Általános Szerződési Feltételek
I. Általános szabályok
1. Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
vonatkoznak a CoreSec Biztonságtechnikai Kft. (Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az
általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött
szerződésre.

II. Megnevezések, meghatározások
1. Szolgáltató: A CoreSec Biztonságtechnikai Kft.
(Székhelye: 2600 Vác, Nagymező u. 37, Cégjegyzékszáma: 12-09-009037,
Adószáma:25055612-2-13) A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai, hatósági engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége
folytatásához kapcsolódóan szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik,
amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.
2. Megrendelő: az egyedi szolgáltatási szerződésben vagy egyéb, a szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett ügyfél.

III. A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma
1. A felek a Megrendelő által választott szolgáltatás(oka)t, ehhez szükséges anyagok
megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és a “Megbízási szerződés”
(továbbiakban: MSZ) szerinti tartalommal határozzák meg.

IV. A szolgáltatás ellenértéke
1. A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőt a szerződés
megkötése előtt árajánlat útján tájékoztatja.
2. A Szolgáltató a „MSZ” megkötésekor előleget kérhet, amiről igazolást ad és a „MSZ”
elválaszthatatlan mellékletét képezi.

V. Fizetési feltételek
1. A Szolgáltató által kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és
adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének
módját és határidejét. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
2. Minden eszköz és termék a szolgáltató tulajdonát képezi az árajánlatban, ill.
szerződésben meghatározott összegek teljes kiegyenlítéséig.

VI. Adatvédelem, tájékoztatás
1. A szerződéses jogviszonyt követően tudomásunkra jutott információkat az 1992. évi
LXIII. "Személyes adatok védelméről" szóló törvények előírásainak megfelelően és az
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük.

VII. Szerzői jogok
1. A www.coresec.hu weboldalon található képek, cikkek, video anyagok, dokumentumok,
szoftverek a CoreSec Biztonságtechnikai Kft. vagy üzleti partnereinek szellemi
tulajdonát képezik. Minden esetben vonatkozik a weboldal látogatójára a hatályos
szerzői jogi törvény. Tilos a közölt anyagok írásos engedély nélküli tovább közlése,
értékesítése, módosítása, de saját használatra Ön számítógépén azokat tárolhatja,
kinyomtathatja.

VII. Garancia
1. Garancia időtartama: Cégünk az általa eladott termékekre a vásárlástól számított 1 év
gyártói garanciát vállal. Az ettől eltérő szavatossági és garanciális idő az adott
árucikknél a számlán fel van tüntetve. A lejárt, illetve a jótállást vesztett termékek
javíttatását költségtérítés ellenében tudjuk vállalni.

VIII. Szerviz és karbantartási ügyintézések rendje
1. A hiba bejelentését követően egy előre egyeztetett időpontban kollégáink kiszállási díj
ellenében a készülék üzemeltetési helyén ellenőrzik a terméket.
2. Amennyiben a terméknél semmilyen hibajelenség nem jelentkezik, átvizsgálási
költséget számolunk fel.
3. Amennyiben a hiba a helyszínen nem elhárítható, abban az esetben “Szerviz felvételi
lapot” állítunk ki, melynek eredeti példányát a vásárló kapja meg.
4. A javítás elkészültéről a “Szerviz felvételi lapon” megadott elérhetőségen értesítjük.
5. A karbantartott, illetve javított terméket egy előre egyeztetett időpontban kollégáink
rendeltetés szerűen visszahelyezik.

IX. Egyéb rendelkezések
1. Szolgáltató nyilatkozik, hogy az „MSZ”-t és minden egyéb, szolgáltatással kapcsolatos
dokumentációt aláíró személy az eljáró Szolgáltatónál aláírásra jogosult személy vagy
meghatalmazottja.
2. Megrendelő az „MSZ” aláírásával elismeri, hogy jelen „ÁSZF” rendelkezéseit
megismerte.
3. Jelen „ÁSZF” és az „MSZ” együttesen tartalmazzák a Megrendelő és a Szolgáltató
szerződéses megállapodásait.
4. Az „ÁSZF”-ben és az „MSZ”-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori Ptk.
rendelkezései az irányadók.
5. Jelen „ÁSZF”-ből eredő bármilyen esetleges jogvitákat a felek mindenkor megkísérlik
békés úton, szükség esetén békéltető testület segítségével rendezni. Ennek esetleges
eredménytelenségének esetére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel
rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
6. Szolgáltató bármikor jogosult az „ÁSZF” egyoldalú módosítására, amely elsősorban
jogszabályváltozások, szakmai előírások változása esetén következik be.
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