
Általános szerződési feltételek (ÁSzF) a WESTTECH Maschinenbau GmbH vevői számára 
1. Általános rendelkezések, írásbeliség 
A WESTTECH Maschinenbau GmbH – a továbbiakban röviden: WESTTECH – vevőivel – a továbbiakban: szerződéses partnerek – kizárólag a jelen 
általános szerződési feltételek alapján működik együtt. A jelen általános szerződési feltételek minden, a WESTTECH által kötött szerződés lényeges 
részét képezik. A szerződéses partner igazolja, hogy a jelen ÁSzF-et megkapta és elolvasta, valamint maradéktalanul elfogadja annak tartalmát. Az 
alábbiakban és a túloldalon szereplőkön kívül további megállapodások nem köttettek, kivéve, ha ez írásban kifejezetten rögzítésre került. A szóbeli 
módosítások, mellékmegállapodások vagy vállalások csak akkor érvényesek, ha azokat a WESTTECH-nek a cégjegyzékbe bejegyzett, képviseletre 
jogosult szervei írásban megerősítették és cégszerűen aláírták. A szerződéses partner esetleges feltételei, amelyek ellentmondanak a jelen általános 
szerződési feltételeknek, hatálytalanok, kivéve, ha a felek közös megállapodással, az írásbeliség formai követelményének betartása mellett módosítást 
eszközölnek. Az alábbi szerződési feltételek a jövőbeni üzleti kapcsolatokra is érvényesek, akkor is, ha azokban a felek kifejezetten nem állapodtak 
meg ismételten. A WESTTECH azonban fenntartja annak jogát, hogy módosított feltételekkel kínáljon szolgáltatásokat. A WESTTECH legkésőbb 
akkor, amikor az üzleti kapcsolat keretében újabb szerződés megkötésére, illetve meglévő szerződéses viszony keretében szolgáltatások nyújtására 
kerül sor, felhívja a figyelmet a módosított üzleti feltételekre, és kérésre megküldi azokat a szerződéses partnernek. Az új szerződés megkötésével, 
illetve a további szolgáltatás igénybevételével a jelen feltételek elfogadottnak minősülnek.  
2. Ajánlat és szerződéskötés 
A WESTTECH ajánlatai – különösen az árak, a szállítási és egyéb határidők, adott esetben a szállítási lehetőség és a mellékszolgáltatások 
tekintetében – értesítés nélkül megváltoztathatók és kötelezettség nélküliek. A nyújtandó szolgáltatások terjedelmét és tartalmát kizárólag a 
megrendelés WESTTECH általi visszaigazolása határozza meg; kiegészítésképpen a jelen szerződési feltételek alkalmazandók. A WESTTECH 
szolgáltatásairól és termékeiről katalógusokban, árlistákban, brosúrákban, céges tájékoztató anyagokban, prospektusokban, vásári standok 
hirdetményeiben, körlevelekben, reklámküldeményekben vagy egyéb médiumokban szereplő információk kötelezettség nélküliek, kivéve, ha azokat 
írásban kifejezetten szerződéses tartalomnak minősítjük. A WESTTECH költségelőirányzatai alapvetően teljességi és helytállósági garancia nélkül 
készülnek. A WESTTECH fenntartja annak jogát, hogy kötelező jogszabályi előírások vagy műszaki szabványok okán eltérjen az ajánlati 
dokumentumoktól, illetve a megrendelés visszaigazolásától. A szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok, valamint a WESTTECH olyan alkalmazottai és 
megbízottai általi, illetve olyan alkalmazottaival és megbízottaival szembeni mellékmegállapodások, akik nem a cégjegyzékbe bejegyzett, képviseletre 
jogosult szervek, a WESTTECH számára csak annyiban kötelező érvényűek, amennyiben az adott személyek a WESTTECH megfelelő 
felhatalmazásával rendelkeznek és tőle megfelelő megbízást kaptak. A szerződéses partner feladata, hogy a WESTTECH-től tájékoztatást kérjen az 
ilyen személyek felhatalmazásának és megbízatásának terjedelméről. Ezen kötelezettség nemteljesítése esetén a szerződéses partner nem bízhat az 
alkalmazott vagy megbízott által felhatalmazása és megbízása terjedelmére vonatkozásában elmondottakban.  
3. Díjazás, fizetési módozatok és a késedelem következményei 
a) Az árak kialakítása: 
A szerződés szerinti árak euróban értendők. Amennyiben az ár ettől eltérő, külföldi valutában kerül megadásra, a fizetés minden esetben euróban is 
történhet, kivéve, ha kifejezetten kikötésre került a külföldi valutában történő fizetés. Az átváltás a fizetés időpontjában a fizetés helyén mérvadó 
árfolyamon történik. Az árak, hacsak a felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodtak meg, áfát nem tartalmazó nettó árak. Az árak ezen 
túlmenően úgy értendők, hogy raktározási, csomagolási, fuvar-, rakodási és szállítási költséggel, valamint vám- és biztosítási költséggel egészülnek ki. 
