TCL (Europe) Elektronika Korlátolt Felelősségű Társaság
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Definíciók
1.
Jelen ÁSZF-ben:
(i) “Társaság” alatt a TCL (Europe) Elektronika Korlátolt Felelősségű Társaságot
(ii) “Vevő” alatt a Társaságtól megvásárolt áru vásárlóját vagy a Társaságtól igénybevett
szolgáltatás igénybevevőjét
(iii) “Áruk” alatt azokat a dolgokat, felszereléseket vagy árucikkeket, melyekre jelen
dokumentum utal
(v) “Szolgáltatások” alatt azokat a szolgáltatásokat, melyre jelen dokumentum utal kell
érteni.
Általános rendelkezések
2.
Minden egyes, a Társaság által jóváhagyott megrendelést különálló és jogilag kötelező
érvénnyel bíró, a Társaság és a Vevő között létrejött szerződésnek kell tekinteni.
3.
A Társaság részéről közölt árajánlat nem minősül a Társaság által tett, Áruk értékesítésére
vagy Szolgáltatás nyújtására irányuló kötelező érvényű ajánlatnak, és bármely ilyen, a
Társaság által megtett árajánlat elfogadása, valamint a Vevő által tett valamennyi
megrendelés a Vevő ajánlatának tekintendő és nem tekinthető a Társaságra jogilag
kötelező érvényűnek, amíg és hacsak a megrendelést a Társaság írásban el nem fogadta.
Amennyiben a Társaság által támasztott feltételek (legyen az általános vagy speciális
feltétel) ellentétesek illetve eltérnek, vagy ellentétesnek illetve eltérőnek tűnnek a Vevő
által megadott feltételektől, úgy a Társaság feltételei tekintendők érvényesnek és
alkalmazandónak.
4.
Semmilyen, a jelen ÁSZF-ben vagy bármely más szerződésben támasztott feltételre
vonatkozó valós vagy vélt eltérés nem bír a Társaságra nézve kötelező erővel, kivéve ha a
Társaság vezető beosztású munkavállalója vagy vezető tisztségviselője azt előzetesen
írásban jóvá nem hagyta. Ha a Társaság egy megrendelést jóváhagyott, a Vevő a
megrendelését vagy a megrendelésének egy részét a Társaság előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem vonhatja vissza. A Társaság jogosult minden, a visszavonással
felmerült kárát
– beleértve az adminisztrációs és egyéb költségeket – Vevő
irányába kiszámlázni.
5. A Megrendelés Vevő által a Társaság részére történő elküldése egyben azt is jelenti, hogy a Vevő
a saját, értékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételeiről lemond és egyúttal
elfogadja jelen ÁSZF-t. Amennyiben bármilyen más feltétel ténylegesen rögzítve illetve
utalás formájában szerepel a Vevő által szolgáltatott dokumentumokon, mint például
specifikáción, vagy más formában, a Megrendelés kondíciói helyébe lépnek jelen ÁSZF
rendelkezései lépnek.
Műszaki adatok
6.
Minden, az Árukkal illetve Szolgáltatásokkal kapcsolatos leíró vagy műszaki adat, rajz,
illusztráció, fénykép, katalógus, súly és/vagy méret adat és általános leírás csupán
általános útmutatásul szolgál és nem képezi egyik szerződésnek sem a részét, kivéve, ha
a Társaság képviseletében annak vezető beosztású munkavállalója vagy vezető
tisztségviselője kifejezetten, írásban úgy rendelkezik.
Ár
7.

Ha a Társaság kifejezetten másképp nem rendelkezik, egyik ár sem tartalmaz általános
forgalmi adót, melynek megfelelően az általános forgalmi adó szabályait a felmerülés
napján irányadóak szerint kell alkalmazni.

Szállítás
8.(a)
Bármely, az Áru szállítására és/vagy Szolgáltatás teljesítésére megadott dátum vagy
időtartam csupán hozzávetőleges és becslés jellegű. Habár a Társaság minden tőle
telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megadott határidőknek illetve időtartamoknak
eleget tegyen, a megadott dátumok illetve időtartamok nem képezik a szerződések részét
és nem keletkeztetnek a Társaság számára jogilag kötelező érvényű kötelezettséget, és
minden esetben az eltelt időre tekintet nélkül az nem képezi a szállítás és/vagy teljesítés
lényegi részét. Abban az esetben, ha a Társaság a szállításnak és/vagy teljesítésnek a
Vevőtől származó további információ vagy tájékoztatás nélkül nem tud eleget tenni, és a
Társaság megítélése szerint az információ hiánya miatt a szállítás és/vagy teljesítés
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

