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A több mint 25 éve eredményesen tevékenykedő Comptech Kft. legfontosabb alapelve a szakmai felkészültség mellett, a 
minőség és a megbízhatóság, amely meghatározza az egész társaság működését. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek és 
elvárásainak, teljes mértékben megfeleljünk és Magyarország legelismertebb fogyasztásmérési megoldások szállítói legyünk. 
Ennek érdekében MSz EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert és MSZ EN ISO 14001:2015 
környezetirányítási rendszert működtetünk és gondoskodunk az általunk forgalmazott eszközök szakszerű vevőszolgálatáról. 

  
 

 

 

Általános szerződési és feltételek* 
(távhőtechnológiai szerelvények pl. Kamstrup (DK) hőmennyiségmérők Danfoss, 

(korábban: JIP) gömbcsapok, szabályozástechnikai, épületautomatikai elemek 
hőcserélők, szelepek, hajtóművek stb.) 

 
 

A Comptech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Comptech) 
áruértékesítéseire és egyéb szolgáltatásaira az alábbi általános szállítási feltételek 
az irányadók. A jelen általános szerződési feltételek az ajánlat, illetve a szállítási 
szerződés részét képezik. 
 

1.) Az adásvételi szerződés létrejötte 
A Comptech ajánlata kötelezettség nélküli. Az adásvételi szerződés az írásban 
adott megrendelés írásbeli visszaigazolásával – ideértve a telefaxot és 
elektronikus levelet (e-mailt) is – jön létre. A szerződés bármely módosítása 
vagy kiegészítése csak írásban érvényes. 

 

2.) Fogyasztásmérőkre vonatkozó jogszabályi háttér 
2.1. A fűtési hőfogyasztásmérő kötelező hitelesítésű mérőeszköz.  
 

2.2. A Multical® hőfogyasztásmérők  mindenben megfelelnek az EN -1434 szabvány 
előírásainak, ezeket a MID irányelveknek megfelelő EU-hitelesítéssel (CE-M 
címke szállítjuk, amelyet 2006. 11. 01-től minden felhasználó –mint első 
hitelesítést- köteles elfogadni 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet illetve az 1991. évi 
XLV. Törvény (Mérésügyi törvény) 2007-es módosítása szerint. 

 

Kötelező hitelesítésű mérőeszköz a hitelesítés érvényességének időtartamán 
belüli, de legfeljebb 2 (kettő) évesnél nem régebbi első hitelesítést tanúsító 
jellel vagy hitelesítési bizonyítvánnyal, illetve megfelelőségi nyilatkozattal vagy 
megfelelőségi tanúsítvánnyal hozható forgalomba. 

 

2.3. Árainkat Budapest Bank Zrt. számlakonverziós napi eladási árfolyamán 
kalkuláljuk  (www.budapesbank.hu). 

 
2.4.   Mérőeszközeink maradéktalanul kielégítik a 43/2016. NGM rendelet-ben előírt 

követelményeket.  
 
3.1. Fizetési feltételek: A vételár 30 %-át átutalással megrendeléskor, 70%-át az 

áru átvételét követően kiállított számlánk alapján 10 munkanapon belül kérjük 
teljesíteni, a Budapest Banknál vezetett 10102093-03222003-00000000 sz. 
bankszámlánkra történő átutalással.  

3.2. Az előlegfizetés mértéke egyedi adásvételi szerződésben az általános 
szerződési feltételektől eltérő is lehet. 

 
3.3. Az áru feletti tulajdon és rendelkezési jogot, valamint az árfolyam korrekció 

jogát a vételár számlákon történő jóváírásig fenntartjuk.  
 

http://kamstrup.com/
http://www.budapesbank.hu/
http://www.multical.hu/MK16180_039.pdf
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3.4. A Comptech késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerinti 
késedelmi kamatot számít fel.  

 

3.5. A Vevő által történő bármiféle igényérvényesítés a vételár esedékességét nem 
érinti. A megrendelést az előleg bankszámlánkon történt jóváírását 
követően tekintjük élőnek!  

 

3.6. Társaságunknál lejárt vevőtartozással rendelkező  vagy „fa” cégeket csak a 
vételár egyidejű megfizetése estén szolgálunk ki.  