A csomagolást csak erre vonatkozó kifejezett megállapodás esetén vesszük vissza. Az olyan szállítások és szolgáltatások esetében, amelyek 
vonatkozásában nem került sor fix árak kifejezett kikötésére, a teljesítés napján érvényes listaárakat vagy a szokásos díjazást számítjuk fel. A 
WESTTECH-nek jogában áll, hogy a megállapodás szerintinél magasabb díjazást kérjen, ha a megrendelés időpontjában fennálló kalkulációs alapok, 
így például a nyersanyagárak, az átváltási árfolyam vagy a személyzeti költségek megváltoznak a szerződés megkötését követően. Amennyiben a 
megrendelést természetéből adódóan sürgősséggel kell elvégezni, vagy a szerződéses partner annak sürgős elvégzését kéri, felszámítjuk az emiatt 
szükséges túlórákat és az esetlegesen felmerülő többletköltségeket. Az időszakosan elszámolt díjazás, például szerviz- vagy karbantartási 
szolgáltatásokért, évente, a naptári év kezdetén esedékes. Amennyiben a szerződés év közben kezdődik vagy szűnik meg, ez a díjazás időarányosan 
jár. Ez a díjazás értékbiztosított az 1996-os fogyasztói árindex (VPI) alapján, azzal, hogy kiindulási alapul az a hónap szolgál, amelyben a felek 
megállapodtak az időszakos díjazásról. Amennyiben az 1996-os VPI-t már nem teszik közzé, az azt követő vagy az azt legjobban megközelítő lép a 
helyébe. Ezen túlmenően a WESTTECH-nek jogában áll, hogy a kalkulációs alapok változása esetén a fenti rendelkezések értelmében kiigazítsa az 
időszakosan elszámolandó díjazást. Az időszakosan elszámolandó díjazás adósságmentesítő hatása és az azzal kapcsolatos késedelem 
következményei tekintetében a jelen szerződéses pont többi rendelkezése érvényes. A WESTTECH olyan szolgáltatásaival kapcsolatban felmerülő 
ráfordításokat, amelyek fejében időszakos díjazás számítható fel, mint például az utazási költséget, a napidíjat és a szállásköltséget, külön számítjuk 
fel, és azokat teljes egészében a szerződéses partner köteles megfizetni. Az utazási idő ebben az összefüggésben munkaidőnek minősül. Az 
esetlegesen külön kikötött szkontó és egyéb árengedmény érvényét veszti, amennyiben fizetésképtelenségi eljárás indul a WESTTECH vagyonát 
illetően. A WESTTECH fenntartja annak jogát, hogy a mindenkor érvényes, illetve megfelelő áron felszámítsa az olyan szolgáltatásokat, amelyeket 
szerződés szerint nem köteles nyújtani, de amelyeket a szerződéses partner lehívott és igénybe vett. Ez különösen olyan szolgáltatásokra érvényes, 
amelyek a szerződéses partner elégtelen közreműködése következtében válnak szükségessé, vagy amelyek nem a WESTTECH által nyújtott 
szolgáltatások és programok igénybevételének, illetve használatának eredményei. A WESTTECH által szállított, illetve szállítandó árukkal kapcsolatos 
esetleges képzéseket és betanításokat csak megfelelő – díjköteles – megállapodás alapján végzünk. 
b) Esedékesség, a fizetési kötelezettség teljesítése: 
Hacsak a felek ettől eltérően nem állapodtak meg, a díj/vételár fele a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételekor, a fennmaradó része pedig a 
szállításkor vagy átvételre való rendelkezésre tartáskor, valamint a számla kézhezvételét követően költségmentesen és levonások nélkül esedékes. A 
szerződéses partner vagyoni helyzetének romlása esetén a WESTTECH jogosult azonnal esedékessé tenni a megállapodott díjat vagy a vételárat, 
továbbá csak előrefizetés esetén teljesíteni a megrendelést. A WESTTECH részére történt fizetések csak akkor adósságmentesítő hatásúak, ha azokat 
átutalással a számlán megnevezett bankszámlára vagy készpénzben egy, a kereskedelmi jog értelmében képviseletre jogosult szervnek teljesítik. 
