Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Az ÁSZF -ben foglaltak érvényessége
Az ÁSZF feltételei kizárólag a Megrendelő és a Szállító között létrejött Szállítási Szerződésben szereplő pontok alatti termékekre,
berendezésekre vonatkoznak. Az ÁSZF -től eltérő feltételeket a Szállítási Szerződés rögzíti. Amennyiben a Szállítási Szerződés nem
rögzít az ÁSZF -től eltérő megállapodást, abban az esetben Szállítási Szerződésben szereplő termékekre, berendezésekre
vonatkozóan minden esetben és tekintetben az ÁSZF -ben foglaltak az irányadó feltételek.
Általános feltételek
Az ár, fizetési feltételekben feltüntetett készre jelentés azt jelenti, hogy a Verecundus Kft. a megrendelt berendezést
gyártói telephelyén szállítás kész állapotra hozza, legyártja. A termékeket műszakilag leellenőrzi, majd azokat a Megrendelő felé –
készre jelenti. A készre jelentés alapján kiállítjuk és elküldjük a Megrendelő felé a végszámlát. A végszámla kiegyenlítését követően
történhet a megrendelt berendezések elszállítása, kiszállítása, telepítése, beüzemelése. Amennyiben a készre jelentés alapján kiállított
számlán feltüntetett fizetési határidőig a Megrendelő nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, úgy a Verecundus Kft. jogosult a fenti
berendezést harmadik félnek értékesíteni. Ezen esetben a Verecundus Kft. írásban értesíti a Megrendelőt az újragyártás tényéről és az
új szállítási határidőről.
Megrendelő / Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Verecundus Kft. a berendezés teljes vételárának kiegyenlítéséig a berendezés
tulajdonjogát fenntartja. Szállítási Szerződésben szereplő összegek nem tartalmazzák üzemanyag kutak esetén a telepítési helyszín
betonozásának, tereprendezésének, földmunkájának megvalósításának költségeit, illetve engedélyezés során a hatóságoknak fizetendő
illetékek, illetve a hatósági eljárási díjak költségeit.
Szállítási feltételek, határidők
Berendezés

Szállítási határidő

Szállítási költség

Daruzási költség

Telepítésibeszerelési költség

Beüzemelési költség

Üzemanyagkút
RH TT
RH ECO / ECO PLUS
RH DUO MINIMAL / DUO
STEEL
RH COMFORT / TANKBOX /
SPECIAL

4-6 hét*
4-8 hét*
6-8 hét*
8 hét*

Megrendelőt
terheli

Megrendelőt terheli

Megrendelőt
terheli

Megrendelőt terheli

Megrendelőt
terheli

Tankolóautomata
KAONOMAT ECO KAONOMAT
FLEXI / TRANS FLEXI
KAONOMAT KOMFORT /
PRÉMIUM
KAONOMAT FUELPUMP ECO / FLEXI
KAONOMAT FUELPUMP
KOMFORT / PRÉMIUM

Opcionális

Opcionális

1-4 hét

4-6 hét

Alapár
tartalmazza

nincs

Alapár
tartalmazza

Alapár tartalmazza

4-8 hét
Üzemanyag védelem - ITC
ITC Tanksapka

2-4 hét

Alapár
tartalmazza

nincs

Megrendelőt
terheli

Szerelési ár tartalmazza

2 hét

Alapár
tartalmazza

nincs

Alapár
tartalmazza

Szerelési ár tartalmazza

Szintmérő
LC 100-300 (minden típus) Smart

Box1-4 / PRO (minden típus)
RH DATA LEVEL (minden típus)

