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I. Általános rendelkezések. 
A TWS Kft - TWS - Általános Szerződési Feltételei - ÁSZF - valamennyi szerző- 
désére vonatkoznak. A TWS jelen szerződéses feltételeket az üzleti partnerei 
tudomására hozza, azoktól csak közös megegyezéssel – egyedi szerződéssel - 
térhetnek el. Ha az egyedi szerződésben megfogalmazottak és az ÁSZF ellenté- 
tes értelmű megállapítást tesz, az egyedi szerződés a meghatározó. Amennyiben 
a szerződés egy része érvénytelen, ez az egész szerződés érvényességét nem 
érinti, kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül a szerződést nyilvánvalóan 
nem kötötték volna meg. 

II. Ajánlattétel, megrendelés, szállítás, teljesítés. 
1.) A TWS ajánlattétele teljesítési kötöttséget nem keletkeztet. Az ajánlat szerinti 
írásos megrendeléshez a megrendelő annak a TWS visszaigazolásáig kötve 
van, a szállítási szerződés azonban a TWS írásbeli visszaigazolásával jön létre. 
Az így létrejött szerződés csak közös megegyezéssel, írásban módosítható. 

2.) A TWS a szállítási határidőt tájékoztató jelleggel közli. Amennyiben az így 
közölt határidőtől számított 4 héten belül az áru a megrendelőhöz megérkezik, a 
szállítási határidőt megtartottnak kell tekinteni. A szállítási határidő meghosszab- 
bodik, ha annak teljesítése a TWS részéről elháríthatatlan akadályba ütközik, 
erről a körülményről azonban a TWS a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni 
köteles. Amennyiben a szállítás a TWS hibájából marad el, átalány-kártérítésként 
(amely az elmaradt hasznot is magába foglalja), a szállítási érték 5 %-át kötik ki a 
felek, valamint a TWS visszafizeti az addig felvett előlegeket is. 

3.) Az ajánlatban a TWS tájékoztató jelleggel közli a termék jellemzőit, ezek csak 
akkor válnak a szerződés részeivé, ha azokat kifejezetten előírják a szállítási 
szerződésben. A szállító a terméket az ajánlatban közölt műszaki adatoknak és 
egyéb ismérveknek megfelelően szállítja, azonban a gyártónak a berendezés, 
részegység konstrukciós, az eredeti funkciót nem befolyásoló formai, szín és 
egyéb változtatásért felelősséget nem vállal. 

4.) A megrendelő köteles az árut a szállító által jelzett időpontban átvenni. A 
teljesítés helye a szállító 1047 Budapest, Tinódi u. 5-7 szám alatti telephelye. 
Amennyiben külön megrendelés alapján a TWS szállítja az árut a megrendelő- 
höz, a kárveszély a lerakodás megkezdésével átszáll a megrendelőre. Amennyi- 
ben megrendelő az átvételi kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz 
eleget, a TWS a tárolás, a biztosítás és a szállítás költségét a megrendelőre 
terheli. A raktározás díja havonta az áru áfával növelt értékének 12 %-a, amely- 
ben minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A megrendelő- 
nek/bérlőnek a szerződéstől való elállása esetén vagy ha a TWS, a megrendelő 
kötelezettségei elmulasztása miatt a szerződést rendkívüli felmondással felmon- 
dani kényszerül, a szerződés szerinti bruttó vételár - bérlet esetén a teljes futam- 
időre eső bérleti díj - 20 %-ának megfelelő bánatpénz megfizetésére köteles. A 
TWS jogosult ezt meghaladó kárát és egyéb igényeit is érvényesíteni a megren- 
delővel szemben. Amennyiben a megrendelő vagy bérlő előleget fizetett, úgy a 
TWS a bánatpénz iránti követelését és egyéb igényeit az előleg összegéből 
beszámítással jogosult kielégíteni. 

5.) Bérletnél egyedi átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik a gép kiadása és 
visszavétele. A visszavételkor észlelt hibákat a TWS a bérlő költségére javítja és 
ugyancsak a bérlőt terheli minden karbantartási, valamint a használatból eredő 
kopással, elhasználódással összefüggő anyag- és szolgáltatási költség. A TWS 
biztosítja a gépnek TWS–nél történő felrakását és levételét. 