Egyéb személyek nem jogosultak pénzbeszedésre, ha nem tudnak bemutatni az 1. pontban szereplő formai követelményeknek megfelelő pénzügyi 
meghatalmazást. A befizetés napjának az a nap minősül, amelyen az összeg beérkezett a WESTTECH-hez, banki átutalás esetén a WESTTECH 
pénzintézeténél való könyvelés napja. Váltót vagy csekket kifejezetten csak az összeg tényleges beérkezésének fenntartásával fogadunk el. Az összes 
azzal kapcsolatos díjat, költséget és kiadást a szerződéses partner viseli. A saját vagy idegen váltók forgalomba hozatala még nem minősül fizetésnek, 
és nem képezi egy esetleges szkontóra vonatkozó igény alapját. A fizetés visszatartása vagy a szerződés nemteljesítésével kapcsolatos kifogás a 
szerződéses partner által érvényesített szavatossági vagy kártérítési igény miatt kizárt, függetlenül attól, hogy az jogosnak vagy nem jogosnak 
bizonyul-e. Az ilyen igényeknek tehát nincs halasztó hatálya a fizetés esedékességét illetően. Amennyiben a felek szkontóban állapodtak meg, a 
szkontóhatáridő a WESTTECH-nél a számla kiküldésének időpontjában indul. A meglévő szkontómegállapodásra való tekintet nélkül a megállapodott 
díj megfizetése a fent leírtak szerint esedékes marad. Az esetleges szavatossági igények vagy állítólagos ellenkövetelések nem szakítják meg vagy 
függesztik fel a szkontóhatáridőt. A megállapodott szkontó nem határidőre történő vagy hiányos fizetés esetén tárgytalanná válik. A WESTTECH-nek 
jogában áll, hogy a beérkező fizetéseket az esetlegesen eltérő felhasználási cél megjelölésének figyelmen kívül hagyásával saját belátása szerint 
bármilyen esedékes kötelezettségbe, így az igényeinek, költségeinek, kiadásainak érvényesítésével kapcsolatos tartózkodásihely-kutatás okán, a 
kamat, illetve késedelemi kamat címén felmerülő, fizetési felszólításokhoz kapcsolódó költségekbe, utolsó helyen pedig a főösszegbe beszámítsa. 
Késedelem esetén a szerződéses partner köteles megtéríteni a díj behajthatóvá tételével kapcsolatos összes fizetési felszólításokhoz kapcsolódó 
költség, költség és készpénzkiadás teljes összegét. A felek a szerződéses partner fizetési kötelezettsége teljesítési helyének a WESTTECH székhelyét 
jelölik meg.  
c) A késedelem következményei: 
A fizetési határidő túllépése esetén a szerződéses partner anélkül, hogy formális késedelemmé nyilvánításra lenne szükség, az esedékességen túli 
összegre havi 1%-os késedelmi kamatot köteles fizetni, amely azonnal esedékessé válik. A szerződéses partner ezen túlmenően köteles a 
WESTTECH-nél a fizetési késedelem következtében felmerült összes költséget, mint a fizetési felszólítások és a beszedési kísérletek költségeit, a 
raktározási és az esetleges perbeli vagy peren kívüli ügyvédi költségeket megtéríteni. A szerződéses partner késedelme esetén a WESTTECH egyéb 
jogainak érintetlenül maradása mellett jogosult arra, hogy beszüntesse szolgáltatásait és/vagy igénybe vegye a szállítási határidő méltányos 
meghosszabbítását, esedékessé nyilvánítson minden, az adott vagy egyéb jogügyletből eredő nyitott követelést, valamint az esetlegesen leszállított 
tárgyakat elhozza, anélkül, hogy ez mentesítené a szerződéses partnert teljesítési kötelezettsége alól. A WESTTECH visszalépése ilyen cselekmények 
esetén csak a WESTTECH erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata esetén áll fenn. Részfizetés esetére a felek a határidő-mulasztásra vonatkozó 
kikötésben állapodnak meg: Akár csak egy részfizetés nem időben vagy hiányos teljesítése esetén a még fennálló maradék követelés egésze azonnal 
esedékessé válik. Határidő-mulasztás esetén a fenti rendelkezés szerint késedelmi kamatot számítunk fel.  
4. A szerződéses partner kötelezettségei 
A szerződéses partner a WESTTECH által végzett szerelési munkák során köteles gondoskodni arról, hogy megérkezésük után azonnal 
megkezdhessék a munkát a WESTTECH szerelő munkatársai. A szerződéses partner felel azért, hogy meglegyenek a létrehozandó műhöz vagy az 
adásvétel tárgyához szükséges műszaki feltételek, továbbá azért, hogy a műszaki berendezések, mint a tápvezetékek, kábelezések, hálózatok és 
hasonlók műszakilag kifogástalan és üzemképes állapotban, valamint a WESTTECH által létrehozandó művekkel vagy az adásvétel tárgyaival 
kompatibilisek legyenek. A WESTTECH jogosult, de nem köteles ezeknek a berendezéseknek külön díj ellenében történő ellenőrzésére. A 
szerződéses partner által esetlegesen rendelkezésre bocsátott dokumentumokkal, megküldött adatokkal vagy utasításokkal kapcsolatos ellenőrzési, 
figyelmeztetési vagy tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn, a WESTTECH erre vonatkozó felelőssége kizárt. A megrendelés a – szerződéses partner 
által beszerzendő – esetlegesen szükséges hatósági jóváhagyásoktól és engedélyektől függetlenül történik. 
5. Beszámítási és engedményezési tilalom 
A szerződéses partner nem jogosult követeléseit a WESTTECH követeléseibe beszámtani. A szerződéses partner a WESTTECH-hel fennálló 
szerződéses viszonyából eredő igényeit, így különösen a szavatossági és kártérítési igényeit csak az 1. pont formai követelményeinek megfelelő 
kifejezett hozzájárulással engedményezheti harmadik személynek. 
