályban előírt értéket meghaladja és csak banki úton lehetséges a kiegyenlítése,
úgy a teljes összeg előre történő kiegyenlítését kérjük. Amennyiben a Megrendelő az általános fizetési feltételeinknek
megfelel , lehetséges a számlák átutalással történő kiegyenlítése is, azonban átutalás esetén a maximálisan
engedélyezhető fizetési határidő a számla kibocsátását követő 8 banki nap lehet. Egyedi elbírálás szerint, a Dexma Kft.vel hosszabb idő óta együttműködő Megrendelőinknek az 5.5.11 pont szerinti felárakkal fizetési haladék adható, a
megrendelt áru és szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére.
5.5.11 A halasztott fizetésnél az alábbi felárakat számítjuk fel partnereinknek a készpénzben vagy előre átutalással
teljesítendő számla végösszegéhez viszonyítva.
Fizetési határidő: / Felár: 3-8 nap: 0%, 15 nap: +10%, 30 nap: +25%, 45 nap: +50%, 60 nap: +60%
A Dexma Kft ezen felárak alkalmazásával kifejezésre szeretné juttatni, hogy a fizetés a termék átvételekor esedékes, a
maximum 8 napos fizetési határidő a régi banki átutalási rendszerből öröklött sajátosság, mivel a régi papír alapú banki
megbízások teljesítése a bankok részéről napokat vett igénybe. Jelenleg ez a banki átutalási határidő a forint alapú,
elektronikus átutalások esetében,munkaidőben, a jogszabályok szerint maximum 4 órát vehet igénybe. A 8 napot
meghaladó fizetési határidővel, cégünk akaratán kívül, a saját cash-flow-jának csökkentését éri el, azáltal, hogy a
Megrendelőt előnyös helyzetbe hozza. A fent felszámított felárak ,ezen kieső hasznunkat vannak hivatva pótolni.
Amennyiben a halasztott fizetéssel teljesítő Megrendelő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a további
elbírálásig csak készpénzzel vagy előre átutalással egyenlítheti ki számláit.
5.5.12 A szállítási határidőt akkor kell teljesítettnek tekinteni, hogy ha arra az időpontra a Dexma Kft. a terméket
teljesítésre, átadásra felajánlja. A szállítási határidő arányosan meghosszabbodik olyan előre nem látható akadályok
bekövetkezése esetén, amelyeket a szállító - az adott körülmények elvárható gondosság mellett - nem tud elhárítani.
(Ilyenek például a gyártónál bekövetkezett üzemzavarok, energiaellátási nehézségek, lényeges alap-és szerkezeti
anyagok beszállításának nehézségei, késedelme, munkajogi konfliktusok hatása.) Az akadály tényéről a szállító köteles a
megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben a teljesítésre a megrendelő kívánságára nem kerül sor, úgy a
szállító jogosult a teljesítési határidőt követően felmerülő tárolás havi ellenértékéért a Megrendelőt megterhelni a
számla szerinti összeg 1.5%-val.
5.5.13 Kárveszély átszállása és átvétel. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg a megrendelőre átszáll.
Amennyiben a szállítói teljesítés olyan körülmények következtében szenved késedelmet, amelyért a megrendelő felel,
úgy a kárveszély a kiszállítási teljesítési készség napjától kezdődően átszáll a megrendelőre azzal, hogy a szállító köteles
a megrendelő érdekében és költségére mindazon biztosításokról gondoskodni, amelyek a károsodás elhárításához
szükségesek. A megrendelő az árut köteles akkor is átvenni, hogyha azok jelentéktelen fogyatékossággal is
rendelkeznek. A szállító a teljesítés során jogosult tűrhető mértékű visszaszállításokra is.
5.6. Szerződésbontás
5.6.1 .A Dexma Kft. egyoldalúan felmondhatja a szerződést minden következmény nélkül amennyiben a Megrendelő
ellen felszámolási, végelszámolási vagy csődeljárás indul vagy a szerződésben megadott adatok valótlanok.
5.6.2. a Dexma Kft. a termékkel szabadon rendelkezik 50 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Amennyiben a
Megrendelő elszállította a
terméket, azt köteles visszaszállítani a Dexma Kft. telephelyére és napi 1% kötbért
megfizetni. Amennyiben nem szállította el, úgy meg kell fizetnie a termék tárolási költségét és napi 1% kötbért.
5.7. Felelősség.
5.7.1. A Dexma Kft. azáltal a gyártott vagy értékesített termékeire - amennyiben ezek a 151/2003. (IX.
22.)jogszabályban meghatározott termékkörbe besorolhatóak - 1 év kötelező jótállást vállal. Az ettől felfele eltérő
időtartamot írásban kell szabályozni. A jótállással,illetve a Ptk.-ban meghatározott szavatossági kérdésekkel
összefüggő javítási feladatokat a Dexma Kft. csak akkor köteles ellátni, ha a Megrendelő a vételárat maradéktalanul
kiegyenlítette. A jótállással és szavatossággal összefüggő feladatok ellátásához a Megrendelőnek megfelelő időt és
alkalmat, zavartalan munkakörülményeket kell biztosítania a Dexma Kft. számára. Ha Megrendelő a berendezés,
termék javításával összefüggésben nem tudja biztosítani az előzőekben felsorolt körülményeket, akkor a Dexma Kft.
mentesül a jótállással és szavatossággal kapcsolatos kötelezettsége alól.