III. Fizetési feltételek. 
1.) A szerződésben foglalt ár az áru ellenértékének a kifizetés napján hatályos 
Budapest Bank deviza eladási árfolyamon számított összege, amelyet forintban 
közöl a TWS a vevővel. Az ár nem tartalmazza a szállítás, csomagolás, posta, 
biztosítás és egyéb járulékos költségeket. Amennyiben az ajánlati vagy 
visszaigazolási ár árfolyama a kifizetésig 1 %-ot meghaladóan emelkedik, a TWS 
jogosult a meg-emelt árat - mint megállapodott árkülönbözetet - leszámlázni. 

2.) Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, az ellenérték fizetése az 
áru átvételének a napján, vagy a fizetési határidőként megadott napon esedékes. 
Az ellenértékkel szemben beszámításnak helye nincs. A fizetést készpénzzel 
vagy átutalással kell teljesíteni. Az esetleges téves utalásból vagy a 1. pontban 
rögzített ár téves átszámításából eredő többletköltségek (árfolyam különbözet 
és/vagy - veszteség, bankköltségek stb.) a megrendelőt terhelik. Amennyiben a 
fizetés készpénzt helyettesítő eszközzel történik, az azzal kapcsolatos költségek 
a megrendelőt terhelik, beleértve az esetleges óvatoltatás költségei is. 

3.) Bérletnél, részletfizetésnél az első részlet az átvételt megelőzően, a további 
bérleti díj, illetőleg a többi részlet havonta előre, minden hónap 5. napjáig esedé- 
kes. Amennyiben bérlő a bérleti díjjal 30 napot meghaladóan késedelembe esik, 
a TWS jogosult a szerződést felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az 
esetben a bérlő köteles a bérbe adott terméket a TWS felhívásában megjelölt 
napon visszaszállítani. Amennyiben a bérlő fizetési késedelembe esik, köte- 
les írásban a TWS felé jelezni a fizetési teljesítés idejét. A késedelmes 
fizetés esetén bérlő a késedelmes befizetést követő első havi számlázás- 
kor, a késedelem miatti kamatköltséggel növelt bérleti díjat köteles fizetni, 
melyet a TWS a számla mellékletében feltüntet. A késedelmes fizetés miatt 
a bérleti díj az alábbi képlettel számítottan emelkedik: késedelmes napok 
száma x 0,003 x havi bérleti díj. Minden egyéb –ily módon nem kiszámláz- 
ható-, a jelen szerződésből fakadó bérlői fizetési kötelezettség határidőn túli 
teljesítése esetén a bérlő évi 10% késedelmi kamatot köteles fizetni. 

Amennyiben e kötelezettségeinek a bérlő nem tesz eleget, úgy a TWS jogosult 
saját eszközzel a terméket bármikor visszaszállítani, annak költségeit a bérlő 
köteles megfizetni. A visszaszállítás bérlő általi akadályozása jogellenes cseleke- 
det. A már megfizetett bérleti díj ebben az esetben nem jár vissza. 

4.) Eladásnál a TWS fenntartja magának az áru tulajdonjogát a vételár teljes 
kifizetéséig. A megrendelővel szembeni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén, 
illetőleg végrehajtási eljárás megindításakor köteles erről a tényről az eljárás 
kezdeményezőit és a TWS-t is értesíteni. Ebben az esetben a megrendelő az 
árut haladéktalanul köteles visszaszállítani a TWS telephelyére. Az áru teljes 
kifizetéséig a vevő a berendezést vagy annak alkatrészét nem szerelheti le, nem 
adhatja el-, kölcsön-, bérbe, azt a saját telephelyén köteles tárolni. A TWS mind 
az eladásnál, mind a bérlet, mind a szerviz szolgáltatás esetében fenntartja 
magának a birtok visszaszerzésének a jogát. Ezekben az esetekben TWS 
jogosult az általa beépített alkatrészeket kiszerelni, azt a vevő tűrni köteles. 

5.) TWS Kft a bérflottái finanszírozására Budapest Lízing Zrt.-vel ( 1138 Buda- 
pest, Váci út 193. ) a továbbiakban (Lízingbeadó ) működik együtt. 
Az ily módon finanszírozott bérelt eszközök tulajdonosa a Lízingbeadó. 
A bérlő a bérleti szerződés aláírásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a 
Lízingbeadó a közte és a TWS közti megállapodás értelmében egyoldalú nyilat- 
kozattal szerződő félként, a TWS helyébe lépjen a bérleti szerződésben, abban 
az esetben, ha a Lízingbeadó jogosulttá válik a közte és a TWS közti szerződés 
felmondására, vagy ha a TWS ellen csőd, illetve felszámolási eljárás indul. 