*Ha a megrendelő létesítési- használatbavételi engedélyek nélkül saját felelősségre kívánja használni az üzemanyag tároló és
kiszolgáló berendezést, akkor a szállítási határidő az előleg beérkezése alapján számítandó.
A szállítási határidők esetleges változását a Szállítási Szerződés rögzíti. A feltüntetett szállítási határidők minden esetben az előleg
beérkezésétől, illetve üzemanyag kutak esetén a létesítési engedély átvételétől számítandók. Ha a megrendelő létesítésihasználatbavételi engedélyek nélkül saját felelősségre kívánja használni az üzemanyag tároló és kiszolgáló berendezést, akkor a
szállítási határidő az előleg beérkezése alapján számítandó. A szállítás(ok) további feltétele, hogy a Megrendelő minden esetben
biztosítsa a telepítési körülményeket, ITC rendszer esetén a beszerelésre váró járműveket a leszállítást megelőzően, és ezt írásban
jelezze a Szállító felé. Amennyiben a Megrendelő a szerződésekben szereplő feltételeknek nem tesz maradéktalanul eleget, abban az
esetben a Szállító nem kötelezhető a szállítási határidők betartására.
A szállítási határidőktől lehetséges eltérés mindkét irányban. Ha az eltérést a felek a Szállítási Szerződésben nem rögzítik, akkor az
Általános Szerződési Feltételekben rögzített időintervallumok és feltételek kerülnek betartásra.A szállítás, átvétel kizárólag akkor
történhet, ha a Verecundus Kft. által kiállított számlák szerződés szerinti kiegyenlítése a számlákon szereplő határidőkig megtörténik.
Gyártó telephelyén történő átadással
A Megrendelő az által vásárolt terméket a Szállító írásban a szállítás előtt a szállítási szerződés mellékletét képező specifikációval a
gyártás telephelyén a gyártótól átveszi. Az átvétel után a Gyártó 14 napig térítés mentesen a berendezést a telephelyén tárolja.