6. Biztosítéki jogok 
a) Tulajdonjog fenntartása: 
Minden áru az átadását követően is a WESTTECH tulajdonában marad a megállapodott ár és a járulékos díjak maradéktalan megfizetéséig. Amíg 
bármilyen követelés áll fenn a WESTTECH és a szerződéses partner közötti szerződésekből, addig a szerződéses partner nem adhatja el, nem adhatja 
bérbe, nem adhatja kölcsön, nem zálogosíthatja el, nem ajándékozhatja el, és nem viheti külföldre az árukat a WESTTECH hozzájárulása nélkül. A 
tulajdonjog fenntartása a szerződéses partnernek az áruval kapcsolatos olyan rendelkezéseire való tekintet nélkül is fennmarad, miszerint harmadik 
személyek jóhiszeműen jogokat szereznek az árura vonatkozóan. Követeléseinek maradéktalan megfizetéséig a WESTTECH jogosult arra, hogy 
bármikor megbizonyosodjon az áru meglétéről és állapotáról. Amennyiben harmadik személy lefoglalná az árut, a szerződéses partner köteles erről 
ajánlott levélben haladéktalanul értesíteni a WESTTECH-et. Ehhez mellékelni kell a foglalási jegyzőkönyvet és a tartalomról szóló, esküt pótló 
nyilatkozatot arról, hogy a lefoglalt áru a WESTTECH által szállított áruval azonos, és még nincs kifizetve. Amennyiben fizetésképtelenségi eljárás indul 
a szerződéses partner vagyonát illetően, a szerződéses partner köteles erről azonnal értesíteni a WESTTECH-et, valamint elkülöníteni minden, annak 
tulajdonjog-fenntartása alá eső tárgyat és követelést. A beavatkozási költségek a szerződéses partnert terhelik. A tulajdonjog-fenntartással szállított 
árunak a WESTTECH megbízásából való lefoglalása nem minősül a tulajdonjog-fenntartásról való lemondásnak. A WESTTECH jogosult arra, hogy a 
visszavett árut a vételár méltányosságának ellenőrzése nélkül harmadik személynek értékesítse. A visszavett tárgyak értékesítéséből befolyt bevételt le 
kell vonni az eredeti árkövetelésből. Az ebből adódó összeget a kamattal és minden, a tulajdonjog-fenntartás érvényesítésével kapcsolatos költséggel 
kiegészítve a szerződéses partner köteles megtéríteni a WESTTECH-nek, illetve beszámítani a már teljesített vételárba. 
b) Biztosítékok engedményezése: 
A szerződéses partner beszedésre átenged a WESTTECH-nek minden olyan követelést, amely a WESTTECH által szállított áru értékesítéséből, 
feldolgozásából, elegyítéséből, hasznosításából vagy használatából ered. A szerződéses partner az egyéb kártérítési kötelezettség mellett 
kötelezettséget vállal arra, hogy ezt az engedményezést az összes díj maradéktalan és a 3. pont értelmében vett szabályos megfizetéséig feltünteti 
könyveiben és számláin, és felhívja erre hitelezői figyelmét. Felszólításra köteles a WESTTECH rendelkezésére bocsátani minden olyan 
dokumentumot és információt, amely az engedményezett követelések és igények érvényesítéséhez szükséges.  
c) Visszatartási jogok: 
A WESTTECH-et a szerződéses partnerrel kötött jelen és más jogügyletekből eredő követeléseinek biztosítása érdekében megilleti az a jog, hogy az 
üzleti kapcsolatból eredő összes nyitott követelés kiegyenlítéséig visszatartsa a termékeket és árukat. A WESTTECH továbbá jogosult arra, hogy a 
szerződéses partnerrel kötött jelen és más jogügyletekből eredő követeléseinek biztosítása érdekében az üzleti kapcsolatból eredő összes nyitott 
követelés kiegyenlítéséig visszatartson olyan dolgokat, amelyeket a szerződéses partner megmunkálás vagy feldolgozás céljából adott át a 
WESTTECH-nek. A szerződéses partner kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben teljesítési kötelezettségeivel késedelembe esik, hozzájárul ezen 
dolgoknak a WESTTECH általi szabad értékesítéséhez. A WESTTECH jogosult arra, hogy az értékesítésből befolyó bevételt minden, a jelen és egyéb 
jogügyletből eredő követelés kiegyenlítésére használja, a 3. b) pontnak a kiegyenlítési rendről szóló rendelkezése értelemszerű alkalmazásával. 
d) Bankgaranciák, kezességek stb.: 
A szerződéses partner köteles a megrendelés elfogadása előtt írásban igazolni az esetleges bankgaranciákat, kezességi nyilatkozatokat és hasonló, a 
WESTTECH követeléseinek biztosítását szolgáló biztosítékokat. Amennyiben a WESTTECH ilyen igazolás nélkül fogadja el a megbízást, jogosult arra, 
hogy szolgáltatása nyújtásával megvárja az igazolás bemutatását. A szállítási határidők kezdetére és lefolyására a 7. pontban a biztosíték melletti 
szállítási határidők kezdetére vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni. 