6.) Megrendelő köteles a TWS-től megvásárolt, de még ki nem fizetett vagy 
bérbe vett termékekre az áfával növelt vételáron vagyonbiztosítást kötni, amely- 
nek kedvezményezettje a TWS. Ha a megrendelő ezt elmulasztja, úgy egyetem- 
leges kártérítési felelősséggel tartozik a TWS felé a termék rongálódása, elvesz- 
tése vagy megsemmisülése estén. 

IV. Jótállási kötelezettség, karbantartási felelősség 
1.) A TWS-t az általa fogalmazott új termékekre jótállási kötelezettség terheli a 
szállítási szerződésben vagy a felek által egyébként meghatározottak szerint. A 
jótállási felelősség akkor áll fenn, ha a megrendelő a terméket rendeltetésszerű- 
en használja. Nem rendeltetésszerű a használat akkor sem, ha nem a feladatnak 
megfelelő terméket használnak. Indokolt esetben a TWS a garanciát meghosz- 
szabbítja, amely az egész berendezésre, vagy annak egy részegységére is 
kiterjedhet. A TWS a jótállási kötelezettségét a Garancia Szolgáltatási Szabályza- 
ta alapján vállalja. 

2.) A megrendelő köteles a termékre a jótállási időn belül a kezelési és karbantar- 
tási utasításban meghatározott üzemóránként, de legalább félévente (bérletnél 
kéthavonta) a TWS-től ellenőrző szemlét kérni. Bérlet esetén a bérlő köteles a 
berendezést rendeltetésszerűen használni és a hónap utolsó munkanapján, 
írásban a bérelt berendezés üzemóra terhelését a TWS–nek megadni. Ennek 
elmulasztása esetén berendezésenként 10.000 Huf + Áfa áron – amit a bérlő 8 
napon belül kifizetni köteles - a TWS maga végzi el a leolvasást. A szemlén 
végzett karbantartás anyagköltségei, kiszállási költségek és munkadíj a megren- 
delőt/bérlőt terhelik. A gép hibás működése esetén a TWS által elismert garan- 
ciális körbe tartozó cserék költségét a TWS viseli. 

3.) A megrendelő elveszti a garanciát, ha a terméken az ellenőrző szemlét nem a 
megfelelő időben kéri, vagy azon olyan javításokat eszközöl, amelyhez a TWS 
nem járult hozzá. A megrendelőnek a várható üzemszerű működéssel kalkulált 
esedékességet megelőző 8 munkanapon belül, írásban kell a szemlét kérnie. 
Bérlet esetén, amennyiben a szemlére kéthavonta nem került sor, a karbantartás 
elmulasztásából eredő minden kárért a bérlő felel. 

V. Szerviz, javítási feltételek 
1.) A TWS az általa forgalmazott berendezéseket maga, vagy feljogosított képvi- 
selő útján szervizeli. A javítás és szervizelés díjait és egyéb feltételeit a TWS Kft 
javító-karbantartó tevékenységére vonatkozó vállalási szabályzat, illetve az 
egyedi szerződések tartalmazzák, amelyre - kérésre - a TWS árajánlatot ad. 

2.) Ha a garanciális javítás során a TWS alkatrészcserét hajt végre, a kicserélt 
alkatrész tulajdonosa a TWS lesz. A TWS vállalja az általa forgalmazott berende- 
zések alkatrészeinek utánpótlását. 

VI. Termékfelelősség 
A TWS az általa forgalmazott termékeket a CE tanúsítvánnyal forgalmazza. A 
TWS termékfelelőssége csak akkor lép be, ha a terméket rendeltetésszerűen 
használták, a vevő a IV. pontban leírt ellenőrzéseket elvégeztette, a berendezé- 
sek természetéből adódó balesetvédelmi, munkavédelmi és biztonsági előíráso- 
kat betartotta és csak a TWS által forgalmazott eredeti alkatrészekkel javították. 
A leírtak be nem tartása esetén a TWS mentesül minden felelősség alól. 

VII. Jogérvényesítés
A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből fakadó vitás 
kérdések eldöntésére a magyar jog az irányadó. A felek megállapodnak 
abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát egyeztető tárgyaláson 
rendezik. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen zerződéssel 
létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése érdekében, hatáskörtől 
függően, kikötik a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság, vagy annak 
hatásköre hiányában a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 