A Szállító jogosult a 14 napot meghaladó tárolás után napi 280 Ft + ÁFA tárolási díjat felszámolni a Megrendelő felé. A berendezés
elszállításáról és ezzel kapcsolatos költségekről a Megrendelőnek kell gondoskodni
Megrendelő telephelyére szállítva, telepítve, beüzemelve, működést kezelőnek betanítva
A gyártó a megrendelt berendezést szállítható állapotban a készrejelentéshez tartozó ellenérték beérkezéséig a gyártói telephelyén
tárolja. Amennyiben a Megrendelő a szállítási feltételek teljesülését írásban jelzi a szállító felé, abban az esetben a Szállító saját
költségén a berendezést(eket) a Megrendelő telephelyére szállítja, telepíti és beüzemeli.
Engedélyeztetési feltételek, határidők
Az engedélyeztetés a Megrendelő adatszolgáltatásától, továbbá a Szállítási Szerződésben szereplő berendezések előlegének a
Verecundus Kft. bankszámlájára érkezésétől számított kb. 4-12 hónap, hatósági ügyintézéstől függően.
A berendezés(ek) engedélyeztetési eljárásából Verecundus Kft. alábbi - minden esetben alkalmazott - engedélyek / szakhatósági
nyilatkozatok megszerzésének ügyintézését vállalja (a 64/2003 (X.18.) GKM rendelet és a szokványos hatósági elvárások alapján):
(az ügyintézés nem tartalmazza az illetékek, tűzvédelmi szakértő, illetve az eljárási díjak költségét)
- Szakhatósági nyilatkozatok:
(10m3 és annál nagyobb gázolaj vagy benzin tárolására alkalmas tartály esetén)
Tűzoltóság, Környezetvédelemi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
- Engedélyek:
(amennyiben a fenti szakhatósági nyilatkozatok elegendőek)
Létesítési és használatba vételi engedélyek (Területileg illetékes Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (MMBH))
A következő hatósági – az esetek többségében, az alapengedélyeztetési eljárásban ritkán alkalmazott - engedélyek / szakhatósági
nyilatkozatok megszerzésének ügyintézését Verecundus Kft. kizárólag egy külön megállapodás alapján vállalja.Közlekedési Felügyelet,
Állami Közútkezelő, Légiközlekedési Hatóság, Vasút Közlekedési Felügyelet, Hajózási Felügyelet, Hírközlési Felügyelet, Országos
Műemléki Felügyelőség /Kulturális Örökségvédelmi Hivatal; Természetvédelmi / Vízügyi Felügyelet, Magyar Bányászati Hivatal/ Bánya
Kapitányság. Amennyiben bármely hatóság, vagy szakhatóság a fenti alap engedélyezési eljáráson kívül, más engedélyezési eljárást is
előír, abban az esetben az eljárás lebonyolításának többletköltségeiért, valamint a szállítási határidők változásából eredő károkért a
Verecundus Kft. semmilyen anyagi és egyéb felelősséggel nem terhelhető. A helyileg illetékes szakhatóságok által speciálisan előírtak
megvalósításának (országosan általánosan nem alkalmazott megoldások), megtervezésének, kiépítésének és engedélyezésének
költségei minden esetben Megrendelőt/ Üzemeltetőt terhelik.
Az üzemanyag kutak és üzemanyag tároló berendezések engedélyeztetésénél a 28/2011. (IX.06.) BM rendelet szakértő által készített