7. Szállítási határidő, átvétel, a szerződéses partner elfogadási késedelme 
A WESTTECH által megadott mindenkori határidők, különösen a szállítási határidők csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat írásban kötelező 
érvényűként vállaltuk.  

A megrendelés módosítása – bármilyen okból is kerüljön rá sor – a megállapodott határidők és időtartamok hatályon kívül helyezését eredményezi, 
hacsak ettől eltérő megállapodásra nem kerül sor. A szállítási és szolgáltatási határidők méltányos mértékben meghosszabbodnak, illetve kitolódnak 
vis major, illetve olyan akadályok esetén – például üzemzavarok, közhatalmi intézkedések és beavatkozások, energiaellátási nehézségek, egy nehezen 
pótolható beszállító kiesése, sztrájk, akadályoztatás közlekedési útvonalakon, vámkezelési késedelem –, amelyek hatással vannak a szállításra vagy a 
szolgáltatásra. Eltérő megállapodások hiányában a szállítási határidő legkorábban a megrendelés visszaigazolásának dátumával, a szerződéses 
partnert terhelő összes műszaki, kereskedelmi és egyéb feltétel teljesítésének dátumával vagy azon a napon kezdődik, amelyen a WESTTECH 
megkapja a megállapodott előleget vagy biztosítékot. A szállítási határidő kezdete szempontjából a három felsorolt esemény közül a legkésőbb 
bekövetkező a mérvadó. A szerződéses partner köteles átvenni a WESTTECH szolgáltatásait, amint a WESTTECH jelzi a szállításra és szolgáltatásra 
kész állapotot. A nem számottevő eltérések nem jogosítják fel a szerződéses partnert az átvétel megtagadására. Amennyiben a szerződéses partner 
késdelembe esik a megrendelt áruk átvételével, a WESTTECH méltányos, legfeljebb 14 napos póthatáridő kitűzését követően jogosult a szerződéstől 
visszalépni és/vagy nemteljesítés miatt kártérítést kérni. Amennyiben a szerződéses partner a WESTTECH teljesítésre való készsége ellenére nem 
vesz igénybe egyes megállapodott szolgáltatásokat, a szerződéses partner köteles a teljes megállapodott, illetve méltányos díjazást megfizetni. A 
WESTTECH arra is jogosult, hogy visszalépjen a tárgyi szerződéstől és/vagy kártérítést kérjen nemteljesítés miatt. A WESTTECH-nek jogában áll rész- 
vagy előszállítást végezni és elszámolni. Amennyiben a megállapodás szerint a szállítás lehívásra történik, a szolgáltatás/adásvétel tárgya legkésőbb a 
megrendeléstől számított hat hónap után lehívottnak minősül. Arra az esetre, hogy a WESTTECH vállalkozása, üzeme vagy üzemrésze és annak 
keretében a jelen szerződés is egy másik személyre kerül átruházásra, a szerződéses kötelezettségek vonatkozásában kizárt a WESTTECH-nek az 
ABGB (osztrák Általános polgári törvénykönyv) 1409. §-a szerinti egyetemleges felelőssége.  
8. Kárveszély viselése és szállítás 
A kárveszély átszáll a szerződéses partnerre, amint a WESTTECH az üzemben vagy a raktárban rendelkezésre tartja az adásvétel tárgyát/művet, 
mégpedig függetlenül attól, hogy a WESTTECH egy fuvarozónak vagy szállítmányozónak adja át a dolgokat. A szállítmány feladása, a be- és 
kirakodás, valamint a szállítás mindenkor a szerződéses partner saját kockázatára történik. A szerződéses partner minden szakszerű szállítási módot 
engedélyez. Szállítási biztosítás megkötésére csak a szerződéses partner írásos megbízása alapján kerül sor. A WESTTECH-nek jogában áll, hogy 
szállítás esetén utánvéttel behajtsa a szerződéses partnernél a csomagolási és szállítási költségeket, valamint a díjat vagy a vételárat, amennyiben a 
szerződéses partner vagyoni helyzete megromlik, vagy a szerződéses partner túllépi a WESTTECH-hel közösen megállapított hitelkeretet. A 
WESTTECH minden szolgáltatási kötelezettségének teljesítési helye a WESTTECH üzeme.  