5.7.2. A Terméken a Dexma Kft. tudomása és írásbeli beleegyezése nélkül végrehajtott módosítások, javítások,
szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, stb. esetén teljes jótállás,illetve szavatossági jog
elvesztése érvényesül. Az ilyen okból meghibásodott berendezéseket a Dexma Kft.-nek nem kötelessége megjavítani.
5.7.3. a Dexma Kft. felelőssége - jótállási időn belüli meghibásodás esetén - kizárólag a Termék kijavítására - vagy ha

ez nem lehetséges - annak kicserélésére vagy a vételár visszafizetésére terjed ki. A jótállási teljesítés helye a Dexma
Kft. székhelye.
5.7.4 A szavatossági igényt a hiba felfedezése után azonnal a Dexma Kft.-nek írásban vagy telefonon , e-mailben be kell
jelenteni. A hiba felfedezése után a berendezést tilos használni, és a kárenyhítési szabályok szerint kell a
Megrendelőnek eljárni. Szavatossági felelősségünk nem áll fenn, ha a szavatossági idő alatt keletkezett hiba
rendeltetés ellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, a karbantartások elmulasztása, elemi
kár, kopó alkatrészek elhasználódása, túlfeszültség miatt következett be.
5.7.5 A Dexma Kft. az általa gyártott termékeihez a rendeltetésellenes használat elkerülése végett nyomtatott vagy
elektronikus formában (CD lemez, hajlékonylemez, vagy egyéb más elektronikus média) Használati Utasítást,
Karbantartási Utasítást, Balesetvédelmi Utasítást, Üzembe helyezési Utasítást mellékel. A Megrendelő feladata, hogy a
Használati Utasításban foglaltakat maradéktalanul tartsa be, mert a helytelen kezelés következtében bekövetkezett
hiba kijavításának költsége a Megrendelőt terheli. Minden a Dexma Kft. által gyártott Termék alaptartozéka a
Használati Utasítás, Karbantartási Utasítás és a Balesetvédelmi Utasítás. A szavatossághoz való jog elvesztését okozza,
ha a készülék használati utasításában foglalt kötelező karbantartások, kopó alkatrészek cseréjének elmulasztása okozza
a berendezés meghibásodását, és a javítással járó költségeket a Megrendelőnek kell viselnie. A szavatossági igény a
PTK. vonatkozó rendeletei szerint hatályosak.
5.7.6 A berendezés esetleges meghibásodásának javítása minden esetben a Dexma Kft. telephelyén történik, a Dexma
Kft. telephelyére oda és visszaszállítás költségét és kárveszélyét a Megrendelő tartozik viselni. A Dexma Kft. külön
kiszállási díj fejében vállalja, hogy a helyszínen javítható hibákat a Megrendelő telephelyén is elhárítsa. A
Megrendelőnek biztosítani kell a zavartalan helyszíni munkavégzéshez szükséges alapvető körülményeket. A Dexma
Kft. visszautasíthatja a helyszíni javítást, amennyiben a javítási helyszín szennyezett, nem megfelelő hőmérsékletű a
munkavégzéshez, a munkavégzés területén az a alapvető higiénés feltételek nem biztosítottak, vagy méltatlan
munkakörülmények között kellene munkát végeznie.
5.7.7 A Dexma Kft. az általa értékesített vagy gyártott berendezés kötelező szavatossági idején túl, indoklás nélkül
visszautasíthatja a berendezés javítását. Amennyiben a jogszabály kötelező ideig előírja a pótalkatrész értékesítésének
kötelezettségét, abban az esetben a pótalkatrészt, a Dexma Kft. az általa meghatározott áron átadja a Megrendelőnek,
de annak beépítésére nem kötelezhető.
5.8. Elháríthatatlan külső ok.
Az erre vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően a megállapodás tekintetében elháríthatatlan külső oknak
minősül: elemi csapás, sztrájk, felszámolás, a társaság tulajdonosainak egyidejű munkaképtelensége.
6. Tervrajzok, minták és szerszámok
a Dexma Kft. által gyártott, illetve nevében készített tervrajzok, gyártástechnológiák, minták és szerszámok, a Dexma
Kft. tulajdonában maradnak függetlenül attól, hogy azok költségeivel a Megrendelő számláját
megterhelték. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az esetleg rendelkezésére bocsátott tervrajzokat,
technológiákat, mintákat és szerszámokat senki se másolhassa le, illetve illetéktelen harmadik személy ne
tekinthesse meg.