Tűzvédelmi Műszaki leírás, illetve Villámvédelmi terv elkészítését írja elő. A Tűzvédelmi Műszaki leírás és a Villámvédelmi terv
elkészítésének költsége függ a telephelyen telepítendő berendezés műszaki tartalmától, illetve a telepítés helyszínétől. A
Verecundus Kft. a tűzvédelmi műszaki leírás és a villámvédelmi terv elkészítését kizárólag a
Megrendelő / Üzemeltető írásbeli megrendelése alapján vállalja.
Előzetesen általunk megadott telepítési és betonozási tervrajz csak egy az általános vázlat, annak helyességéért a Verecundus Kft.
csak a létesítési engedély kézhezvételét követően tud garanciát vállalni. Az alap engedélyeztetési díj nem tartalmazza az esetleges
szakmai szakhatósági konzultációk, továbbá a konzultációs illetékek költségeit. Helyszíni szakhatósági szakmai konzultáció díja: 55 Ft /
km és 3.500 Ft / óra. Az ENGEDÉLYEZÉS KOMFORT szolgáltatás esetén a fentiekben leírt alap engedélyezési eljárásban kért
dokumentációk beszerzése és a hatósági helyszíni szemle is része a csomagnak.
A szakhatósági kérelmek, engedélyek, állásfoglalások pótlásának, dokumentációk utólagos elkészítésének díjait a Verecundus Kft.
aktuális díjtáblázata tartalmazza. A díjtáblázat letölthető a www.verecundus.hu oldalról.
ITC tanksapkára vonatkozó feltételek:
A Megrendelő/ Üzemeletető minden esetben köteles a tansapkát biztonsági szempontból időközönként ellenőrizni. A Szállító nem
felel a tanksapka zárhoz tartozó kulcs elvesztéséből eredendő károk miatt. A Szállító tájékoztatja a Megrendelőt/ Üzemeltetőt, hogy a
biztonsági kulcs elvesztése esetén a tanksapkák cseréje a Megrendelő/ Üzemeltető költsége.
A Szállító lehetőséget biztosít a Megrendelő felé a tanksapkák és a hozzá tartozó kiegészítők saját járművekben történő
beszerelésére és erről a felek külön megállapodást kötnek. Ebben az esetben a Szerelési Megállapodás jelen ÁSZF-nek
elválaszthatatlan mellékletét képzi. A Szállító kizárólag a tanksapka működéséért vállal garanciát. Amennyiben a tanksapka a
Verecundus Kft-től független kommunikációs rendszerbe küld információt (Megrendelő / Üzemeltető által biztosított
kommunikációs rendszerbe), abban az esetben az esetlegesen felmerülő adatkommunikációs problémákat a Megrendelőnek /
Üzemeltetőnek kell közvetlenül az adatkommunikációs rendszert biztosító forgalmazóval megoldania.
Garanciális feltételek
Verecundus Kft. az egységesen 12 hónap garanciát vállal az általa forgalmazott üzemanyag-technológiai kiegészítő termékekre,
kimérő szerkezet, szintmérő berendezés, szivattyúk. átfolyásmérők, olajtechnológiai rendszerek, olajtechnológiai berendezése,
amennyiben ezek szerviz, vagy javítás során kerülnek beépítésre.
A Verecundus Kft. a berendezés garanciális javítását a meghibásodás írásbeli bejelentésétől számított 3 munkanapon belül megkezdi,
azzal, hogy az írásbeli bejelentés során a Megrendelő/ Üzemeletető köteles a meghibásodás okát vagy amennyiben azt nem tudja
megállapítani, a rendeltetésszerű működéstől eltérő jelenséget körülírni.