késedelme várható, minden, a helyzetre irányadó jogosultságra vagy jogorvoslatra tekintet
nélkül értesíti a Vevőt a szállítási és/vagy teljesítési idő meghosszabbításáról.
Amennyiben az Árukat a Vevő köteles elszállítani a Társaságtól, úgy a Társaság fenntartja
a jogot, hogy az Áruk tárolásáért díjat számítson fel, ha a Vevő az Árukat az átvételi
lehetőség megnyílásáról szóló értesítést követő hét napon belül nem veszi át. Ha a Vevő
az Árukat az értesítéstől számított 21 napon belül sem veszi át, a Társaság jogosult a
szerződés további teljesítését felfüggeszteni és úgy tekinteni, hogy a szerződés teljesítése
a Vevőnek felróható okból hiúsult meg, melyre tekintettel Eladó jogosult a szerződéstől
haladéktalanul elállni, vagy a szerződést bármely, a Vevő oldalán közvetlenül vagy
közvetetten bekövetkezett kárért való felelősség nélkül, illetve a helyzetre vonatkozó
jogorvoslatra tekintet nélkül megszűntnek tekinteni.
Ha a Társaság a felelősségi körén kívül eső okból kifolyólag akadályoztatva van abban,
hogy az Árukat leszállítsa és/vagy a Szolgáltatásokat teljesítse (beleértve de nem
korlátozva olyan általános esetekre, mint a tűz, robbanás, üzem leállás, munkás sztrájk
vagy munkáskizárás, szállítás vagy anyagok rendelkezésre nem állása) a szállításra
és/vagy teljesítésre megadott időt megfelelő mértékben meghosszabbítottnak kell
tekinteni, és a Vevő ilyen okból eredő késedelem esetén nem jogosult a szerződéstől
elállni. Amennyiben a szállítás és/vagy teljesítés késedelme a 12 hetet meghaladja, a Vevő
jogosult a szerződéstől a késedelemmel érintett terjedelemben elállni, azonban a Társaság
nem felel semmilyen, a Vevő oldalán ebből eredő vagy következményként felmerülő kárért.
Amennyiben a Vevő írásban igényli, a Társaság a szállítást és/vagy teljesítést a
kölcsönösen elfogadott határidőig elhalaszthatja, azonban a Társaság jogosult a
halasztásért a Vevő irányába díjat felszámítani.
A Társaság jogosult bármely Áru szállítására és/vagy Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó
és általa elfogadott megrendelést érvényteleníteni, ha a Vevő a Társasággal szemben
fennálló bármely szerződéses vagy egyéb kötelezettségét megszegi.
A Vevő nem utasíthatja vissza, akadályoztathatja vagy hátráltathatja a szállítást és/vagy
teljesítést, és az Eladónak az előző okok miatt felmerülő hibás és/vagy késedelmes
teljesítése a Vevő számlafizetési kötelezettségét nem érinti.
A Társaság jogosult azoknak az Áruknak egy részét vagy egészét újra értékesíteni,
melyeknek leszállítása a kézbesítés megtagadása, hátráltatása vagy akadályoztatása miatt
maradt el, és a Társaság az Áruk ismételt leszállítására illetve a Szolgáltatások ismételt
teljesítésére kizárólag az eredeti vagy helyettesítő Áruk és/vagy megfelelő munkaerő
rendelkezésre állása függvényében köteles, az ilyen helyzetre irányadó jogosultságokra,
illetve jogorvoslatokra tekintet nélkül,
Semmilyen, az Áruk hiányos teljesítésére vagy szállítás közbeni sérülésére vonatkozó
igény nem vehető figyelembe, hacsak a kézbesítő nem kap egy igazolást, mely részletezi
az Áruknak a szállítás időpontjában fennálló hiányosságát vagy sérülését vagy az Áruk
hiányosságáról vagy sérüléséről a Vevő általi átvételtől számított hét napon belül a
Társaságot értesítik.

Vis maior
9.
A Társaság nem tartozik a Vevő irányában felelősséggel, illetve nem tekinthető a Társaság
részéről szerződésszegésnek az olyan okból adódó késedelem vagy a teljesítésnek olyan
okból történő meghiúsulása, vagy a Társaságnak bármely, az Árukkal kapcsolatos
kötelezettségének olyan okból történő megszegése, mely a Társaság ésszerű ellenőrzési
körén kívül esik (vis maior). A teljesség igénye nélkül különösen a következőkben felsorolt
események tekinthetők a Társaság ésszerű ellenőrzési körén kívül eső oknak:
(a)
elemi csapás, robbanás, árvíz, vihar, tűz vagy baleset.
(b)
háború vagy háborúval fenyegető helyzet, szabotázs, lázadás, polgári elégedetlenség
(c)
bármely kormányzati, parlamenti vagy helyi önkormányzati szerv részéről megtett
cselekedet, korlátozás, szabályozás, szabályzat, tilalom vagy intézkedés
(d)
import vagy export korlátozás vagy embargo
(e)
sztrájkok, üzemi munkáskizárások, bármely egyéb ipari esemény vagy kereskedelmi
jogvita (akár munkavállaló, akár a Társaság, akár harmadik személy érintett benne)
(f)
nyersanyag, munkaerő, üzemanyag, részegység vagy gyártóberendezés hiány
(g)
energiakimaradás vagy üzemleállás
Fizetési feltételek
10.
A Vevő a megrendelt Áruk és igénybevett Szolgáltatások díját (általános forgalmi adóval
növelten) a számla kibocsátás hónapjának végétől számított 30 napon belül az esetleges
ellenkövetelés beszámítása nélkül köteles a Társaság részére megfizetni. A Társaság az
esedékesség napjától kezdődően késedelmi kamat felszámítására jogosult.
11.
A fenti fizetési feltételek nem teljesítése annak Vevővel való közlése illetve figyelmeztetés
nélkül is szerződésszegésnek minősül. Abban az esetben, ha a Vevő bármely számlával
kapcsolatos fizetési kötelezettségét megszegi, a Társaság saját belátása szerint jogosult
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12.
(a)
(b)