7. Kártérítés
A Megrendelő kártérítési igénye csak a Termékben keletkezett kárra vonatkozhat, amennyiben ezt a törvény
megengedi. Ezen túlmenő kárigénnyel a Megrendelő nem léphet fel.
A késedelemből, meghibásodásból eredő egyéb kárért, elmaradt haszonért más módon a Dexma Kft. felelősségre
nem vonható. A Dexma Kft. kizárja a Termék meghibásodásából, kezelési, üzemeltetési hiányosságaiból eredő
mindennemű felelősségét és kártérítési igényt amely ezen okból kifolyólag bekövetkezett termeléskiesésből vagy a
Megrendelőnek harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettségének elmaradásából származik.
8. Alkalmazandó jog.
Jelen megállapodásra a magyar jog szabályai az irányadók.
Jogviták esetén a felek a Dexma Kft székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki a magyar anyagi jog szerint.
9. Érvénytelenség.
Jelen feltételek valamely rendelkezésének érvénytelensége, vagy kikényszeríthetetlensége a többi rendelkezés
érvényességét nem befolyásolja és a felek kötelesek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést
közös szándékaiknak megfelelő érvényes rendelkezéssel helyettesíteni.
10. Egyéb kérdések
10.1 A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a Dexma Kft. tulajdonában maradnak, ezeket a Megrendelő
csak a Dexma Kft. által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését a Megrendelő köteles
megtéríteni a Dexma Kft. részére.
10.2 A Dexma Kft minden egyedi gyártó üzeme, kísérleti műhelye zárt terület, melyben olyan jellegű műszaki
kutatás ,fejlesztés folyik, amely szigorúan bizalmas, titkos jellegű. A Dexma Kft mindegyik, kísérleti gyártással
foglakozó üzeme, műhelye a Megrendelői által nem látogatható. A Megrendelő azon okból, hogy nem tudja az
esetlegesen a részére történő gyártás, fejlesztés körülményeit a Dexma Kft telephelyén ellenőrizni, semmilyen
szankcióval nem élhet a Dexma Kft-vel szemben. A megkötött szerződések azon kitétele , - hogy a megrendelő a

gyártás , fejlesztés helyén ellenőrizheti az elvégzett munkákat – érvénytelen. Ezen látogatási, belépési tilalom a
megrendelőinkkel szemben , a megrendelők érdekeit szolgálják, mivel a műszaki fejlesztés, kutatás bizalmas és titkos
részeit kívánja védeni.
10.3 A Dexma Kft az általa gyártott gépekbe, berendezésben használhat és beépíthet olyan műszaki megoldásokat,
elektronikus és szoftveres védelmeket, melyek érdekeit védik, különös tekintettel az olyan védelmi funkciókra,
melyekkel megakadályozhatóvá válik, hogy a berendezést, gépet a vevő a vételár fizetési határidejének lejárta után
használni vagy működtetni tudja. A fizetési határidő elmulasztása esetén leállított vagy távolról üzemen kívül helyezett
berendezés miatt bekövetkező károkért a Dexma Kft minden felelősségét kizárja.
10.4 A felek között létrejött szerződés hatályba lépésénél a Felek a ráutaló magatartást elfogadják a szerződés
megkötésének. Ráutaló magatartásnak minősítjük a szerződés elektronikusan történő visszaigazolását /például emailban/ illetve a szerződésre , szerződés számra való hivatkozással kibocsájtott előleg számla megfizetését a
Megrendelő részéről , illetve a Dexma Kft-hez beérkezett, esetleg készpénzben megfizetett előleg visszautasítás nélküli
átvételét is a felek a szerződés létrejöttének tekintik, függetlenül attól, hogy a felek kézjegyükkel szerződést ellátták
volna.

11.Általános Előírások
11.1 A fenti ÁSZF.-et minden értékesítéssel, megrendeléssel egyetemben a Megrendelővel meg kell ismertetni és át kell
neki adni, vagy a számlához, megrendeléshez,
visszaigazoláshoz oly módon csatolni kell, hogy ezen szabályzat a fenti dokumentumok elválaszthatatlan mellékletét
képezzék.
11.2 Azon kérdésekről, amelyről a fenti ÁSZF. nem rendelkezik, a PTK. és a vonatkozó rendeletek jogszabályait tekintjük
irányadónak.
11.3 Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi
érvénytelenné a többi meghatározást.
11.4 Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos
jogszabályai az irányadóak.
11.5 Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján a Dexma Kft. székhelye alapozza meg.
Amennyiben a Dexma Kft. és Megrendelői között lényeges kérdésekben vita merülne fel, a felek megpróbálnak peren
kívül megegyezni, amennyiben a peren kívüli egyezség nem hozna eredményt, a Dexma Kft. H–1026 Budapest. Lepke
u. 29/b székhelye szerint illetékes Bíróságtól kérik a vitás kérdés eldöntését.
Budapest, 2017.01.02
Szabó Gábor
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