Berendezés típus
Üzemanyagkút
RH TT
RH ECO / ECO PLUS
RH DUO MINIMAL / DUO STEEL
RH COMFORT / TANKBOX / SPECIAL
Tankolóautomata
KAONOMAT ECO / FLEXI / TRANS FLEXI
KAONOMAT KOMFORT / PRÉMIUM
KAONOMAT FUELPUMP ECO / FLEXI
KAONOMAT FUELPUMP KOMFORT / PRÉMIUM
Üzemanyag védelem - ITC
ITC Tanksapka
Szintmérők
LC 100-300 (minden típus)
Smart Box1-4 (minden típus)
RH DATA level (minden típus)

Garancia idő

12 hónap

Garancia idő kezdete

leszállítástól számítandó

12 hónap
12 hónap
12 hónap

leszállítástól számítandó

12 hónap

Megrendelő szerelése esetén a leszállítástól Szállító
beszerelése esetén a beépítéstől számítandó

12 hónap

Megrendelő szerelése esetén a leszállítástól Szállító
beszerelése esetén a beépítéstől számítandó

A garanciális szervizek esetén, amennyiben a meghibásodás rendeltetésszerű használat során keletkezik, úgy abban az esetben a
Verecundus Kft. csak a kiszállást számlázza ki, Budapest területén belülés Budapesten kívül 160,- Ft / km + ÁFA költségen 8
napos banki átutalással, de munkaóra díjat és anyagköltséget nem számít fel. Amennyiben a meghibásodás, vagy károsodás a
rendeltetésszerű használattól eltérő, szakszerűtlen kezelésből, vagy rongálásból ered, úgy ebben az esetben a Megrendelő /
Üzemeletető garanciális igényt nem érvényesíthet. Ezért a Verecundus Kft. ilyen esetekben Budapest területén belül és Budapesten
területén kívül egységesen kívül 160,- Ft / km + ÁFA kiszállási díj mellett 5540,- Ft / óra / fő
+ ÁFA, valamint 6.000,- Ft / óra / fő + ÁFA elektronikai és informatikai javítási óradíj ill. mérnöki igény esetén 12.000,- Ft / óra +
ÁFA mérnökórát és a javítás során felhasznált anyagok költségét kiszámlázza 8 napos banki átutalással a Megrendelő felé. Ezen díjak
felülvizsgálatát a Verecundus Kft. végzi.
Garanciaidőn belül amennyiben a meghibásodás nem rendeltetésszerű használat vagy a Szállítótól és termékétől független okból
keletkezik, abban az esetben a Szállító kiszállási díjat, javítási óradíjat számol fel. Minden megkezdett javítási óra óradíjban kerül
elszámolásra. Az óradíjakat és a kiszállási költséget az ÁSZF garanciára vonatkozó feltételei tartalmazzák. A 249/2004. (VIII. 27.)
Korm. rendelet 5§ 2. bekezdése értelmében amennyiben a meghibásodott alkatrész vagy termék 10 kg-nál kevesebb, abban az
esetben a Megrendelő garanciális meghibásodás esetén köteles a Szállító által megjelölt telephelyre saját költségén elszállítani.
Megrendelő / Üzemeltető tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget,
úgy az esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséig a Verecundus Kft. a szervizelési munkálatokat és az igény szerinti kiszállást
megtagadja.
Az üzemanyagkutak esetén a Megrendelő / Üzemeltető 72 órával az üzembe helyezés javasolt időpontja előtt köteles írásban
értesíteni a Verecundus Kft-t. Az értesítés elmulasztása esetén Verecundus Kft. nem köteles az üzembe helyezésen, illetve az első
feltöltésen részt venni, továbbá ha a Szállítási Szerződésben szereplő berendezéseket a garancia ideje alatt nem a Verecundus Kft.
illetve Sensor Technik Kft. szakemberei szervizelik, abban az esetben a garancia automatikusan elvész.
Amennyiben az ITC tanksapka szerelést nem a Verecundus Kft szakemberei végzik, abban az esetben a szerelésre vonatkozó
garanciális jogokat és kötelezettségeket a tanksapka szerelését végző vállalja. A Verecundus Kft. nem vállal garanciát a nem a saját
szakemberei által szerelt szerelésre visszavezethető meghibásodásokra, valamint nem tartozik felelősséggel szerelési probléma miatt
bekövetkező károkra, bármilyen a gépekben, járművekben bekövetkező károkra.
A Megrendelő/ Üzemeltető minden esetben köteles a berendezések, eszközök használata esetén maradéktalanul betartani a
használatra vonatkozó gyártói, forgalmazói előírásokat. A Megrendelő / Üzemeltető minden estben köteles a berendezések
használatával, működésével kapcsolatos kezelési, használati utasításokat átolvasni, értelmezni. A Verecundus Kft tájékoztatja a
Megrendelőt/ Üzemeletetőt, hogy minden általa forgalmazott termék kezelési, használati utasítása a www.verecundus.hu oldalról is
letölthető.
Szállítási szerződés felbontása, meghiúsulása
Felek a Megrendelő által esetlegesen megfizetett előleg visszafizetésére, vagy a Szerződés bármely okból történő felbontása esetén
kialakuló elszámolásra az alábbiak szerint állapodnak meg: amennyiben a Verecundus Kft. a Szállítási Szerződés alapján az
engedélyeztetési eljárást megkezdte a Szállítási Szerződésben szereplő berendezésre és a Megrendelő a Szerződés további
teljesítéstől eláll, vagy a szerződés neki felróható okból felbontásra kerül, úgy a Megrendelő köteles a Verecundus Kft. részére
üzemanyagkutak esetén 400.000,- Ft + ÁFA / berendezés; tankolóautomaták esetén 200.000,- Ft + ÁFA / berendezés összegnek, ITC
rendszerek esetén a szerződési összeg 30% -ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. A Verecundus Kft. az előleg
visszafizetése során jogosult meghiúsulási kötbért az előlegből levonni.
Megrendelő tudomásul veszi és elismeri, hogy a Verecundus Kft. Szállítási Szerződésben vállalt kötelezettségét csak azon előzetes
megállapodás ismeretében teljesíti, amennyiben a Szerződésben vállalt engedélyeztetési eljárás lefolytatását eredményesen elvégzi,
úgy Megrendelő köteles az engedélyeztetés tárgyát képező berendezést a Verecundus Kft. -től és csak és kizárólag a Verecundus
Kft. -től a jogerős létesítési engedély megszerzését követő 15 napon belül megvásárolni. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a