(c)

esedékességre tekintettel a Vevő összes fennálló tartozását követelni és/vagy
hatálytalanítani az összes vagy bármely megrendelést és/vagy a szállítást a továbbiakban
visszautasítani és/vagy szolgáltatások további teljesítését beszüntetni, kivéve, ha a Vevő
a Társaság részére készpénzt vagy más elfogadható biztosítékot nyújt, vagy a Társaság
által esetlegesen meghatározozott egyéb feltételek teljesülnek.
Ha a Vevő az esedékesség napjáig fizetési kötelezettségét nem teljesíti – a rendelkezésére
álló egyéb jogosultságokra illetve jogorvoslatokra tekintet nélkül – a Társaság jogosult:
a szerződést megszüntetni vagy a Vevő részére történő további szállítást felfüggeszteni
a Vevő által megfizetett bármely összeget az Árukra megfelelően elszámolni (vagy
bármely, a Társaság és a Vevő között fennálló szerződés alapján szolgáltatott árukra
elszámolni, tekintet nélkül arra, hogy a Vevő azt mely áruk tekintetében kívánta elszámolni)
a Vevő irányába a meg nem fizetett összeg után éves szinten a Magyar Nemzeti Bank által
megadott alapkamat 3 százelékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamatot
felszámolni egészen addig, amíg a fennálló tartozás teljes egészében meg nem térül.
Hónapközi teljesítés esetén az adott hónapot a kamatszámítás szempontjából egész
hónapnak kell tekinteni.

Kárveszély átszállása
13.
Az Árukkal kapcsolatosan a kárveszély a Vevőre száll át:
(a)
Az Áruknak a Vevő részére történő kézbesítéskor, vagy az Áruknak a Vevő által átvevőként
kijelölt harmadik személynek történő átadáskor; vagy
(b)
Azt követő hét nap elteltével, hogy a Társaság értesítette a Vevőt, hogy az Áruk nála
átvehetőek, vagy az Áruk átvételére megjelölt időpont elteltéről szóló értesítés (ha van
ilyen) átvételi időpontja közül a későbbi időpontban; vagy
(c)
Ha a Vevő vagy a Vevő által átvételre kijelölt harmadik személy az átvételi kötelezettségét
neki felróható módon nem teljesíti azon a napon, amikor a Társaság a kézbesítést
megkísérelte.
(d)
Abban az esetben, ha a Vevő a Társaság székhelyén vagy telephelyén/fióktelepén veszi át
az Árukat, abban az időpontban, amikor a Vevő a Társaság átvételre kijelölt helyiségébe
belép, mely időponttól kezdődően a Társaság nem vállal felelősséget az Áruk
biztonságáért
Jótállás és követelések
14. (a) A Vevőnek mintavétellel vagy bármely más módon kell meggyőződni arról, hogy az általa
megrendelt vagy a Társaság által szolgáltatott Áruk rendeltetésüknek és leírásuknak
megfelelően teljesítik-e a forgalomképességgel, teljesítménnyel és minőséggel
kapcsolatos elvárásokat, és úgy kell tekinteni, hogy Vevő ezirányú kötelezettségének
eleget tett.
(b)
Abban az esetben, ha a Vevő a lenti 14(c) és 14(d) szakaszban foglaltak szerint az Árukkal
kapcsolatosan bármilyen igényt támaszt a Társaság felé, vagy az Árukkal kapcsolatosan
bármilyen problémája merül fel (beleértve különösen, de nem kizárólagosan a szállítás
elmaradása miatti bármilyen igényt vagy az Áruk hiányossága vagy megrongálódása
miatti igényt vagy a szerződés bármely rendelkezésével kapcsolatos megtévesztés vagy
szerződésszegés miatti igényt, illetve az Áruknak a leírás szerinti forgalomképességével,
teljesítményével, minőségével vagy mennyiségével vagy rejtett illetve nyilvánvaló hibája
miatti igényt) vagy a Társaság felelőssége bármely más módon felmerül, a Társaság
felelőssége (minden egyes igény kapcsán) arra korlátozódik, hogy a Társaság a Vevő
részére átruházza azon rendelkezések és szerződéses feltételek szerinti jogát, amelyek
szerint a Társaság az Árukat megvásárolta és ezen felül a Társaság semmilyen, a Vevő
oldalán felmerülő elmaradt haszonért vagy közvetlen illetve közvetett módon bekövetkező
kárért nem tehető felelőssé.
(c)
Abban az esetben, amikor az Áruk a Vevő által megadott specifikációnak vagy utasításnak
megfelelően kerültek legyártásra, módosításra vagy eladásra, az ilyen áruk rendeltetésük
szerinti forgalomképességével vagy bármely más tekintetbeni teljesítményével vagy a
rendeltetésüknek megfelelő funkcióra való képességgel kapcsolatos igényekért, illetve
amennyiben az igény (közvetve vagy közvetlenül) abból ered, hogy a Vevő által megadott
specifikáció vagy utasítás alkalmatlan, nem megfelelő vagy hibás, a Társaság a Vevő
irányába nem tartozik felelősséggel a Vevő oldalán felmerülő nyereségbeni veszteségért
vagy közvetlen illetve közvetett módon bekövetkező kárért.
(d)
Amennyiben az Áruk a fenti 14(c) szakaszban szabályozott körbe esnek, a Vevő által a
Társaság irányába támasztott bármely igény (beleértve, de nem kizárólagosan a 14(b)
szakaszban szabályozott eseteket) minden, a fenti 14(c) szakaszban fel nem sorolt alapon
támasztott igény esetén, és/vagy amennyiben a Szolgáltatások nem az általánosan
elvárható szakértelemmel és gondossággal kerültek teljesítésre, a Társaság
kötelezettséget vállal, hogy az ilyen Árukat kijavítja, kicseréli vagy az ilyen
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(e)