 

3.7. A Vevő az adásvételi szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a megrendelt áru 
vételár fedezete rendelkezésére áll.  

 

3.8. A Comptech jogosult a Vevőről bankinformációt kérni és ennek ismeretében a 
jelen ÁSZF-ben meghatározottnál nagyobb előleget, vagy a vételárnak az áru 
átvételével egyidőben történő megfizetését kérni. A bankinformáció költsége a 
Comptech-et terheli. 

 

3.9. A kárveszély az áru átvételével száll át a Vevőre. A Comptech felelősségi 
köre a rendelésben meghatározott szállítási terjedelem értékére korlátozódik 
és nem terjed ki az esetleges következmény károkra.  
A Comptech nem vállal felelősséget a tervezési és kivitelezési hibákból 
adódó hibákért. 

 

4. Átadás-átvétel: Amennyiben az egyedi adásvételi szerződés másképp nem 
rendelkezik, az áru átadási helye a Comptech 1221 Budapest Jobbágy u. 5. sz. 
székhelye. Vevői igény esetén a Comptech a Vevő költségére az árut a rendelés-
visszaigazolásban vagy az adásvételi szerződésben meghatározott helyre 
szállítja.  

 

5. Kellékszavatosság: Az Eladó az árura a polgári törvénykönyv 6:159. §-a szerinti 
kellékszavatossági kötelezettséget vállal, melyet a vevő az áru átvételétől 1 éven 
belül érvényesíthet. Szervízszolgáltatást a 1221 Budapest, Jobbágy u. 5. alatti 
székhelyen nyújtunk. Nem vonatkozik a kellékszavatosság természeti károkra, 
szakszerűtlen üzemeltetésből adódó károkra, elemekre, gyorsan kopó 
alkatrészekre.  

 

Kérjük a készülékkel együtt átadott használati és telepítési útmutatót a kivitelező 
kollégáknak átadni szíveskedjenek és kérjük az abban foglaltak maradéktalan 
betartását. Kellékszavatosság feltétele a számla megléte, fogyasztásmérő esetén 
sértetlen gyári/MKEH bélyegzés (plomba). 

 

6. Visszavét: A Comptech Kft. a vevő kérésére a fel nem használt, eredeti 
csomagolású, három hónapnál nem régebben vásárolt általa raktározott és 
forgalmazott termékeket visszaveszi az eredeti számla bemutatása ellenében a 
számla szerinti vételár 15%-os csökkentésével.  

 

7. Elállás: A megrendelés módosítása vagy lemondása írásban lehetséges. A 
megrendelést törölni a megrendelés időpontjától számított  24 órán belül  
korlátozás nélkül lehetséges. Ezen időn túl amennyiben a megrendelés nem 
raktárkészleti termékre vonatkozik a Comptech fenntartja a jogot, hogy az 
ügylettel kapcsolatban felmerült költségeket a Vevőre hárítsa.  
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Amennyiben a termék már szállításra előkészített állapotban van, a vevőt a 
megrendelés lemondásának a joga nem illeti meg. 

 

8. Danfoss termékek vásárlása esetén kérjük tanulmányozni a Danfoss Kft. 
általános szállítási feltételeit is, melyet itt olvashat: 
http://www.danfoss.hu/uploadedfiles/content/files/documents/pe/danfoss_szallitasi_feltetelek.pdf 

 

9. Az Adás-Vételi szerződésben megjelölt kapcsolattartók nevét, e-mail címét, 
telefonszámát a felek a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott jogalap alapján kizárólag a megkötött szerződés teljesítésével 
összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés megkötéséhez szükséges 
lépések megtétele, és a szerződés teljesítése érdekében kezelik. 
A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet 

mindkét fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. 

Az Adás-Vételi szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a 

felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak 

kezeléséhez a feleknek mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik. 

Az Adás-Vételi szerződés vonatkozó pontjában meghatározott kapcsolattartók 

személyének, illetve elérhetőségük megváltozásáról a Felek kötelesek egymást a 

lehető legrövidebb időn belül értesíteni. 

 
 
 
Kiadva: Budapest, 2018. szeptember 10. 

 
 
Készülékeink adatlapja megtekinthető honlapunkon: www.multical.hu 
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