Megrendelő a berendezés megvásárlását megtagadja, vagy azt más gyártótól vásárolja meg, a Verecundus Kft. jogosult a berendezés
mindenkori lista árának megfelelő összegű kártérítési igényt érvényesíteni.
Amennyiben a Megrendelő a Szerződés aláírását követő 3 nap elteltével bármely okból eláll a Szerződéstől, úgy a Szerződés
meghiúsulásáért köteles a Verecundus Kft. felé 200.000,- Ft + ÁFA / berendezés meghiúsulási kötbért megfizetni, vagy a Verecundus
Kft. jogosult azt az előleg visszafizetése során meghiúsulási kötbért az előlegből levonni.
Bérelt berendezésekre vonatkozó feltételek
A bérleti díjat a berendezés Bérlő részére történő leszállítást követően minden hónap 8. munkanapjáig előre, kiállított számla
alapján köteles a Bérbeadónak megfizetni azzal, hogy az első bérleti díj megfizetésekor Bérbeadó a leszállítás napjától a tárgy hó
utolsó napjáig számított tört havi bérleti díjat is leszámlázza.
A Verecundus Kft. a bérbe adott berendezéseire garanciát nem vállal, mivel a bérbe adott berendezések a saját tulajdonát képzik.
Verecundus Kft. a bérleti jogviszony időtartama alatt jogosult a jelen szerződés tárgyát képező berendezések állapotának, Bérlő általi
kezelésének, üzemeltetési körülményeinek ellenőrzésére. Bérlő köteles a Verecundus Kft. munkatársainak a berendezésekhez való
hozzáférést minden esetben biztosítani. Bérlő köteles, a rendeltetésszerű használattól eltérő és szakszerűtlen kezelés, illetve a
rongálás miatt, továbbá a Bérlő hibájából a jelen szerződés tárgyát képező berendezés(ek)ben keletkezett károkat Verecundus Kft.
felé megtéríteni. A Bérlő köteles minden esetben kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, amennyiben ezen kötelezettségét
megszegi, úgy jogszerűen kármegosztásra nem hivatkozhat.
Bérbeadó nem felel az alábbi károkért:

•
•

a Bérlőnél keletkezett elmaradt haszon jogcímű károkért, függetlenül attól, hogy azok akár rendeltetésszerű, akár attól
eltérő kezelésből vagy üzemeltetésből fakadó hibák meghibásodás vagy rongálás miatt keletkeznek.
a Bérlő által 3. személynek okozott károkért függetlenül attól: hogy azok akár rendeltetésszerű, akár attól eltérő kezelésből
vagy üzemeltetésből fakadó hibák meghibásodás vagy rongálás miatt keletkeznek.