(f)

Szolgáltatásokat ismételten teljesíti vagy (a Társaság saját belátása szerint) a számla
szerinti értékből az alábbi feltételek szerint a számla értékét visszatéríti:
(i) az írásban a hiba/ok felismerhetőségét követően azonnal előterjesztett igény, illetve
minden esetben a Szolgáltatás teljesítésének napjától számított 12 hónapon belül,
illetve az Áruk leszállításának napját követő 3 hónapon belül (ahogy megfelelő)
(ii) a Vevőnek lehetőséget kell biztosítania a Társaság részére, hogy az
igényérvényesítéssel érintett Árukat megvizsgálhassa, mielőtt még az Árukat
tovább használnák vagy bármely más módon kezelnék
(iii) A Társaság nem tehető felelőssé az Árukat érintő semmilyen kárért vagy
meghibásodásért, amely azok leszállítása után azok nem megfelelő
tárolásából,
használatából, felróható túlterheléséből, nem megfelelő kenőanyagok használatából,
szakszerűtlen beüzemeléséből vagy javításából, módosításából vagy balesetből ered.
(iv) Ha a Társaság arra vállal kötelezettséget, hogy a Vevő tervei és/vagy specifikációi
és/vagy utasításai szerint teljesít Szolgáltatást, a Társaság nem felel a tervek,
specifikációk, utasítások részleges vagy teljes alkalmatlansága, nem megfelelő volta
vagy hibája miatt a Vevő oldalán felmerülő kárért.
A Társaságnak a fenti 14(b)-14(d) szakaszok szerint fennálló (kizárólagos) kötelezettségei
a Társaságnak az Árukkal és/vagy Szolgáltatásokkal vagy jelen szerződéssel
kapcsolatosan a Vevő irányába, a Vevő által támasztott bármilyen igényével
kapcsolatosan fennálló felelősségének korlátait jelentik. Az előzőekben említett
kötelezettségek helyettesítenek minden, az Árukkal és Szolgáltatásokkal kapcsolatosan
törvénybe vagy egyéb jogszabályba foglalt feltételt vagy garanciát, így ez utóbbiak ezúton
kifejezetten kizárásra kerülnek és semmilyen módon nem adhatnak alapot a Társaságnak
a Vevő oldalán felmerülő nyereségbeni veszteségért vagy közvetlen illetve közvetett
módon bekövetkező kárért való felelősségének érvényesítésére.
A fenti feltételek közül egyiket sem lehet úgy értelmezni, hogy kizárják vagy korlátozzák,
illetve megpróbálják kizárni vagy korlátozni a Társaság halál vagy személyi sérülés esetére
szóló felelősségét, melyet a Társaság vagy alkalmazottainak gondatlansága okoz.

Kártalanítás
15. (a) A Vevő köteles kártalanítani a Társaságot minden, a Társaság oldalán felmerülő olyan
költség, követelés, igény és veszteség miatt, amelyet a Társasággal szemben az Árukkal
kapcsolatosan érvényesítenek, vagy amelyet a Társaság bármely más módon szenved el
azt követően, hogy az Árukhoz kapcsolódó kárveszély akár a 11. szakaszban
meghatározottak szerint, akár bármely más módon a Vevőre szállt át, beleértve
(különösen, de nem kizárólagosan) a termékfelelősségről szóló, fogyasztóvédelmi vagy
egyéb hasonló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően felmerült kiadásokat.
(b) Abban az esetben, amikor az Árukat a Vevő a Társaság székhelyén, telephelyén vagy
fióktelepén veszi át, a Vevő köteles a Társaságot kártalanítani minden felmerült vagy
elszenvedett veszteségért vagy kárért, amely a Társaság oldalán a Vevőnek vagy
alkalmazottainak (vagy megbízottainak) felróhatóan az ilyen módon történő átvétel során
keletkezett.
Titoktartás
16.
Mind a Társaságot, mind a Vevőt titoktartási kötelezettség terheli, és a másik fél előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult harmadik személyek előtt semmilyen, az Árukra
és a hozzájuk kapcsolódó szerződésre vonatkozó technikai, kereskedelmi, vagy a másik
féltől az Árukkal kapcsolatos tárgyalások, megállapodások vagy bármilyen kommunikáció
során megszerzett információt feltárni.
Tulajdonjog fenntartás és rendelkezési jog
17. (a) Tekintet nélkül az Áruk szállítására és/vagy az Árukkal kapcsolatos kárveszély
átszállására,
vagy a Vevő és a Társaság között fennálló, az Árukkal kapcsolatos
szerződés bármely egyéb rendelkezésére, a Vevő bármely fizetési kötelezettségének
maradéktalan teljesítéséig a Társaság által a Vevő részére megállapodás alapján
értékesített Áruk kapcsán:
(i) Az Árukon a Társaság tulajdonjoga marad fenn és azokat a Vevő, mint letéteményes
tartja magánál
(ii) A Vevő köteles az Árukat a kereskedelemben általánosan felmerülő káreseményekkel
szemben azok újrabeszerzési értékéig egy jó hírnevű biztosítótársaságnál a
Társaság, mint kedvezményezett javára biztosítani, és a Társaság jogosult hét napos
előzetes értesítést követően megvizsgálni és másolatokat készíteni a biztosítási
feltételekről és a biztosítási díj bizonylatokról;
(iii) A Vevő köteles az Árukat a saját és egyéb harmadik személyek áruitól elkülönítetten
kezelni és megfelelően tárolni, megóvni, és biztosítani, hogy minden esetben a
Társaság tulajdonaként azonosíthatók legyenek.
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(b)