9. Szavatosság, felelősség, kötbér 
A WESTTECH az alábbi rendelkezések szerint szavatol: 
a) A kikötött szavatossági idő ingó és ingatlan javak esetében a kárveszély jelen ÁSzF szerinti átszállásától számított 6 hónap. b) A szavatosság olyan, 
a fenti határidőn belüli hibákra vonatkozik, amelyek az átadáskor jelen voltak, azzal a kitétellel, hogy ennek bizonyítása a szerződéses partner 
kötelessége. c) Szavatossági és/vagy kártérítési igényeinek fenntartása érdekében a szerződéses partner az áru átvétele, illetve a szolgáltatás 
nyújtása után haladéktalanul köteles írásban jelezni a hibát, valamint részletesen leírni a hibát és annak lehetséges okait. A kellékhiány bejelentését a 
WESTTECH székhelyén kell megtenni, valamint a szerződéses partner ott köteles átadni a kifogásolt árukat vagy munkákat, amennyiben az 
lehetséges. Az átvétel megtörténte után a kellékhiány bejelentése kizárt. A szerződéses partner az áru átvétel előtti megvizsgálásával adott esetben 
szakértő személyeket köteles megbízni saját költségére. Amennyiben ezt elmulasztja, nincs helye olyan későbbi kifogásnak, miszerint egy adott hiba 
nem volt felismerhető. Az ezen túlmenő szavatossági igények kizártak. Szintén kizártak a szerződéses partner szavatossági és kártérítési igényei, ha 
az általa vagy a megbízása alapján eljáró személyek által rendelkezésre bocsátandó műszaki berendezések, mint például tápvezetékek, kábelezések, 
hálózatok és hasonlók nincsenek műszakilag kifogástalan és üzemképes állapotban, vagy nem kompatibilisek a WESTTECH által létrehozandó 
művekkel vagy az adásvétel tárgyaival. Továbbá nem áll fenn szavatossági és kártérítési igény olyan hibák esetében, amelyek szakszerűtlen kezelés 
vagy túlzott igénybevétel következtében keletkeztek, ha nem tartották be a jogszabályi vagy a WESTTECH által kiadott előírásokat; ha a szállítás 
tárgya a szerződéses partner előírásai alapján készült, és a hiba ezekre az előírásokra, illetve rajzokra vezethető vissza; a szerződéses partner vagy 
harmadik személy általi hibás szerelés, illetve üzembe helyezés esetén, természetes kopás esetén, szállítási kár esetén, szakszerűtlen tárolás esetén, 
a működést zavaró üzemeltetési feltételek (pl. elégtelen áramellátás) esetén, kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások esetén, a szükséges 
karbantartás elmulasztása vagy helytelen állagmegóvás esetén.  
A WESTTECH jogosult arra, hogy minden általa szükségesnek tartott vizsgálatot elvégezzen vagy elvégeztessen, még akkor is, ha ezáltal 
használhatatlanná válnak az áruk vagy munkadarabok. Arra az esetre, hogy ez a vizsgálat kimutatja, hogy a WESTTECH nem felelős a hibáért, a 
szerződéses partner köteles viselni a vizsgálat méltányos díját. Amennyiben a teljesítési tárgyak a szerződéses partner adatai, rajzai, tervei, modelljei 
vagy egyéb specifikációi alapján készülnek, a WESTTECH csak a feltételeknek megfelelő kivitelezésért szavatol. Amennyiben a szerződéses partner a 
WESTTECH előzetes írásos hozzájárulása nélkül megváltoztatja az átadott adásvétel tárgyát vagy művet, a WESTTECH szavatossági/kártérítési 
kötelezettsége megszűnik. A másodlagos szavatossági igények érvényesítése során a WESTTECH választása alapján jogosult arra, hogy az adásvétel 
felbontása iránti igényt árcsökkentési igénnyel elhárítsa, amennyiben a hiba nem lényegi és orvosolhatatlan. Minden, a hibák orvoslásával 
kapcsolatban felmerülő költség, mint például a szállítási, a ki- és beszerelési, valamint az utazási költségek, a szerződéses partnert terheli. A 
szerződéses partner köteles a WESTTECH felszólítására díjmentesen rendelkezésre bocsátani a szükséges munkaerőt. A szavatosság megvalósítása 
csak az érintett alkatrész cseréjével, esetleg megfelelő javítással valósul meg. A WESTTECH mindenkor csak a szállítócégek szavatosságának 
keretén belül vállal felelősséget. A szavatosságból kizártak a ráfordított bérek, a ki- és beszerelés költségei, valamint a szállítási és fuvarozási 
költségek. A szerződéses partner nem jogosult arra, hogy a hiba saját maga végezte orvoslásáért költségtérítést követeljen a WESTTECH-től, kivéve, 
ha a WESTTECH ehhez írásban hozzájárult. A hibáknak a WESTTECH általi esetleges orvoslása nincs hatással a szavatossági időre. Különösképpen 
egy jobbítás vagy jobbítási kísérlet nem eredményezi az eredetileg megállapodott, a szállítástól számított 6 hónapig tartó határidő meghosszabbodását. 
Kizárt a WESTTECH felelőssége a szerződéses partnernél bármilyen jogalappal – beleértve a késedelmet, a lehetetlenséget, a rossz teljesítést és a 
szerződésen kívüli felelősséget – felmerülő kárért, kivéve, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartással okozták. A szerződéses 
partnert terheli a bizonyítás kötelezettsége a kár bekövetkezése és mértéke, az ok-okozati összefüggés, a jogellenesség és a vétkesség tekintetében. 