A bérleti jogviszony bármilyen megszűnését, felbontását követően a Verecundus Kft. jogosult a bérbe adott berendezés(eke)t
elszállítani. Ezen esetben Bérlő köteles a berendezésekhez való hozzáférést és a megfelelő együttműködést biztosítani. Az elszállítás
előtt a Verecundus Kft. és a Bérlő közösen felméri a berendezés(ek) állapotát és erről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet mindkét fél
meghatalmazottja a helyszínen az elszállítás előtt köteles aláírni. Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a berendezések elszállításakor az
állapotfelmérésen nem vesz részt, vagy részt vesz, de a jegyzőkönyvet nem írja alá, úgy ez esetben köteles elfogadni a Verecundus
Kft. által felvett jegyzőkönyvben foglaltakat.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen bérleti szerződés tárgyát képező berendezéseket a bérleti jogviszony
megszűnésekor nem tudja a Bérbeadónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, vagy a használati idejének megfelelő
állagban visszaadni, úgy a Verecundus Kft. a bérleti jogviszony megszűnésekor aktuális listaáron jogosult a berendezés(ek) vételárát
Bérlőnek kiszámlázni azzal, hogy a vételárba a bérleti jogviszony ideje alatt megfizetett bérleti díj nem számítható bele.
Amennyiben a Bérlő a bérleti díjfizetési kötelezettségével 15 napon túli késedelembe esik, úgy Bérbeadó jogosult a bérleti
jogviszonyt azonnal hatállyal felmondani és a berendezések(et) elszállítani. Jogosult továbbá a Verecundus Kft. a bérleti jogviszonyt
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben tudomására jut, hogy Bérlő a berendezése(eke)t nem rendeltetésszerűen üzemelteti,
azokban szándékosan kárt okoz, vagy a berendezés(eke)t nem a Verecundus Kft. szakembereivel szervizelteti.
Amennyiben a Bérlő a bérleti jogviszonyból eredő kötelezettségeinek, szerződésben szereplő feltételeknek, így különösen a
berendezés telepítési feltételek kialakításának határidőben nem tesz eleget, abban az esetben a Bérbeadó nem kötelezhető a
szállítási határidő betartására.
Pályázattal történő vásárlás
A Megrendelő vállalja, hogy a megállapodástól számított 3 hónapon belül saját költségén elkészíti és beadja a megállapodásban
rögzített berendezésekre a pályázati dokumentációkat a pályázat kiírója felé.
A Megrendelő minden esetben megtéríti a Szállító költségeit a pályázat elbírálásától függetlenül, amennyiben a Szállító a pozitív
elbírálása előtt a Megrendelő kérésére a szerződésben foglaltak közül bármilyen munkafeladatot elvégzett, eszközt a
Megrendelőnek leszállított és ezekkel kapcsolatosan költsége merült fel. Amennyiben a Megrendelő által készítettet pályázat 12
hónapon belül nem kerül elbírálásra, vagy az elbírálás eredménye negatív, abban az esetben a felek a közöttük létrejött megállapodást
kölcsönösen minden jogkövetkezmény nélkül egymás felé felbonthatják. A felbontás akkor tekinthető véglegesnek, ha a Szállító
részére esetlegesen felmerült költségeket a Megrendelő megtéríti.
Gázolaj akvizíciós tevékenység
A gázolaj szállítási szerződés a Megrendelő és a gázolaj értékesítő között jön létre. A szállítási feltételeket és kondíciókat minden
esetben a gázolajszállító határozza meg, amennyiben a Megrendelő nem felel meg a gázolaj szállító előírásainak, abban az esetben a
Verecundus Kft. nem vállal kötelezően érvényes kondíciókat a Megrendelő felé.
Egyéb feltételek
A Szállító kizárólag abban az esetben vállalja és garantálja az üzemanyag kiértékelő szoftver pontos működését, amennyiben a
Megrendelő a működéshez szükséges adatokat rendszeresen feltölti és karban tartja. A Szállító nem vonható felelősségre olyan
hibajelenségek kapcsán, amelyek a helytelen adatfeltöltés és a nem megfelelő adatkarbantartás miatt következtek be.