(c)

(d)

(e)

Amíg az Áruk tulajdonjoga nem száll át a Vevőre, a Vevő jogosult az Árukat használni vagy
egyéb módon a rendes üzletmenete során kezelni, feltéve, hogy bármilyen összeget, amit
a Vevő az Áruk kapcsán bevételként megszerez, a Vevő köteles a Társaság javára
bizományosként kezelni és a Társaság
értékesítésére ezen összegeket elkülönített
számlán tartani, amely azonban nem érinti a Társaság azon jogát, hogy a Társaság az ilyen
összegeket akkor is nyomon tudja követni, ha a Vevő a bevételt nem a fentiek szerint
elkülönítetten kezeli. A Társaság hét napos előzetes értesítést követően jogosult
megvizsgálni és másolatokat készíteni az ilyen számlákat érintő nyilatkozatokról,
dokumentumokról.
Amíg az Áruk tulajdonjoga nem száll át a Vevőre (feltéve, hogy az Áruk még megvannak
és nem kerültek a Vevő által továbbértékesítésre vagy bármely más módon nem
rendelkezett velük) a Társaság ekkor, vagy azt követően jogosult a Vevő irányába tett
értesítéssel vagy bármely, a 15. szakaszban meghatározott esemény bekövetkezését
követően a Vevőnek az Árukhoz kapcsolódó használati, továbbértékesítési vagy bármely
egyéb rendelkezési jogát visszavonni.
Bármely, az előzőekben szabályozott jog visszavonása esetén a Társaság jogosult arra,
hogy a Vevőtől az Áruk visszaszolgáltatását követelje, és ha a Vevő a visszaszolgáltatási
kötelezettségét elmulasztja, a Társaság jogosult Vevő vagy azon harmadik személyek
bármely helyiségébe belépni, ahol az Árukat raktározzák, és azokat az Árukat, melyekre a
Társaság a tulajdonjogát fenntartotta,
birtokába venni és belátása szerint elszállítani,
vagy arról egyéb módon rendelkezni.
Úgy tekintendő, hogy a Vevő az általa átvett Árukért a Társaság részére nem teljesítette
fizetési kötelezettségét, kivéve ha bizonyítani tudja, hogy az átvett Áruk vételára a
Társaság részéről átvételre került.

Szerződésszegés
18. Ha a Vevő:
(i) hibásan teljesít vagy bármely szerződéses kötelezettségét megszegi; vagy
(ii) ellene olyan eljárás indul, mely a Vevő fizetőképességét érinti; vagy
(iii) amennyiben a Vevő gazdasági társaság és felszámolására irányuló eljárást
maga
vagy más kezdeményez, vagy a legfőbb szerve elhatározza végelszámolását, vagy
valamely jelzálogjogosult a társaságot birtokba veszi,
vagy a társasági vagyon
részének vagy egészének kezelésére vagyonfelügyelőt jelöl ki, vagy a vagyonfelügyelő
kijelelösére hatósági határozat kötelezi, vagy hitelezői gyűlést hív össze vagy a
hitelezőivel
egyezséget köt; vagy
(iv) kereskedelmi tevékenységét megszünteti vagy a kereskedelmi tevékenységének
megszüntetésével fenyeget; abban az esetben a Társaság (tekintet nélkül a szerződés
alapján fennálló egyéb igényeire vagy jogaira) haladéktalanul jogosulttá válik arra, hogy
a szerződés további teljesítését saját belátása szerinti időpontig felfüggessze (tekintet
nélkül arra, hogy a felfüggesztésről Vevőt értesítette-e vagy sem), vagy a szerződést úgy
tekintse, mint aminek teljesítését a Vevő elutasította,
és
ezért
a
szerződést
megszüntesse vagy megszűntnek tekintse.
Értesítések
19.
Bármely, a jelen szerződés szerint megküldendő értesítést előre fizetett, elsőbbségi
postai küldeményként vagy fax útján címzetten kell megküldeni a másik fél legutóbbi
ismert működési helyére, és az értesítést a feladást követő 48 óra után kézbesítettnek
kell tekinteni.
Szerkezet
20.
A fejezetcímek nem képezik részét a jelen szerződés szerinti feltéleknek.
Irányadó jog
21.
Jelen szerződésre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók,
és a felek ezúton visszavonhatatlanul alávetik magukat a magyar bíróságok kizárólagos
illetékességének.
Teljességi záradék
22.
A jelen szerződés a tárgyát tekintve a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazza és a felek közötti minden korábbi megállapodást hatályon kívül helyez, és
azt a felek csak írásban, az erre feljogosított képviselőik által aláírt okirattal
módosíthatják.

TCL (Europe)Elektronika Kft.
Általános Szerződési Feltételek / Conditions of Sale
5

TCL (Europe) Elektronika Limited Liability Company
Conditions of Sale
Definitions
1.
In these Conditions:
(i) “The Company” means TCL (Europe) Elektronika Limited Liability Company
(ii) “The Buyer” means the purchaser of goods and/or services from the Company
(iii) “Goods” means the articles, equipment or goods to which this document relates
(iv) “The Services” means the services to which this document relates
General
2.
Each order which is accepted by the Company shall constitute an individual legally binding
contract between the Company and the Buyer.
3.