A felelősség kizárása különösen érvényes a hiba következtében keletkezett károkból, közvetett károkból, elmaradt haszonból, kamatveszteségből, 
egyéb vagyoni kárból, üzemszünet miatti károkból, adatvesztésből, harmadik személyekkel szembeni védelmi kötelezettség megszegéséből és 
harmadik személyeknek a szerződéses partnerrel szembeni igényeiből eredő kártérítési igényekre. Harmadik személyek általi igénybevétel esetén a 
szerződéses partner köteles kártalanítani és perektől mentesíteni a WESTTECH-et. A WESTTECH esetleges felelőssége minden esetben 
összegszerűen az adott megrendelés megállapodott díjára vagy vételárára korlátozódik. A WESTTECH által átvett szerződések átvétele csak ezen 
felelősség-korlátozás fenntartásával történik. A WESTTECH ezen túlmenő felelőssége kifejezetten kizárt. Amennyiben az összkár meghaladja a felső 
határt, az egyes károsultak kártérítési igényei arányosan csökkennek. A szerződéses partner köteles haladéktalanul értesíteni a WESTTECH-et az 
árukon, illetve a művön felfedezett hibákról, egyéb esetben minden igényét elveszti. A kártérítési igényeket minden esetben az áru átvételétől, 
legkésőbb a kár felismerhetőségétől számított hat hónapon belül, bírósági úton kell érvényesíteni, egyéb esetben azok elévülnek. Ez nem érinti a fenti 
9. c) pontban rögzített, a kellékhiánynak az áru átvételekor való haladéktalan bejelentésének kötelezettségét. Kártérítésként a szerződéses partner 
elsőre csak a dolog/mű jobbítását vagy cseréjét kérheti, a szerződéses partner csak akkor kérhet rögtön pénzbeli térítést, ha mindkettő lehetetlen vagy 
aránytalan ráfordítást jelent a WESTTECH számára. A szerelés, üzembe helyezés és használat mindenkori feltételeinek vagy a hatósági 
engedélyezési feltételek be nem tartása esetén általánosságban kizárt a felelősség. A szerződéses partner köteles gondoskodni arról, hogy a szállított 
áruk vagy művek üzemeltetési útmutatóit minden használó betartsa. A szerződéses partner különösen köteles személyzetét és a szállított áruval, illetve 
művel kapcsolatba kerülő egyéb személyeket megfelelően képezni és betanítani. A termékfelelősségi törvényből eredő dologi károk kártérítési 
kötelezettsége, valamint a más rendelkezésekből levezethető termékfelelősségi igények kizártak, amennyiben a jogszabályok ezt megengedik. A 
szerződéses partner köteles mindenkori szerződéses partnereire áthárítani a felelősségnek a termékfelelősségi igényekkel kapcsolatos kizárását. A 
termékfelelősségi törvény alapján való igénybevétel miatt kizárt a szerződéses partnernek a WESTTECH-hel szembeni kártérítési igénye. A 
szerződéses partner köteles elégséges biztosítást kötni a termékfelelősségi igényekre és e tekintetben kártalanítani és perektől mentesíteni a 
WESTTECH-et. Az esetlegesen kikötött kötbér kizárja az azt adott esetben összegszerűen meghaladó kártérítési igény érvényesítését a szerződéses 
partner által. A WESTTECH-nek jogában áll, hogy a kötbér helyett egy esetleges alacsonyabb kárt térítsen meg.  
10. Visszalépés, szerződés felbontása 
Késedelem esetén a WESTTECH jogosult póthatáridő kitűzése nélkül visszalépni a szerződéstől. Ebben az esetben a WESTTECH-nek jogában áll 
minden olyan szolgáltatást, amelyet a szerződés felbontásáig nyújtott, elszámolni és a díjat esedékessé nyilvánítani. A 3. b) pontnak az 
esedékességgel és a fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos rendelkezései ebben az esetben értelemszerűen alkalmazandók. A jelen 
bekezdés a WESTTECH vagyonát illetően indított fizetésképtelenségi eljárás következtében történt szerződésbontás esetében is érvényes, 
amennyiben a felek egymással szembeni kötelezettségei nem vagy nem maradéktalanul teljesültek, és a csődbiztos nem lép be a szerződésbe az IO 
(osztrák csődtörvény) 21. §-a szerint. A WESTTECH-nek ebben az esetben azonban jogában áll felajánlani a szerződés további fenntartását. 
Amennyiben a szerződés teljesítése nem a WESTTECH-nek felróható okból ellehetetlenül, a WESTTECH mentesül a teljesítés alól. Ezen túlmenően a 
WESTTECH-nek jogában áll visszalépni a szerződéstől, ha a szerződés hatályossá válását követően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek 
kételyeket támasztanak a szerződésnek a szerződéses partner általi teljesítését illetően. Ilyen visszalépés bejelentése esetén a szerződéses partner 
semmilyen igénnyel nem élhet. A szerződéses partner lemond a jelen szerződés tévedés miatt való megtámadásáról/kiigazításáról. 