Finanszírozással történő vásárlás esetén a Megrendelői jogviszony helyett Üzemeltetői jogviszony alakul ki. Finanszírozással történő
vásárlás esetén, a Szállítónak a teljes vételár kiegyenlítéséig jogában áll a leszállított berendezés(ek) működését korlátozni,
amennyiben a Megrendelő/ Üzemeltető a vételárat, vagy annak bármely részét nem a jelen szerződés fizetési feltételében leírt
módon egyenlíti ki. A Verecundus Kft. a berendezés működésének korlátozása miatt keletkező károkért nem felel.
A helyszíni betonozást, tereprendezést és a földmunkákat a Megrendelő / Üzemeltető / Bérlő a szerződés mellékletében átadott
alapozási segédlet alapján készítteti el, és a kivitelezési nyilatkozatot, (miszerint a létesítmény az engedélyes terveknek megfelelően
készült) a Szállítónak elküldi. A kivitelezési nyilatkozatot legkésőbb a létesítési engedély kiadását követően 15 napon belül a Szállító
rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a kivitelezési nyilatkozat ezen határidőn belül nem áll rendelkezésre, úgy a Szállító nem
kötelezhető a szállítási határidő betartására.
Közforgalmi használatra vásárolt üzemanyag kutak esetén a kasszarendszer, és a kasszarendszer összekötése a kútoszloppal, valamint
az ehhez szükséges adatillesztő berendezések biztosítása a Megrendelő/ Üzemeletető feladatát képezik.
Vásárolt vagy bérelt berendezések esetén az elektromos csatlakozás kiállás helyét a berendezések (üzemanyagkút, tankolóautomata,
kútoszlop telepítési helyétől legfeljebb 1 méterre kérjük biztosítani. Amennyiben e kialakítást nem biztosítják, a bekötési
többletköltséget a Verecundus Kft. kiszámlázza.
Üzemanyag kutak esetén, a villámvédelem kialakítását a konténer, vagy az üzemanyagkút két átellenes sarkában kérjük biztosítani.
Amennyiben a kialakítást nem biztosítják, bekötési többletköltséget a Verecundus Kft. a Megrendelő/ Üzemeltető részére
kiszámlázza.
A Megrendelő / Üzemeltető / Bérlő minden esetben köteles a hatályos jogszabályokat és előírásokat figyelembe venni és betartani.
A Megrendelő / Üzemeltető / Bérlő tudomásul veszi, hogy a leszállított berendezések üzemi célú használatra alkalmasak,
amennyiben nem hitelesítik azokon joghatást kiváltó elszámolás nem végezhető.
A Szállítót a szerződési ajánlata Megrendelővel történt közléstől számított 30 napig köti, mely időtartam alatt Szállító arra vállal
kötelezettséget, hogy az ajánlat tárgyát képező termékek, illetve rendszerek és amennyiben a rendszerhez tartozik abban az esetben a
szoftver lényeges – szerződést és a kapcsolódó üzemanyag monitoring szolgáltatásokat alapjaiban érintő – műszaki jellemzőit és az
ellenértékét nem változtatja meg. Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt a szállítandó
termék, illetve szoftver műszaki jellemzőit megváltoztassa, ha ez a szerződés lényegét nem érinti.
A Szállítási szerződést és az ASZF-et kizárólag a Szállító módosíthatja a Felek kölcsönös megállapodása alapján. A Szállítási szerződés
és a hozzá tartozó ÁSZF, valamint annak mellékletei a Verecundus Kft kizárólagos tulajdona, másolni, esetlegesen elemeket átemelni
egy másik dokumentumba a Verecundus Kft engedélye nélkül tilos.
Jelen általános szállítási feltételekben foglaltak azok visszavonásáig érvényesek, azzal a kikötéssel, hogy az adott szerződésre
mindenkoron a szerződés megkötése pillanatában érvényes ÁSZF vonatkozik. A nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó
magyarországi és nemzetközi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
A szerződő felek kijelentik, hogy a Szállítási Szerződés kizárólag az Általános Szerződési Feltételekkel és annak esetleges mellékleteivel
együtt érvényes. A szerződő felek kijelentik, hogy a Szállítási Szerződést, továbbá az Általános Szerződési Feltételeket elolvasták,
értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőként írták alá.
A Verecundus Kft minden általa forgalmazott termék engedélyét, hatósági dokumentumait, tanúsítványait, termékleírását, használati
útmutatókat a www.verecundus.hu oldalra tölti fel.
A Megrendelő köteles az általa vásárolt berendezések, termékek dokumentációit weboldalunkról letölteni és a használat során a
dokumentációkban leírtakat betartani.
Érvényes: 2012.09.01-től visszavonásig.

Verecundus Kft.

Megrendelő

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Verecundus Kft. elektronikus levélben, telefonon, vagy egyéb kommunikációs csatornán
keresztül tájékoztassa a termékeinek fejlesztéseiről, szoftverek frissítési lehetőségeiről, használattal kapcsolatos változásokról, új a
Megrendelőt érintő üzemanyag technológiai fejlesztésekről.
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