A quotation of the Company does not constitute an offer by the Company to sell or supply
goods or services and every acceptance of any quotation of the Company and every order
by the Buyer is and shall be deemed to be an offer by the Buyer to the Company and does
not and shall not bind the Company unless and until the Company gives its written
acknowledgement of the order. If the Company’s terms and conditions (whether special or
general) are at or appear to be at variance or inconsistent with any conditions of the buyer
then the Company’s terms and conditions shall be deemed to prevail and be effective.

4.

No variation or purported variation of a term of this or any contract shall bind the Company
unless first agreed in writing and signed by a Manager or Director on behalf of the Company.
After an order has been acknowledged by the Company the Buyer may not cancel the order
or any part thereof without the prior written consent of the Company. The Company shall be
entitled to invoice the Buyer for all and any loss occasioned by a cancellation including
administrative and other expenses.

5.

Sending of the Order by the Buyer to the Company shall also imply the renunciation by the
Buyer of its general terms and conditions of sale and the adoption of the present Conditions.
Should any different terms or conditions be printed on or referred to on any documents
supplied by the Buyer, such as specificatzions or otherwise, such different terms and
conditions shall be superseded by present Conditions.

Technical Specifications
6.
All descriptive and technical specifications drawings illustrations photographs catalogues
particulars of weights and/or dimensions and general literature relating to the Goods and/or
the Services are intended only to present a general guide and shall not be incorporated in or
form part of this or any contract unless otherwise expressly agreed in writing signed on
behalf of the Company by a Manager or Director.
Price
7.

Unless otherwise expressly so stated all prices are exclusive of value added tax which shall
be applied in accordance with the legislation in force at the tax point date.

Delivery
8. (a)
Any dates or periods for the delivery of the Goods and/or the performance of the Services or
any of them are best estimates and approximate only. Whilst the Company will where
possible attempt to comply with such dates or periods any such dates or periods shall not
take effect as a term of the contract or constitute an obligation binding on the Company and
in any event but without prejudice to the foregoing time shall not be of the essence for such
delivery and/or performance. Where the Company is unable to effect delivery and/or
performance without further information or details from the Buyer and there is in the opinion
of the Company a delay on the part of the Buyer in providing such information or details the
Company may give notice extending any delivery period without prejudice to any other right
or remedy available to it.
(b) Where the Buyer is to collect goods from the Company, the Company reserves the right to
charge for storage if such goods are not collected within seven days of notifying the Buyer
that such goods are available for collection. If the goods are not collected by the Buyer within
21 days of such notification the Company shall be entitled to suspend further performance
of the contract and to treat the contract as being wrongfully repudiated by the Buyer and
forthwith terminate the contract or treat the contract as terminated without liability for any
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loss whether direct or indirect suffered by the Buyer by reason of such termination but
without prejudice to any other right or remedy available to it.
(c) If the Company is prevented from delivering goods and/or performing services at the time
provided for delivery and/or performance by reason of any cause outside its reasonable
control (including but not so as to limit the generality of the foregoing fire, explosion, plant
breakdown, interference by labour strikes or lock-outs or non-availability or transport or
materials) the period for delivery and/or performance shall be deemed extended accordingly
and the buyer shall have no right to terminate the contract by reason of such delay. If the
delivery and/or performance date has been exceeded by 12 weeks then the Buyer may give
notice to the Company to terminate the unfulfilled part of the contract but the Company shall
have no liability to the Buyer for any loss or damage arising therefrom or consequential
thereon.
(d) If so requested by the Buyer in writing, the Company may defer delivery and/or performance
to a date agreed by the Company and the Buyer but the Company shall be entitled to charge
the Buyer for the said deferment.
(e) The Company shall be entitled to cancel any accepted order or withhold delivery of any
goods and/or performance of any services if the Buyer is in breach of any obligation to the
Company whether contractual of otherwise.
(f) The Buyer shall not refuse prevent or hinder delivery and/or performance and failure by the
Company to effect delivery and/or performance by reason of any of the aforesaid shall not
effect the obligation of the Buyer to pay the invoice price.
(g) The Company shall be entitled to re-sell all or any goods in respect of which delivery is
refused prevented hindered or cancelled and in the event that the reason for refusing
preventing hindering or canceling delivery and/or performance subsequently ceases to apply
the Company shall only be bound to re-deliver goods and/or re-perform services subject to
the availability of the original or replacement goods and/or the availability of suitable labour
and without prejudice to any other right or remedy available to it.
(h) No claim for short delivery of goods or goods damaged in transit can be entertained unless
either a receipt is given to the carrier detailing the shortage or damage at the time of delivery
or alternatively notification of the shortage or damage is given to the Company within seven
days of the date of delivery of the Goods to the Buyer.
Force Majeure
9.
The Company shall not be liable to the Buyer or be deemed to be in breach of the Contract
by reason of any delay in performing, or failure to perform, any other Company's obligations
in relation to the Goods, if the delay or failure was due to any cause beyond the Company's
reasonable control. Without prejudice to the generality of the foregoing, the following shall
be regarded as causes beyond the Company's reasonable control;
(a)
Act of God, explosion, flood, tempest, fire or accident.
(b)
War or threat of war, sabotage, insurrection, civil disturbance or requisition.
(c)
Acts, restrictions, regulations, bye-laws, prohibitions or measures of any kind on the part of
any governmental or parliamentary or local authority.
(d)
Import or export regulations or embargoes.
(e)
Strikes, lockouts or other industrial actions or trade disputes (whether involving employees
of the Company or of a third party).
(f)
Difficulties in obtaining raw materials, labour, fuel, parts or machinery.
(g)
Power failure or breakdown in machinery.
Terms of Payment
10.
All goods and services shall be paid for (together with value added tax thereon) within 30
days from the end of the calendar month in which they were invoiced by the Company and
without regard to any equity, set-off or counterclaim. The Company shall be entitled to
interest from the date upon which payment falls due.
11.