11. Iparjogvédelem 
A szerződéses partner felel azért, hogy a gyártáshoz esetlegesen átadott tervadatok, rajzok, modellek vagy egyéb specifikációk nem sértik harmadik 
személyek oltalmi jogait. Oltalmi jogok esetleges megsértése esetén a szerződéses partner kártalanítja és perek alól mentesíti a WESTTECH-et. A 
szoftverek, tervek, vázlatok, költségelőirányzatok és egyéb műszaki dokumentumok, amelyek az ajánlat részét is képezhetik, ugyanígy a minták, 
katalógusok, prospektusok, ábrák és hasonlók mindig a WESTTECH szellemi tulajdonában maradnak. Bármilyen felhasználásukra, sokszorosításukra, 
másolásukra, terjesztésükre és harmadik személyek részére való átadásukra, közzétételükre és bemutatásukra csak a WESTTECH kifejezett 
hozzájárulásával kerülhet sor.  
12. Szoftverek 
Amennyiben szoftverelemek vagy számítógépes programok is részei a szolgáltatás/adásvétel tárgyának, a WESTTECH ezek vonatkozásában a 
szerződési feltételek és dokumentumok (pl. kezelési útmutató stb.) betartása mellett nem átruházható, nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a 
szerződéses partnernek a megállapodás szerinti felállítás helyszínén. A WESTTECH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződéses partner – 
bármilyen igény egyéb kizárása mellett – nem jogosult arra, hogy a szoftvert sokszorosítsa, módosítása, harmadik személyek számára hozzáférhetővé 
tegye, vagy a kifejezetten kikötöttektől eltérő célokra használja. Ez különösen a forráskódra érvényes. A szoftvert illetően szavatosságot csak a 
szerződéskötéskor kikötött specifikációkkal való egyezés tekintetében nyújtunk, amennyiben a szoftver a telepítési követelményeknek és a mindenkor 
érvényes alkalmazási feltételeknek megfelelően kerül felhasználásra. A WESTTECH nem szavatol azért, hogy a szoftver kifogástalan, illetve 
megszakítások nélkül vagy hibátlanul működik. Hibák jelentkezése nem zárható ki. A szoftver alkalmazásához szükséges hardvert a szerződéses 
partnernek kell rendelkezésre bocsátania, amennyiben azt nem foglalja magában a szerződés szolgáltatási terjedelme. A WESTTECH sem 
szavatosságot, sem felelősséget nem vállal azért, ha a szoftver a hardverfeltételek hiánya miatt – amennyiben azokat a jelen rendelkezés szerint a 
szerződéses partnernek kell biztosítania – nem működik. A WESTTECH által felajánlott szoftver kiválasztását és specifikációját a szerződéses partner 
végzi, aki köteles gondoskodni arról, hogy az kompatibilis legyen a helyszínen meglévő műszaki feltételekkel. A szerződéses partner felel a szoftver 
használatáért és az azzal elért eredményekért. Az egyedileg előállítandó szoftver teljesítményjellemzői, speciális funkciói, hardver- és 
szoftverkövetelményei, telepítési követelményei, alkalmazási feltételei és kezelése kizárólag a szerződő felek által írásban kikötendő specifikációból 
adódnak. Az egyedi szoftver gyártásához szükséges információkat a szerződéses partner a szerződéskötés előtt köteles rendelkezésre bocsátani.  
13. Titoktartás, adatvédelem 
A szerződő felek kötelesek a másik fél üzemi és üzleti titkait, valamint az egyéb bizalmas és védelmet érdemlő információkat és ügyeket, amelyeket a 
megrendelés teljesítéséből eredően vagy azzal összefüggésben bíznak rájuk, vagy amelyekről ezen körülmények között szereznek tudomást, titokban 
tartani, és azokat saját vagy mások céljaira nem, hanem csak a jogszerű feladatvégzés céljaira használhatják fel. A bizalmas kezelés kötelezettsége 
nem vonatkozik a már ismert vagy a szerződésen kívül ismertté váló információkra. Ez nem érinti a titoktartásra vonatkozó további jogszabályi 
kötelezettségeket. Ez a titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is fennmarad. 
14. Általános záró rendelkezések 
Egyes érvénytelen szerződési feltételek nincsenek kihatással a többi rendelkezés érvényességére, és azokat a szerződő felek olyan rendelkezésekkel 
kötelesek helyettesíteni, amelyek a lehető legjobban megközelítik az érvénytelen rendelkezés gazdasági érdekét és jogi célját. A szerződéses partner 
haladéktalanul köteles írásban értesíteni a WESTTECH-et nevének, cégnevének, címének, jogi formájának változásáról és egyéb releváns 
információkról. A teljesítés helye mindkét szerződő fél számára a WESTTECH székhelye. A szerződő felek minden, a jelen szerződésből eredő jogvita 
tekintetében az osztrák jog alkalmazását kötik ki, az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének (CISG) kizárásával, 
továbbá a WESTTECH székhelye szerint tárgyilag illetékes bíróság kizárólagos területi illetékességét. 