Non-compliance with the above terms of payment does and shall constitute default without
reminder. In the event that the Buyer fails to fulfil the terms of payment in respect of any
invoice the Company may as its sole discretion demand payment of all or any outstanding
liabilities whether or not due and/or cancel all or any outstanding order and/or decline to
make further deliveries and/or decline to perform further services except upon receipt of cash
or satisfactory security or such other terms as the Company shall decide.

12.

If the Buyer fails to make payment on the due date then, without prejudice to any other right
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(a)
(b)

(c)

or remedy available to the Company, the Company shall be entitled to:
Cancel the contract or suspend any further deliveries to the Buyer;
Appropriate any payment made by the Buyer to such of the Goods (or the goods supplied
under any other contract between the Buyer and the Company as the Company may think fit
notwithstanding any purported apportionment by the Buyer);
Charge the Buyer interest on the amount unpaid at the rate of 3% per annum above Hungarian
National Bank base rate from time to time until payment in full is made, a part of the month
being treated as a full month for the purpose of calculating interest.

Passing of Risks
13.
Risk of loss and/or damage to the Goods shall pass to the Buyer :
(a) On delivery to the Buyer or to a third party or carrier nominated by the Buyer to take or accept
delivery; or
(b) Where the Company gives notice to the Buyer that the goods are available for collection, on
the expiry of seven days from the date of such notice or on the expiry of the time agreed for
collection following service of such notice (if any) whichever is the later; or
(c) If the Buyer or a third party appointed by the Buyer to accept or take delivery wrongfully fails
to accept; or take delivery of the Goods, on the Company tendering delivery of the Goods; or
(d) If the Buyer is to collect the Goods from the Company, on the Buyer entering the premises
at which the Goods are situate for the purpose of such collections; and the Company shall
not subsequently be liable for the safety of the Goods.
Warranties and Claims
14. (a) The Buyer should satisfy itself whether by testing samples or otherwise as to the
performance merchantability quality fitness for purpose and compliance with description
and/or samples of all goods ordered by it from and/or supplied to it by the Company and shall
be deemed and conclusively presumed to have done so.
(b)
Subject to Clauses 14(c) and 14(d) below in the event of any claim on any ground being made
by the Buyer against the Company in respect of the Goods or any of them or any matter
arising from or relating to the Goods or this contract (including without prejudice to the
generality of the foregoing any claim for non-delivery of or relating to any defect in or damage
to the Goods, or in respect of any misrepresentation or breach of any term, condition or
warranty relating to the performance merchantability quality quantity fitness for purpose
description or freedom from latent or patent defects of the Goods) or otherwise howsoever
the liability of the Company to the Buyer shall be and is hereby limited (in respect of each
claim) to the Company making available to the Buyer (insofar only as it is able to do so) the
benefit of the terms and conditions upon which the Goods have been supplied to the
Company and under no circumstances shall the Company be in any way further liable to the
Buyer whether for loss of profit or for any other direct or consequential loss howsoever
arising.
(c) Where the Goods are or have been manufactured and/or modified and/or sold or supplied to
the specific design specification or instruction of the Buyer then, in the event of any claim
relating to the merchantability fitness for purpose or any other ground relating to the
performance of the Goods or their ability to carry out a particular function or where the claim
(directly or indirectly) arises as a result of or due to the unsuitability, inadequacy or failure
of the design specification or instruction of the Buyer the Company shall not have any liability
to the Buyer on any account whatsoever whether for loss of profit or for any other direct or
consequential loss howsoever arising.
(d) Where the goods fall within the category of Goods mentioned in Clause 14(c) above then, in
the event of any claim on any ground being made by the Buyer against the Company
(including without limitation any ground specified in Clause 14(b) above) other than any
ground specified in Clause 14(c) above and/or where the Services have not been performed
with a reasonable degree of skill and care the Company undertakes to repair or replace such
Goods and/or re-perform such service or (at the option of the Company) to refund the invoice
price therefore subject to and conditionally upon:
(i) any such claim being made in writing and as soon as any fault and/or cause for
complaint is readily discernible and in any event within 12 months of the date of
performance of the relevant Service or 3 months of the date of delivery of the relevant
Goods (as appropriate);
(ii) The Buyer must afford to the Company the opportunity to examine any goods which are
relevant to the subject of a claim before such goods have been further handled,
processed or otherwise dealt with;
(iii) The Company will not be liable for any damage to or deterioration of any goods which
occurs after delivery whether the same occurs due to unsuitable storage conditions,
inappropriate use, neglect overloading, unsuitable lubricants, improper installation or
repair, alteration or accident or to any other cause whatsoever.
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(e)

(f)

(iv) Where the Company undertakes services to the Buyer's own design and/or specification
and/or instruction the Company shall have no liability for any loss or liability arising in
whole or in part from the unsuitability or inadequacy of the design specification or
instructions given by or on behalf of the Buyer.
The obligations of the Company under Clauses 14(b)-14(d) above (inclusive) shall be the
absolute limit of the Company's liability to the Buyer in respect of any claim against the
Company in respect of the Goods and/or the Services and/or any matter arising from or
relating to the Goods and/or Services or this contract. Such obligations are in substitution
for any term condition or warranty implied by statute, common law or otherwise in respect
of the Goods and/or Services which are hereby expressly excluded and under no
circumstances shall the Company be in any way further liable to the Buyer whether for loss
or profit or any other direct or consequential loss howsoever arising.
Nothing in these conditions shall operate or be construed as operating to exclude or restrict
or attempting to exclude or restrict any liability of the Company for death or personal injury
caused by the negligence of the Company or its employees.

Indemnity
15. (a) The Buyer shall indemnify the Company and keep it fully and effectively indemnified against
all and any costs claims demands losses or liabilities of whatsoever nature brought or made
against the Company or otherwise suffered or incurred by the Company relating to or
connected with the Goods after the date upon which the risk in the Goods passes to the
Buyer whether in accordance with Clause11 of these conditions or otherwise and including
(but without prejudice to the generality of the foregoing) any of the aforesaid which are
brought made suffered or incurred under or pursuant to any product liability consumer
protection or similar laws.
(b)
In the event that the Buyer is to collect Goods from the Company the Buyer shall indemnify
the Company and keep it fully and effectively indemnified against any loss or liability of
whatsoever nature suffered or incurred by the Company as a result of the acts or omissions
of the Buyer or its employees (or agents) in the course of such collection.
Confidentiality
16.
Both the Company and the Buyer shall keep confidential and shall not without prior consent
in writing from the other disclose to any third party any technical or commercial information
about the Goods and the Contract relating thereto or any information acquired from the other
as a result of discussions, negotiations and other communication between them relating to
the Goods and the order".
Reservation of Property and Right of Disposal
17. (a) Notwithstanding delivery and/or the passing of risk in the Goods or any other provisions of
the contract between the Buyer and the Company in respect of Goods, until payment by the
Buyer in full of the price and any other monies payable to the Company in respect of all goods
agreed to be sold by the Company to the Buyer and including (without prejudice to the
generality of the foregoing) the Goods:
(i) The property in the Goods shallremain in the Company and the Buyer shall hold the
same as bailee for the Company.
(ii) The Buyer shall insure the Goods against all normal commercial risks to their full
replacement value with an insurance company of repute for the benefit of the Company
and the Company shall be entitled to inspect and take copies of such insurance policy
and the premium receipts for it upon giving the Buyer not less than seven days notice;
(iii) The Buyer shall keep the Goods separate from those of the Buyer and third parties and
properly stored and protected and shall ensure that they are at all times identifiable as
the Company's property.
(b) Until such time as the property in the Goods passes to the Buyer, the Buyer shall be entitled
to use or otherwise deal with the Goods in the ordinary course of its business provided that
any monies received by the Buyer in respect of the Goods shall be held by the Buyer in a
fiduciary capacity on behalf of the Company and, if the Company shall by notice so require,
the Buyer shall keep such monies in a separate account but without prejudice to the
Company's right to trace the same if the Buyer fails to keep such proceeds separate as
aforesaid. The Company shall be entitled to inspect and take copies of the statements and
other documents relating to any such account upon giving the Buyer not less than seven
days notice.
(c) Until such time as the property in the Goods passes to the Buyer (and provided that the goods
are still in existence and have not been re-sold or otherwise disposed of by the Buyer) the
Company shall be entitled by notice to the Buyer served on or at any time after the occurrence
of any of the events specified in Clause 15 forthwith to terminate the Buyer's power to use,
re-sell or otherwise deal with the Goods.
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(d) At any time after such termination the Company shall be entitled to require the Buyer to
deliver up the Goods to the Company and, if the Buyer fails to do so forthwith, to enter upon
any premises of the Buyer or any third party where the Goods are stores and take possession
of any Goods in which the property remains in the Company and remove and dispose of them
as the Company thinks fit.
(e) The Buyer shall be deemed not to have paid the Company for the Goods in the possession
of the Buyer at any time unless the Buyer can prove to the satisfaction of the Company that
payment for such Goods has been received by the Company.
Breach
18. If the buyer :
(i) Makes default or commits any breach of its obligation to the Company hereunder; or
(ii) Is involved in any legal proceedings in which its solvency is in question; or
(iii) Being a Company presents a petition or has a petition presented for its winding-up or
convenes a meeting to pass a resolution for voluntary winding-up or an encumbrancer
takes possession of or receiver or administrative receiver is appointed of all or any part of
its assets or undertaking or an Administration Order is made in respect of it or it calls a
meeting of or enters into any composition or arrangement with its creditors or applies for
an interim order; or
(iv) Ceases or threatens to cease to trade; then in any such case the Company shall
immediately become entitled (without prejudice to its other claims and rights under the
contract) to suspend further performance of the contract for such time as it shall in its
absolute discretion think fit (whether or not notice of such suspension shall have been
given) to treat the contract as wrongfully repudiated by the Buyer and forthwith terminate
the contract or treat the contract as terminated.
Notices
19.
Any notice required to be given hereunder may be served by pre-paid first class letter or fax
addressed to the last known place of business of the party upon whom service is being
affected and such notice shall be deemed to have been served 48 hours after despatch.
Construction
20.
The sub-headings do not form part of these Conditions.
Governing Law
21.
This contract shall be governed by and construed in accordance with Hungarian law and the
parties hereby irrevocably submit to the non-exclusive jurisdiction of the Hungarian Courts.
Entirety of Agreement
22.
This agreement contains the entire agreement between the parties with respect to its subject
matter, supersedes all previous agreements and understandings between the parties, and
may not be modified except by instrument in writing signed by the duly authorised
representatives of the parties
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